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ตอนที่ 1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:
อำ�นาจ ปัญหา
และข้อเสนอเชิงนโยบาย
แม้ว่าการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะเริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
คือกว่าร้อยปีมาแล้ว แต่การกระจายอำ�นาจอย่างเป็นระบบเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2540 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติเรื่อง
การปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีสาระสำ�คัญให้ทอ้ งถิน่ มีอสิ ระในการปกครองตนเอง
โดยประชาชนมีส่วนร่วม และบัญญัติ ให้รัฐกระจายอำ�นาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างเป็นขั้นตอน และได้กำ�หนดเงื่อนเวลาของการออก
พระราชบัญญัติลูก เพื่อมารองรับอำ�นาจของ อปท. ภายใน 2 ปี การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จึงได้รดุ หน้ามาในระดับหนึง่ แต่จนบัดนีก้ ย็ งั มิได้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมาย
เพื่อรองรับอำ�นาจที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นก็ยังไป
ไม่ถงึ เป้าหมาย พระราชบัญญัติ กำ�หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำ�หนดเป้าหมายให้ อปท. มีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้สทุ ธิของรัฐบาลภายในปี พ.ศ. 2549
แต่มาถึงปี พ.ศ. 2549 รายได้ของ อปท. มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 24.05 ของรายได้
รัฐบาล จึงได้มกี ารแก้ไขมาตรา 30 (4) ในพระราชบัญญัตกิ �ำ หนดแผนและขัน้ ตอน
การกระจายอำ�นาจโดยไม่กำ�หนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช
2550 บัญญัติเรื่องอำ�นาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ อปท. ไว้ในมาตรา 290
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อปท. ย่อมมีอำ�นาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
กฎหมายบัญญัติ ดังต่อไปนี้
ก) การจัดการ การบำ�รุงรักษา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ที่อยู่ในเขตพื้นที่
ข) การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการบำ�รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีอ่ ยูน่ อกเขตพืน้ ที่ เฉพาะในกรณีทอี่ าจมีผลกระทบต่อการดำ�รงชีวติ ของประชาชน
ในพื้นที่ของตน
ค) การมีสว่ นร่วมในการพิจารณาเพือ่ ริเริม่ โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต
พืน้ ที่ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในพื้นที่
ง) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
แม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านสิง่ แวดล้อมมาแล้ว แต่กฎหมายเดิมทีม่ อี ยู่
เป็นจำ�นวนมากโดยเฉพาะกฎหมายที่กำ�กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งมีมาก่อน พระราชบัญญัติกำ�หนดขั้นตอนการกระจายอำ�นาจกลับกลายเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมการจัดการใหม่ๆ
ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น
การทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า การกระจายอำ�นาจไปสู่ท้องถิ่น
มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น (1)กระจายภาระความรับผิดชอบแก่ อปท.
แต่ไม่ให้งบประมาณและอำ�นาจ (2)กฎระเบียบข้อบัญญัติจากส่วนกลางไม่เอื้อต่อ
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการ และความจำ�เป็นของ
พื้นที่ที่มีความต้องการหลากหลายแตกต่างกันออกไป (3)กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ สร้างกรอบที่เข้มงวดและขาดแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมเชิงบริหาร
เพราะเกรงว่าจะผิดระเบียบและข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ข้อจำ�กัดและ
การจัดสรรอำ�นาจที่ยังไม่ลงตัวนี้ทำ�ให้ อปท. ไม่สามารถบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
นอกจากปัญหาเชิงกฎหมายทีท่ �ำ ให้เกิดรูปแบบการบริหารระหว่างส่วนกลาง
และท้องถิ่นที่ยังไม่ลงตัวและต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ ในระดับ
พื้นที่เพื่อสามารถออกแบบวิธีการบริหารจัดการใหม่ได้แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น
ขนาดและศักยภาพของ อบต. ความสามารถของบุคลากร เงื่อนไขในระดับพื้นที่
ทัศนคติของผู้บริหาร ลักษณะของผลประโยชน์ในพื้นที่ อาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการตลอดจนนวัตกรรมที่อาจเกิดขึ้น
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ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีผลต่อการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในอนาคต
จึงมีความจำ�เป็นต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย การสำ�รวจความเห็นของ
อปท. ถึงระดับความสำ�คัญของปัญหา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำ� อปท. ที่มีนวัตกรรม
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการให้มีการปฏิรูป และทำ�การวิจัยเป็นกรณี
ศึกษาในระดับพื้นที่เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา ความซ้อนทับของอำ�นาจอย่างถ่องแท้
ความแตกต่างของศักยภาพของ อปท. ที่แตกต่างกัน และเงื่อนไขภายในชุมชน
ตลอดจนนโยบายเฉพาะกิจของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อนำ�มาประกอบการ
เสนอแนวทางการปฎิรูปการกระจายอำ�นาจ และการร่างกฎหมายต่อไป

1. วัตถุประสงค์กรณีศึกษา
ก) จัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
ข) ศึกษาที่มาของอำ�นาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำ�คัญอัน
ได้แก่ ที่ดิน ป่าไม้ นํ้า แร่ธาตุ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และวิเคราะห์
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย/กฎกระทรวง/ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารจัดการของ อปท.
ค) ศึกษานโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งจากมุมมองผู้บริหารส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น
ง) แสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์จากกรณีศึกษาในพื้นที่
จ) จัดทำ�ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การกระจาย
อำ�นาจบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
เอกสารฉบับนีเ้ ป็นรายงานสรุปการวิจยั ที่ได้รบั การสนับสนุนโดยสำ�นักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) สำ � นั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะ
ชุมชน (สำ�นัก 3) โดยวิธีการศึกษาใช้วิธีทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจ รวมทั้งกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นอกจากนี้ยังได้มีการรวบรวมวิเคราะห์
คำ�พิพากษาศาลปกครองสูงสุด และคำ�พิพากษาศาลฎีกา ทำ�การสำ�รวจโดย
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ใช้แบบสอบถามส่งให้ อปท. ทั้งประเทศ (7,775 แห่ง) ยกเว้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) และ อปท. รูปแบบพิเศษ โดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์
2 ครั้ง ได้รับแบบสอบถามคืนมา 2,773 ฉบับ ในครั้งที่ 1 และ 2,680 ฉบับ
ในครัง้ ที่ 2 ได้สมั ภาษณ์ผบู้ ริหารจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
27 ท่าน ส่วนท้องถิน่ 49 ท่าน ได้ลงพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษาทัง้ สิน้ 18 ตำ�บลใน 10 จังหวัด

2. คำ�ถามที่ต้องการคำ�ตอบจากการศึกษานี้ ได้แก่
ก) นโยบายและกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรม
ทางนโยบายของท้องถิน่ ในการเสริมสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ของประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร
ข) อปท. มีวสิ ยั ทัศน์ ความพร้อม และความต้องการทีจ่ ะมีบทบาทมากน้อย
แค่ไหน
ค) หาก อปท. มีความพร้อม ควรกระจายอำ�นาจให้แก่ อปท. มากแค่ไหน
และจะขจัดอุปสรรค เช่น นโยบายทีม่ อี ยูห่ รือข้อจำ�กัดของตัว อปท. เองได้อย่างไร

3. แนวคิด/ทัศนคติ เกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจ
อำ�นาจและภารกิจของ อปท. ตกอยู่ภายใต้แนวคิด 2 กระแสของ “การให้
บริการสาธารณะ” และ “การปกครองตนเอง/การพึ่งพาตนเอง” แม้แต่ ในหมู่
อปท. เองก็พบว่า อปท. ขนาดใหญ่และระดับเมืองซึ่งมีปัญหามากในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง มักจะมองภารกิจด้านบริการสาธารณะเป็นหลักเช่นกัน และ
อปท. ขนาดใหญ่จะให้ความสำ�คัญกับประเด็น “ส่วนแบ่งรายได้และการอุดหนุน
ของรัฐ” มากกว่า “การปกครองตนเอง” แม้ว่าการปกครองตนเองต้องอาศัย
เงื่อนไขของความเป็นอิสระทางการเงินอย่างน้อยก็ ในระดับที่สูงพอควร อปท.
ที่สนใจหลักการ “ท้องถิ่นปกครองตนเอง” เป็นกลุ่มส่วนน้อย เป็นกลุ่มที่มีฐานคิด
สนับสนุนประชาธิปไตยท้องถิ่น มักเป็นกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน
มีฐานเสียงจากประชาชนที่มีปัญหาการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และเป็นฐานเสียงที่ต้องการให้ อปท. สามารถจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นให้กับ
ชุมชนได้
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แนวคิดทีค่ รอบงำ�สังคมไทยและระบบราชการไทยทีเ่ ป็นแนวคิดกระแสหลัก
ในด้านการกระจายอำ�นาจยังเป็นการมอง อปท. เป็นองค์กรให้บริการสาธารณะ
และส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจให้ไปดำ�เนินการตามนโยบายของส่วนกลางมากกว่า
การสนับสนุนการปกครองตนเอง ทั้งนี้เพราะการจัดสรรและการตรวจสอบการ
ใช้ทรัพยากรมีผลประโยชน์เกี่ยวพันอย่างแน่นหนาโยงใยไปทั้งกับภาคเอกชน
และการเมืองทุกระดับ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับแนวคิดการปกครองตนเอง
โดยประชาชนมีส่วนร่วม

4. นโยบายและกฎหมาย : อำ�นาจยังรวมศูนย์
ลักษณะของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติของไทยเป็นการบริหารกันอย่าง
แยกส่วนแต่รวมศูนย์ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ แม้แต่ ในส่วนราชการ
ในกระทรวงเดียวกันก็จะแยกกันบริหารแบบเป็นเอกเทศ ต่างฝ่ายต่างก็ต้อง
มีกฎหมายของตน ดังนั้น จึงขาดความเป็นเอกภาพ หรือความสอดคล้อง
เกื้อหนุนกันตามความจำ�เป็นและตามสภาพปัญหา
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติจ�ำ นวนมากเป็นกฎหมายทีเ่ ขียนขึน้ มานานแล้ว
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีมาก่อนการกระจายอำ�นาจ จึงมิได้มีบทบาทของ อปท.
อยู่ในกฎหมายมาแต่เดิม
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติแต่ละฉบับต่างก็กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจไว้
อย่างกว้างขวาง จนแทบไม่เหลือขอบเขตอำ�นาจใดๆ ให้ อปท. เข้ามาจัดการ
ยกเว้นการดูแลและปราบปรามผู้กระทำ�ผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนอำ�นาจ
ในการจัดสรรและการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร จะเป็นอำ�นาจของหน่วยงาน
เจ้าของกฎหมายเท่านั้น การมอบอำ�นาจที่เกิดขึ้น ก็เป็นการมอบอำ�นาจให้ไป
ทำ�แทนส่วนกลาง ตามนโยบายของส่วนกลาง มิใช่การถ่ายโอนอำ�นาจเพือ่ ไปร่วมคิด
ร่วมทำ�ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
ในปัจจุบันหน่วยราชการต่างๆ ได้จัดเตรียมร่าง พระราชบัญญัติ ที่กำ�กับ
ทรัพยากรขึ้นใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นํ้า ป่า ประมง
แต่กฎหมายทีร่ า่ งใหม่ก็ไม่ปรากฏว่าระบุอ�ำ นาจของ อปท. ในการจัดสรรทรัพยากร
การตรวจสอบการใช้ และกำ�กับการใช้ทรัพยากรให้แก่ อปท. แต่อย่างใด
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การวิเคราะห์กฎหมายได้มีการทบทวนกฎหมายทั้งในรูปพระราชบัญญัติ
และกฎหมายรอง รวมทั้งสืบค้นคดี ในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ตลอดจน
ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
ก) เมื่อมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นให้ถือกฎหมายเฉพาะเป็นหลัก กฎหมาย
กระจายอำ�นาจเป็นรอง
ข) หากกฎหมายเฉพาะมิได้ให้อำ�นาจไว้ถือว่าไม่มีอำ�นาจ
ค) กฎหมายส่วนใหญ่ให้ อปท. คุ้มครองดูแล และบำ�รุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ แต่ไม่มีอำ�นาจให้อนุญาตการใช้ประโยชน์
ง) พระราชบัญญัติ ขุดดิน ถมดิน เป็น พระราชบัญญัติที่ให้อำ�นาจ อปท.
มากที่สุด คือให้อำ�นาจในการออกข้อบัญญัติ ระงับกิจกรรม วางเงินประกัน
เก็บค่าธรรมเนียม และปรับ
จ) กฎหมายป่าไม้ 4 ฉบับ แต่งตัง้ ให้ผบู้ ริหาร อปท. เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่
และมีอำ�นาจในการจับกุมผู้กระทำ�ผิดตามกฎหมายป่าไม้
ฉ) กรมเจ้าท่าใช้วิธีมอบอำ�นาจให้ อปท. มีอำ�นาจอนุญาตได้ 8 รายการ
ช) พระราชบัญญัติการประมงไม่ให้อำ�นาจใดๆ แก่ อปท. เลย แต่เก็บ
อากรค่านํ้าในท้องถิ่นและมอบให้ อปท.
ซ) กฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันไม่ได้ให้อำ�นาจ อปท. ออกข้อบัญญัติการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติส�ำ หรับท้องถิน่ ร่างกฎหมายเฉพาะทีแ่ ต่ละหน่วยงาน
กำ�ลังเตรียมการกันอยู่ก็มิได้มีบทบาทของ อปท. กฎหมายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสำ�หรับท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ ในรัฐธรรมนูญก็ยังมิได้มี
การจัดทำ�ขึ้น (ตอนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้เสนอนโยบายและกฎเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติรายทรัพยากร)
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อำ�นาจต่างๆ ที่ส่วนกลางได้มอบและถ่ายโอนให้ อปท. ได้สรุปไว้ใน
ตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดคำ�สั่งอยู่ในภาคผนวก
ตารางที่ 1 อำ�นาจหน้าที่ของ อปท. แยกตามทรัพยากร
อำ�นาจและภารกิจ
ทรัพยากร ที่สาธารณะ ขุดดิน/ ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร คูคลอง
ของ อปท.
ป่าไม้
ถมดิน ประมง
แร่
นํ้า
ทางนํา้
ตามกฎหมาย
สาธารณะ
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
ดูแล บำ�รุงรักษา/ควบคุม
✓
✗
✓
✗
✓
✓
✗
แต่งตั้งเป็น พนง.เจ้าหน้าที่
อำ�นาจในการจับกุม/
•
✓
✗
✗
✗
✗
✓
รื้อถอน
อำ�นาจในการออก
•
✗
✗
✓
✗
✗
✗
ข้อบัญญัติ/กฎหมายรอง
อำ�นาจในการอนุญาต
•
✗
✗
✗
✗
✓
✓
ให้ ใช้ประโยชน์
ให้ความเห็นชอบ
•
•
✓
✓
✗
✓
✗
โครงการในพื้นที่
อำ�นาจในการ
•
✗
✓
✗
✗
✗
✗
ระงับกิจกรรม
อำ�นาจในการ
•
•
✗
✗
✗
✗
✗
เพิกถอนสิทธิ/ใบอนุญาต
อำ�นาจในการ
•
•
•
•
•
✓
✗
ให้วางเงินประกัน
•
•
✗
✗
✗
✗
✓
อำ�นาจในการปรับ
อำ�นาจ/ภารกิจในการ
เก็บค่าธรรมเนียม
ได้รับส่วนแบ่งจาก
ภาษี/ค่าธรรมเนียม

•

✓

✗

✗

✗

✗

✓

✓

•

✓

✓

✓

✗

✓

หมายเหตุ: 1. ✓ อปท. มีอำ�นาจหน้าที่ ✗ อำ�นาจอยู่ที่ผู้อื่น • ไม่มีการตราในกฎหมาย
2. รายละเอียดของกฎหมายที่ใช้กำ�กับอยู่ในภาคผนวกที่ 1
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5. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อปท.
การจัดลำ�ดับต่อไปนีม้ าจากแบบสัมภาษณ์ทสี่ �ำ รวจ อปท. ทัว่ ประเทศ ซึง่ มี
อปท. ตอบกลับมา 2,773 ชุด การศึกษาพบว่า การขาดแคลนนํ้า และการบำ�รุง
รักษาแหล่งนํา้ เป็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทสี่ �ำ คัญทีส่ ดุ สำ�หรับ อปท. รองลงมา
คือ การสูญเสียป่า ไฟป่า การจัดลำ�ดับปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างไปในทางเดียวกัน
ไม่ว่าจะแบ่ง อปท. ตามประเภท ขนาด หรือแบ่งตามพื้นที่สาธารณะที่ครอบครอง
ก็ตาม
ในบรรดาภารกิจการทำ�นุบ�ำ รุงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ภารกิจ
ที่ประสบปัญหาในการจัดการมากที่สุด คือ การดูแลพื้นที่สาธารณะ การจัดการ
เรื่องที่ทำ�กิน และการจัดการนํ้า
กฎหมายทีท่ �ำ ให้เกิดอุปสรรคมากทีส่ ดุ คือ กฎหมายป่าไม้ กฎหมายขุดดิน
ถมดิน กฎหมายชลประทานและกฎหมายของกรมเจ้าท่า
ภาษีสงิ่ แวดล้อมทีต่ อ้ งการให้จดั เก็บมากทีส่ ดุ ตามลำ�ดับ ได้แก่ ภาษีมลพิษนาํ้
ค่าธรรมเนียมกากของเสียอันตราย ภาษีมลพิษอากาศ และภาษีถุงพลาสติก
แต่ก็มีร้อยละ 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ต้องการอำ�นาจที่ต้องทำ�ให้มีหน้าที่
ไปเก็บภาษีเพิ่ม
ตารางที่ 2 สรุปผลการสำ�รวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของ อปท.
รายการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ปัญหาที่สำ�คัญที่สุด
• การขาดแคลนนํ้า/
• ปัญหาขยะ
การบำ�รุงรักษาแหล่งนํ้า
• การดูแลพื้นที่สาธารณะ
• การบุกรุกทำ�ลายป่า
• นํ้าเสียจากชุมชน
• ไฟป่า
งบประมาณในการดูแล อปท. น้อยกว่า 1/3 มีงบประมาณ
ไม่เกิน 500,000 บาท
(ปีที่ผ่านมา)
น้อยกว่า 50,000 บาท หรือไม่มีเลย (ร้อยละ 72.86 ของกลุ่มตัวอย่าง)
งบประมาณ
• บำ�รุงรักษาต้นไม้/ป่าไม้
• จัดการขยะ
ถูกนำ�มาใช้เพื่อ
• ควบคุมและจัดการไฟป่า
• รักษาความสะอาด
• แก้ ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง
เช่น ถนน ฯลฯ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการ
ลำ�ดับของประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ อปท.
มีปัญหาและอุปสรรค
ด้านกฎหมาย
ในกระบวนการจัดการ
ปัญหาที่ประสบ
มากที่สุด

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• การดูแลพื้นที่สาธารณะ
• การจัดการเรื่องที่ดินทำ�กิน
• การจัดการนํ้า

• บุคลากรขาดความรู้
ในการใช้กฎหมาย
(ร้อยละ 51.21 ของกลุ่มตัวอย่าง)
• การถ่ายโอนภารกิจไม่ชัดเจน
• กฎหมายมีความซํ้าซ้อน
ความเห็นต่อการ
ควรเพิ่มอำ�นาจให้ปฏิบัติงานดีขึ้น
ให้อำ�นาจของกฎหมาย (ร้อยละ 53.36 ของกลุ่มตัวอย่าง)
ต้องการให้มี
• การจัดการนํ้า
การกระจาย
• การอนุรักษ์และการจัดการป่าไม้
อำ�นาจเพิ่มขึ้น
• การอนุญาตและควบคุม
ตามกฎหมายแร่
กฎหมายที่เป็นอุปสรรค กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
• กฎหมายป่าไม้
• กฎหมายขุดดินและถมดิน
• กฎหมายชลประทาน
และกฎหมายของกรมเจ้าท่า
หน่วยงานที่มีปัญหา
• กำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน
ในการประสานงาน
• หน่วยงานภูมิภาค
มากที่สุด
• นายอำ�เภอ
ภาษีและค่าธรรมเนียม
ที่ต้องการให้จัดเก็บ

ที่มา: สรุปจากผลการสำ�รวจในปี พ.ศ. 2554

การจัดการสิ่งแวดล้อม
• การจัดการขยะ
• การควบคุมกิจการ
ตามกฎหมายสาธารณสุข
• การรักษาความสะอาดเรียบร้อย
• การเผาในที่โล่ง
• บุคลากรขาดความรู้
ในการใช้กฎหมาย
(ร้อยละ 60.22 ของกลุม่ ตัวอย่าง)
ควรเพิ่มอำ�นาจให้ปฏิบัติงานดีขึ้น
(ร้อยละ 50.00 ของกลุ่มตัวอย่าง)
• การวางผังเมือง
• การควบคุมมลพิษ
• การควบคุมอาคาร

ภาษีสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
ให้มีการจัดเก็บ
• ภาษีการปล่อยนํ้าเสีย
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของเสียอันตราย
• ภาษีการปล่อยอากาศเสีย
• ภาษีถุงพลาสติก
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6. เป้าหมายของการกระจายอำ�นาจ
ในการสำ�รวจครั้งที่ 2 ได้ให้ผู้บริหาร อปท. เลือกวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมาย
ของการพัฒนา อปท. ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ให้เลือกมาจาก 3 แนวคิด คือ
1) แนวคิดบริการนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นความสามารถที่จะให้บริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และตรงกับความต้องการของประชาชน
และ อปท. มีอำ�นาจเพียงพอและสามารถตราข้อบังคับเพื่อที่จะจัดการกับปัญหา
ในท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2) แนวคิ ดการมีส่วนร่วมนิยม เน้น การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระชาชน
ประชาคม และ อปท. ร่วมคิด วางแผน ตัดสินใจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันใน
ท้องถิ่น และให้ความสำ�คัญกับระบบปกครองที่ประชาชนในท้องถิ่นมีบทบาทใน
การกำ�กับธรรมาภิบาล และความโปร่งใสของการบริหารของ อปท. ได้อย่างเต็มที่
3) แนวคิดท้องถิน่ นิยม แนวคิดนี้ให้ความสำ�คัญกับการที่ อปท. มีสว่ นร่วม
กั บ รั ฐ ส่ ว นกลาง/ภู มิ ภาคในการตั ด สิ น ใจจั ด สรรและอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และ อปท. สามารถหารายได้เองเป็นส่วนใหญ่และ
อาศัยเงินอุดหนุนเป็นส่วนน้อย
เพือ่ ให้ทราบถึงวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายระยะยาวว่าด้วยการกระจายอำ�นาจ
และความพร้อมของ อปท. จึงได้ทำ�การสำ�รวจ อปท. ทั่วประเทศเป็นครั้งที่ 2
ซึ่งได้แบบสอบถามคืนมา 2,680 ฉบับ ความคาดหวังสุดท้ายหรือวิสัยทัศน์
เป้าหมายเกีย่ วกับ อปท. เมือ่ ได้พฒ
ั นาไปจนสมบูรณ์แบบ ในความเห็นของผูบ้ ริหาร
อปท. พบว่า ผู้บริหารเลือกเป้าหมายการปกครองท้องถิ่นที่ประชาชน ประชาคม
และ อปท. ร่วมคิดวางแผนและตัดสินใจให้ได้ประโยชน์ร่วมกันในท้องถิ่นสูงถึง
ร้อยละ 94.10 และ อปท.
ส่วนใหญ่มที ศั นคติเชิงบวกกับธรรมาภิบาลและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
เป้าหมายที่มีผู้บริหารเห็นด้วยน้อยสุด คือ เป้าหมายการพึ่งรายได้ของตนเอง
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54) ดังนั้น อปท. จึงให้ความสำ�คัญกับแนวคิดการมี
ส่วนร่วมมากที่สุด
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7. ความพร้อมของ อปท.
ความพร้อมนี้วัดได้จากการให้ความสำ�คัญกับแนวคิดการปกครองตนเอง
หรือท้องถิ่นนิยมและระดับของความเข้าใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารพบว่า ในคำ�ถามทั้งสิ้น 20 ข้อ
เมื่อแยกตามกลุ่มคำ�ถามเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ มี อปท. ตอบถูกประมาณ
ร้อยละ 30 กลุ่มคำ�ถามเกี่ยวกับแม่นํ้าชายฝั่ง ตอบถูกประมาณร้อยละ 44
และกลุ่มคำ�ถามเกี่ยวกับการจัดการที่สาธารณะมีผู้ตอบถูกประมาณร้อยละ 72
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อมีคำ�ถามที่ อบต. ตอบถูกเกินครึ่งเพียง 8 ข้อ ข้อที่ อปท.
มีความรู้ร่วมกันมากที่สุด (ร้อยละ 79-81) คือ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่
สาธารณะ รองลงมาคือ ข้อที่ว่านายก อปท. ไม่มีอำ�นาจจัดสรรที่ดินให้คนยากไร้
ความรู้ที่ผู้บริหารมีจำ�กัด (ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 40) ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ประมง และกรมเจ้าท่า
เมื่ อ แบ่ ง อปท. (โดยไม่ ร วมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น เทศบาลเมื อ งและ
เทศบาลนคร) เป็น กลุ่ม ตามค่าคะแนนที่ ให้ต ามแนวคิ ดพบว่ า กลุ่ ม บริ การ
นิยมเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ ประมาณกว่า 2 ใน 3 หรือ 1,903 จาก 2,629 ราย
ส่วนกลุ่มที่รับแนวคิดการมีส่วนร่วมนิยมกับท้องถิ่นนิยมมี 257 ราย และกลุ่ม
ที่รับแนวคิดทั้ง 3 แนวมี 469 ราย (ร้อยละ 18) หรืออาจสรุปในเบื้องต้นว่า
กลุม่ ทีจ่ ติ ใจพร้อมรับการปกครองตนเองอย่างมีสว่ นร่วม และพร้อมทีจ่ ะพึง่ ตนเอง
ในระดับสูงมีประมาณร้อยละ 28 หรือกว่าหนึ่งในสี่ของ อปท. ทั้งหมด อย่างไรก็ดี
เมื่อนำ�ทั้ง 3 กลุ่มไปทดสอบความพร้อมโดยวัดจากความเข้าใจด้านกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ไม่แตกต่างกันคือ ยังมีความเข้าใจกฎหมายตํา่ กว่าเกณฑ์
เป็นส่วนใหญ่ คือ ความพร้อมสูงในระดับจิตสำ�นึก แต่ยังขาดความพร้อมในด้าน
ความรู้ความเข้าใจที่จะนำ�ไปปฏิบัติ
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8. อำ�นาจที่ อปท. ต้องการเพิ่มขึ้น
อปท. ร้อยละ 80.7 เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าควรมีการถ่ายโอนอำ�นาจการจัดสรร
ทรัพยากรป่าไม้ ประมง ที่ดิน มาให้ อปท. แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามศักยภาพ
ของชุมชนและ อปท. ส่วนร้อยละ 71 เห็นว่า อปท. ควรมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
ชนิดและลักษณะของเครื่องมือประมง ร้อยละ 65 เห็นว่า อปท. ควรมีอำ�นาจใน
การขับไล่เพิงพัก ร้านค้าในที่สาธารณะที่ไม่บังควร และร้อยละ 62 เห็นว่า อปท.
ควรมีอำ�นาจตรวจสอบ และเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินที่ได้มาโดยมิชอบ และ
ร้อยละ 58 เห็นว่า อปท. ควรมีอ�ำ นาจนำ�ทีด่ นิ มาจัดสรรให้ผยู้ ากไร้ ในด้านการคลัง
และรายได้ ร้อยละ 89 เห็นว่า อปท. ควรมีสว่ นแบ่งรายได้จากภาษีทเี่ กิดจากรายได้
ทุกประเภทในท้องถิ่น ร้อยละ 83.5 เห็นควรให้กำ�หนดภาษีมลพิษนํ้า และภาษี
สิ่งแวดล้อมเป็นภาษีท้องถิ่น ร้อยละ 78 เห็นว่า อปท. ควรมีส่วนแบ่งจากรายได้
การท่องเที่ยว และร้อยละ 66 เห็นว่า อปท. ควรมีอำ�นาจในการออกข้อบัญญัติ
เพื่อกำ�หนดประเภทและค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น

9. กรณีศึกษา
นักวิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทำ�ความเข้าใจกับปัญหาผ่านกรณีศึกษา
5 กรณีดังนี้
1) กรณีศึกษาที่ดินป่าไม้ในจังหวัดกาญจนบุรี แสดงถึงความซับซ้อน
ของกฎหมายป่าไม้และที่ดิน มีปัญหาการซ้อนทับของประเภทที่ดิน และอำ�นาจ
ของหลายหน่วยราชการ รวมทั้งที่ราชพัสดุของฝ่ายทหารซึ่งการประกาศให้พื้นที่
ดังกล่าวเป็นทีร่ าชพัสดุโดยประกาศในพระราชกฤษฎีกาครอบคลุมพืน้ ทีข่ นาดใหญ่
ขาดการสำ�รวจ และไม่มขี อบเขตทีช่ ดั เจนก่อให้เกิดปัญหาทีด่ นิ ทำ�กินของประชาชน
ซ้อนทับที่สาธารณะ ซึ่งในศตวรรษที่แล้ว และต้นศตวรรษนี้ยากที่ราษฎรทั่วไป
จะเข้าใจถึงนัยยะของกฎหมายต่อการบุกเบิกที่ทำ�กิน อีกทั้งราษฎรชาวกะเหรี่ยง
ประกอบอาชีพเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ทำ�ให้รอ่ งรอยการใช้ประโยชน์ไม่เต็มพืน้ ที่
เมื่อส่วนราชการอาศัยภาพถ่ายทางอากาศในการตัดสินโดยไม่ยอมรับหลักฐาน
แวดล้อมอื่นๆ เช่น หลักฐานบัตรประจำ�ตัวประชาชน เอกสารการแต่งตั้งกำ�นัน
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ผู้ใหญ่บ้าน ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งในสิทธิที่ทำ�กินระหว่างรัฐส่วนกลาง ทหาร
กับราษฎร ส่วน อปท. ไม่มีบทบาทเพราะไม่อยู่ในโครงสร้างคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัด
ปัญหาเรื่องเขตชุมชน/ป่า ทำ�ให้ อบต. ในเขตพื้นที่ต้องการยกฐานะ
ตัวเองเป็นเทศบาล เพราะฝ่ายราชการส่วนกลางและทหารจะต้องมากันเขตให้
แต่อย่างไรก็ดเี มือ่ อบต. ยกฐานะเป็นเทศบาลก็จะสูญเสียรายได้จากอุทยานแห่งชาติ
ซึ่งกฎหมายให้รายได้กับ อบต. เท่านั้น และจะทำ�ให้บางหมู่บ้านไม่มีตัวแทน
ในสภาตำ�บล
ปัญหาอีกประเด็นของ อบต. ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานก็คอื การพัฒนาสาธารณูปโภค
เพื่อการท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก เพราะต้องขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เนือ่ งจากจังหวัดกาญจนบุรเี ป็นแหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญ มีรสี อร์ทจำ�นวนมาก แต่รสี อร์ท
เหล่านี้ เมื่อสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อปท. ก็ไม่สามารถระงับปัญหาได้
ปัญหาประเด็นสุดท้าย คือ อบต.ที่ศึกษาต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่รายได้จากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับภาระตามจำ�นวนประชากร
รวมทั้งประชากรชั่วคราวที่เข้ามาท่องเที่ยว
2) กรณีศกึ ษาทรัพยากรทีด่ นิ /ป่าไม้ในจังหวัดลำ�พูน พบว่า ได้มกี ารนำ�ทีป่ า่
และทีส่ าธารณะไปออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ทำ�ให้ อปท. เข้ามามีบทบาทอย่างสำ�คัญ
เพื่อสนับสนุนชุมชนในการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของนายทุนนอกพื้นที่
รวมถึ ง เคลื่ อ นไหว/เรี ย กร้ อ งให้ ท างราชการออกโฉนดชุ ม ชนให้ ป ระชาชน
ซึง่ เป็นนวัตกรรมทีข่ ยายบทบาทของ อปท. ในด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
ให้กว้างขวางมากขึ้น และทำ�ให้ อปท. สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาความยากจน
และไร้ที่ทำ�กินในท้องถิ่น สำ�หรับแนวคิดนี้ อปท. ต้องมีอำ�นาจในการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และการเข้าถึงข้อมูล เช่น การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
กรณีศึกษาปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดลำ�พูนกับกรณีศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี พบตรงกันว่ากฎหมายทีด่ นิ และป่าไม้มคี วามซับซ้อน การแก้ไข
ปัญหาในแต่ละพืน้ ทีค่ วรต้องอาศัยข้อมูลชุมชนระดับท้องถิน่ ข้อมูลประวัตศิ าสตร์
ไปประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ
กรณีศกึ ษาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพืน้ ทีท่ ที่ �ำ การ
ศึกษาได้แก่ อบต. แม่ทา ได้ออกข้อบัญญัติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในข้อ
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บัญญัตไิ ด้มกี ารจัดแบ่งพืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็นป่าอนุรกั ษ์ ป่าใช้สอย และพืน้ ทีท่ �ำ ประโยชน์
ของชาวบ้าน การจัดทำ�ป่าชุมชนของชาวบ้านจะมีคณะกรรมการเพือ่ เฝ้าระวังการ
ลักลอบตัดไม้ และล่าสัตว์จากคนในและนอกพืน้ ที่ รวมถึงมีก�ำ หนดกติกาในการใช้
ประโยชน์จากไม้ และทรัพยากรที่เกิดขึ้นในป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด สัตว์ป่า ฯลฯ
การออกข้อบัญญัตขิ า้ งต้นสามารถอนุรกั ษ์และเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ได้ในท้องถิน่
ถึงแม้ข้อบัญญัติเป็นกติกาชุมชนที่ดี แต่กฎหมายป่าไม้ปัจจุบันยังมิได้ให้อำ�นาจนี้
แก่ อปท. ดังนั้นบุคคลภายนอกอาจท้าทายข้อบัญญัติของท้องถิ่นได้
3) กรณีศึกษาในทรัพยากรท่องเที่ยวเขตอันดามัน พบว่ามี 3 ปัญหาหลัก
คือ หนึ่ง การบุกรุกที่สาธารณะโดยเฉพาะในทำ�เลทอง เช่น ชายหาด ที่สูง ฯลฯ
สอง สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากมลพิษจากการท่องเที่ยวที่ไม่
ได้รับการบำ�บัด สาม สาธารณูปโภคไม่เพียงพอโดยเฉพาะนํ้า และ อปท. ได้รับ
งบประมาณตามหัวประชากร แต่นกั ท่องเทีย่ วมีจ�ำ นวนมากกว่าประชากร ทำ�ให้ไม่
สามารถบริการด้านสาธารณูปโภคได้เต็มที่ และ อปท. ก็หารายได้จากกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วไม่ได้ การศึกษายังพบว่า แม้ อปท. จะได้รบั มอบหมายให้ดแู ลทีส่ าธารณะ
ร่วมกั บ นายอำ � เภอ แต่อำ�นาจในการใช้ที่สาธารณะเป็ น ของอธิ บ ดี กรมที่ ดิน
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อปท. ไม่มีอำ�นาจจับกุม ขับไล่ผู้บุกรุก และรื้อถอน
สิ่งก่อสร้างในที่สาธารณะได้
นอกจากนี้ อปท. ยังไม่มีอำ�นาจในทะเลจึงไม่สามารถดูแลกำ�กับจัดการ
กิจกรรมทางทะเล เช่น ดำ�นํ้า สกู๊ตเตอร์ ได้แต่จำ�เป็นต้องดูแลขยะที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว
มักเป็นทีก่ ล่าวกันว่า อปท. ไม่มอี �ำ นาจใดๆ ทีจ่ ะกำ�กับดูแลชายหาด แม้แต่
อนุญาตให้ปักร่มที่ชายหาดเพราะเป็นที่สาธารณะที่กรมเจ้าท่าดูแล แต่กรณีศึกษา
เทศบาลแสนสุขทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญของไทย พบนวัตกรรมทดแทน โดยใช้
กฎหมายที่มีอยู่ อาศัย พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกเทศบัญญัติเก็บค่าใบอนุญาตจำ�หน่ายสินค้าที่
วางขายตามชายหาดสำ�หรับบริการที่ไม่มีสินค้า เช่น เจ็ทสกี โดยเทศบาลเก็บ
เป็นค่าขยะตามตารางเมตรที่ใช้พื้นที่
นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมออกเทศบัญญัติ กำ�หนดและเก็บค่าบำ�บัดนํ้าเสีย
และใช้เก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากหอพัก ห้องชุดให้เช่า โดยอาศัย พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข ว่าด้วยกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ สรุปได้วา่ อปท. ส่วนใหญ่
ยังใช้กฎหมายไม่เต็มศักยภาพ
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4) กรณีศกึ ษาทรัพยากรทะเลชายฝัง่ ด้านตะวันออก อปท. ในจังหวัดตราด
ได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 6 ตำ�บล (ประกอบด้วย
ต.อ่าวใหญ่ ต.ห้วงนาํ้ ขาว ต.หนองเสม็ด ต.นาํ้ เชีย่ ว ต.หนองโสน ต.หนองคันทรง)
เพื่อปรึกษาหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหาร่วมกันในเรื่องการบุกรุก
ทำ�ลายป่าชายเลน การตัดไม้ การทำ�ประมงชายฝั่งผิดกฎหมาย และทรัพยากร
สัตว์นา้ํ ทีล่ ดน้อยลง และร่วมกันคิดหาแนวทางในการอนุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างยั่งยืน แต่งานอนุรักษ์ของเครือข่ายยังไม่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมาย
ประมง การศึกษายังพบอีกว่า กรมประมงมีก�ำ ลังคนและงบประมาณไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ดูแลทรัพยากรชายฝั่ง แต่ก็ยังมิได้มีการถ่ายโอนอำ�นาจใดๆ ให้ อปท. ซึ่งในพื้นที่
กรณีศึกษาพบว่า อปท. มีความพร้อมที่จะรวมกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งได้
กรณีศึกษา อปท. ชายฝั่งอื่นๆ ที่มีข้อบัญญัติ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง เช่น ที่ ต.คันธุลี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และบ้านบางเหรียง จังหวัดสงขลา
พบว่า มีความสำ�คัญและมีความหมายในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง แต่ข้อ
บัญญัติเหล่านี้ก็ยังไม่มีสถานภาพทางกฎหมายที่ถูกต้อง อาจไม่สามารถคุ้มครอง
ทรัพยากรจากผู้ละเมิดข้อบัญญัติที่มาจากนอกท้องถิ่น จึงจำ�เป็นต้องได้รับการ
ถ่ายโอนอำ�นาจจาก พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
5) กรณีศกึ ษาเรือ่ งทรัพยากรนาํ้ ในลุม่ แม่ตาช้าง เป็นกรณีของการจัดสรร
นาํ้ ในฤดูแล้ง พบว่า ในภาคเหนือการจัดการนาํ้ มีระบบเหมืองฝายทีม่ ผี นู้ �ำ ธรรมชาติ
แยกจากผูน้ �ำ ในระบบการปกครอง ในปัจจุบนั ก็เช่นเดียวกัน ระบบเหมืองฝายทีม่ อี ยู่
จัดการโดยองค์กรเหมืองฝาย และผูใ้ ช้นาํ้ และเนือ่ งจากมีหลายตำ�บลเกีย่ วข้องใน
ลุม่ นํา้ เดียวกัน นายอำ�เภอจึงเป็นประธานในการจัดรอบเวร โดยมี อปท. สนับสนุน
ด้านการจัดการประชุมและงบประมาณในพื้นที่ บทบาทของ อปท. ในด้านการ
จัดการนํ้าจึงเป็นเรื่องการประสานเป็นส่วนใหญ่ และยังชี้ให้เห็นว่าปัญหาอุปสรรค
สำ�คัญเป็นเรื่องการขาดแคลนงบประมาณ และขาดแคลนเครื่องมือทางกฎหมาย
ทีจ่ ะไปจัดการผูบ้ กุ รุกลำ�รางสาธารณะ การขาดการมีสว่ นร่วมในการรับรูโ้ ครงสร้าง
การชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ของรัฐ นอกจากนี้ ระบบกรรมการลุม่ นาํ้
ทีม่ อี ยู่ อยู่ในระดับสูงเกินกว่าทีจ่ ะมาแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ ทีท่ เี่ ป็นลุม่ นํา้ ขนาดเล็ก
หรือสาขาย่อย
กรณีศกึ ษาในลุม่ นาํ้ เสียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดการนํา้ ใน
พืน้ ทีด่ นิ เค็ม ซึง่ มีการจัดการทีซ่ บั ซ้อน เพราะต้องรักษาป่าต้นนํา้ ไม่ให้นาํ้ พาเกลือ
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ลงมา และป่าต้นนํ้าจะทำ�ให้ระดับนํ้าใต้ดินตํ่า ทำ�ให้นํ้าใต้ดินแยกจากนํ้าผิวดิน
ซึง่ พบบทบาทของผูน้ �ำ ชุมชน และ อปท. ในทำ�นองเดียวกันกับภาคเหนือ คือ ผูน้ �ำ
และชุมชนร่วมกันดูแลป่าต้นนํา้ และใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการชะล้างนาํ้ เค็ม
ตอนต้นฤดูฝน ทำ�ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งการชะล้างนํ้าเค็มต้นฤดูฝนเป็นวิธี
ปฏิบัติที่ต่างจากราชการ อย่างไรก็ดี บทบาทของ อปท. ค่อนข้างน้อย เพราะการ
จัดการนํ้าต้องอาศัยเครือข่ายลุ่มนํ้าไม่ใช่เครือข่ายการปกครอง
กรณีศกึ ษาทรัพยากรนํา้ ในทีร่ าบภาคกลาง เป็นการทบทวนปัญหามหาอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นปลายปี พ.ศ. 2554 ซึ่งพบปัญหาในการประสานงานระหว่างรัฐบาล และ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ในขั้นตอนการเตรียมการรับมือนํ้าท่วม ปรากฏว่า
ในหลายท้องถิ่นมีการเตรียมการเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพแล้วแต่ผู้นำ�ในแต่ละ
พื้นที่ แต่รัฐบาลกลางประสบปัญหาการจัดการอย่างรุนแรงเพราะขาดกลไก
ในการเตรียมการป้องกันและรับมือ มีความสับสนในการใช้กฎหมายและมีการเมือง
เข้ามาแทรกแซงระหว่างความสัมพันธ์ของรัฐบาลและท้องถิ่น มีแต่กลไกบรรเทา
และเยียวยา เพราะคณะกรรมการลุ่มนํ้าที่มีอยู่เดิมดูแลเรื่องการขาดแคลนนํ้าและ
การจัดสรรนํา้ เป็นหลัก ไม่มกี ารนำ�ข้อมูลนาํ้ 4 ลุม่ นาํ้ มาเชือ่ มโยงกันเพือ่ คาดคะเน
ขนาดของปัญหาล่วงหน้า ทั้งที่คาดเดาได้ ว่านํ้าใช้เวลาเดินทางจากนครสวรรค์
ถึงอยุธยาใช้เวลา 9 วัน มีเวลาเพียงพอที่จะป้องกันนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
อยุธยาได้ ในขั้นตอนการรับมือกับอุทกภัยพบว่า อปท. มีบทบาทสูงและมี
ประสิทธิภาพ และมีอำ�นาจตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 แต่รัฐบาลกลางกลับไม่ใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งที่มีกลไกรองรับ
กลับไปใช้ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เพือ่ ตัง้ ศูนย์
ปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม (ศปภ.) ขึ้น ทำ�ให้การประสาน การสื่อสาร
สับสนวุน่ วาย และเกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล เพราะรัฐบาลใช้กฎหมายผิดฉบับ
ใช้คนผิดประเภทในการทำ�งาน
บทเรียนการจัดการอุทกภัยให้เห็นว่า รัฐบาลกลางก็ใช่วา่ จะมีความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากรดีกว่า อปท. และการรับมือในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ไกลจาก กทม. ออกไป อปท. ทำ�งานได้อย่างเห็นผลมากกว่า
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10. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ก) ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีทศิ ทาง หรือเป้าหมายการใช้ทด่ี นิ ป่าไม้ของชาติ
การจัดการทรัพยากรนํ้าที่ชัดเจนที่บูรณาการกันในรูปของแผนของชาติที่กำ�หนด
บทบาท อปท. อย่างชัดเจน และทุกหน่วยงานยอมรับ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการ
บริหารจัดการระหว่าง อปท. และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ข) ควรตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่อรองรับตามมาตรา 290 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงขอบเขตหน้าที่ของ
อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่ด้วย
การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ ใหม่อาจทำ�ผ่านแผนกระจายอำ�นาจ
แผนบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือเป็นการขับเคลื่อนผ่านสมัชชา/เครือข่าย
ท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การปกครองตนเองที่มีประชาชนมีส่วนร่วม
การบัญญัติกฎหมายใหม่ควรมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
• ให้สิทธิแก่ อปท. ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์
หรือการมีใบอนุญาตทรัพยากรธรรมชาติของราชการส่วนภูมิภาค โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย
• ให้อ�ำ นาจ อปท. ตรวจสอบและเสนอชือ่ เพือ่ เพิกถอนสิทธิในการเข้าถึง
หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติอนั ได้มาโดยมิชอบ และให้ขนั้ ตอนการขอเพิก
ถอนสิทธิสิ้นสุดในระดับจังหวัด
• กรณีทก่ี ฎหมายเฉพาะมิได้ให้อ�ำ นาจ อปท. ไว้ ให้ อปท.มีอ�ำ นาจในการออก
ข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถกำ�หนดพื้นที่แนวเขต
ประเภท และปริมาณทรัพยากรทีอ่ นุญาตให้ใช้ได้ หากกฎหมายเฉพาะมิได้หา้ มไว้
หรือได้มีข้อตกลงร่วมกับส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของกฎหมายเฉพาะต้องมีการ
กำ�หนดกระบวนการและขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนให้ชมุ ชนท้องถิน่ และหน่วยงานส่วนภูมภิ าค
เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการออกข้อบัญญัติ โดยหน่วยงานส่วนภูมภิ าคมีหน้าที่
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ในการตรวจสอบประเมินผล และให้ขนั้ ตอนการขออนุญาตนีส้ นิ้ สุดในระดับจังหวัด
• ให้อำ�นาจ อปท. ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งขัดต่อกฎหมายเฉพาะ
(เช่น การบุกรุกที่สาธารณะ สิ่งก่อสร้างที่ล่วงลํ้าลำ�นํ้า)
• โครงการของรัฐส่วนกลาง หรือการให้ใบอนุญาต/ประทานบัตร/การต่อ
อายุโครงการเอกชนในท้องถิ่น ต้องแจ้งให้ท้องถิ่นรับทราบและท้วงติงได้ในเวลา
ที่กำ�หนด
• ต้องสร้างกระบวนการตรวจสอบติดตามบทบาทของ อปท. ทั้งในด้าน
ลบและบวก เพื่อสร้างการยอมรับบทบาทของ อปท. จากสาธารณะเพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ อปท. ซึ่งปัจจุบัน
สาธารณะยังไม่มีความไว้วางใจต่อ อปท. ในบางประเด็น เช่น การใช้อำ�นาจและ
ข้อมูลในการฉ้อฉลเพื่อนำ�ที่ดินหรือลำ�นํ้าสาธารณะมาเป็นส่วนตน
ค) ให้อ�ำ นาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปตามกลุม่ ตามศักยภาพ
และความพร้อม เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาในบริบทที่แตกต่างกัน การศึกษานี้
พบว่า อปท. มีศักยภาพและความต้องการการสนับสนุนแตกต่างกัน การเพิ่ม
อำ�นาจให้ อปท. จึงควรเพิ่มให้ตามความพร้อมของท้องถิ่นตามตัวชี้วัดด้าน
ศักยภาพ (ซึ่งจะต้องจัดทำ�ขึ้นใหม่) และให้ระดับอำ�นาจในการจัดการขึ้นอยู่กับ
ตัวชี้วัด การหารายได้ และการทำ�งานร่วมกับประชาคม และระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ง) ต้องดำ�เนินการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ อปท. ทั้งระดับนโยบายและ
ปฏิบัติการผ่านการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือการให้ความรู้โดยตรง
เพราะมีภารกิจที่มอบหมายมาจากส่วนราชการต่างๆ จำ�นวนมาก ถึงแม้ว่า อปท.
จะมีอำ�นาจในการว่าจ้างเอกชนมาดำ�เนินการต่างๆ ก็ตาม แต่ อปท. ก็มีความ
จำ�เป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานซึ่งมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการผังเมือง เป็นต้น
จ) ใช้ตัวชี้วัดด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป็นตัวกำ�หนดเงิน
อุดหนุนเงินงบประมาณ สำ�หรับป้องกันไฟป่า ควรเป็นงบอุดหนุนเฉพาะที่ให้กับ
อปท. ในเขตป่า
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11. ข้อเสนอรายทรัพยากร
11.1 ทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน

ก) การจัดทำ�แนวเขตป่า
การพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินไม่ว่าจะดำ�เนินการโดย กบร. หรือกรมป่าไม้ ที่ใช้
มติ ครม. วันที่ 30 มิถุนายน 2541 นั้นมีความล่าช้า แต่การจัดทำ�แผนที่ทำ�มือ
โดยชุมชนสามารถดำ�เนินการได้เร็วกว่า หาก อปท. เข้ามามีบทบาทหรือร่วมกับ
ชุมชนในการพิสูจน์สิทธิ์จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อปท. ควรมีส่วนร่วมในการ
จัดทำ�แนวเขตป่าและให้ถือหลักฐานแนวเขตป่าทุกประเภทร่วมกันไว้เพื่อป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มในอนาคต
ข) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุญาตและลดขั้นตอน
ลดขั้นตอนการอนุญาตให้จบสิ้นในระดับเขต หรือระดับจังหวัด
ค) ระบบฐานข้อมูลที่ดิน
ภารกิจที่สมควรเป็นหน้าที่ของ อปท. เพิ่มเติมจากที่มีการถ่ายโอนแล้ว
คือ การจัดทำ�ระบบข้อมูลทีด่ นิ ทีแ่ สดงสภาพภูมปิ ระเทศ การใช้ทดี่ นิ การถือครอง
ที่ ดิ น รายแปลง โรงเรื อ นและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งในพื้ น ที่ ความเหมาะสมของดิ น
เพื่อการเกษตร แผนที่ภาษี ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นอำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินทุกหน่วยงาน
ง) อปท. ในฐานะสาขาของธนาคารที่ดิน
การจัดทีด่ นิ ทำ�กินเพือ่ รองรับผูไ้ ร้ทด่ี นิ ทำ�กินในอนาคตนัน้ มีความเป็นไปได้นอ้ ย
เพราะไม่มีที่ดินสำ�รองของรัฐ การดำ�เนินการในอนาคต จะต้องจัดซื้อที่ดินจาก
เอกชนที่ต้องการขายมาจัดให้แก่ผู้ต้องการที่ดินทำ�กิน จึงมีข้อเสนอเรื่องธนาคาร
ที่ดินขึ้น รูปแบบหนึ่งของธนาคารที่ดินที่ควรจะเป็น คือ มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร แล้วใช้ อปท. ในจังหวัดต่างๆ เป็นสำ�นักงานสาขา ถือเป็นอีก
ภาระหน้าที่หนึ่งที่เพิ่มขึ้นของ อปท. โดยให้ อปท. เป็นผู้พิจารณาผู้ไร้ที่ดินทำ�กิน
ทีป่ ระสงค์จะทำ�การเกษตร แล้วเสนอสำ�นักงานใหญ่ให้ผไู้ ร้ทที่ �ำ กินกูเ้ งินไปซือ้ ทีด่ นิ
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เช่นเดียวกับการดำ�เนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพราะ อปท. จะมีขอ้ มูล
เกีย่ วกับผูไ้ ร้ทดี่ นิ ในเขตของ อปท. นัน้ ดีทสี่ ดุ หรือหากมีเงินทุนพอ ควรดำ�เนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่สัญญาจำ�นองจะสิ้นสุดลงแต่ไม่มีเงินไปไถ่ถอน ตัวอย่างของ
ชุมชนที่ดำ�เนินการซื้อที่ดินให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดขึ้นแล้วในบางจังหวัด สมควรยก
ระดับขึน้ เป็นการจัดการระดับ อปท. ในปัจจุบนั ได้มพี ระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบัน
บริหารจัดการทีด่ นิ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยมีส�ำ นักงานปลัดสำ�นักนายก
รัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
จ) การอนุรักษ์ดินและนํ้าและการป้องกันดินถล่ม
เนื่องจากพื้นที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมากถึง 108 ล้านไร่
เกินขีดความสามารถของกรมพัฒนาทีด่ นิ และมีวธิ กี ารอนุรกั ษ์ดนิ และนาํ้ ที่ อปท.
สามารถดำ�เนินการได้ เช่น การปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น อปท. จึงสมควรเข้ามามี
บทบาทในเรื่องนี้ ในกรณีดินถล่มนั้น อปท. ต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
ทั้งการป้องกันและโยกย้ายประชาชนออกจากที่ตั้งถิ่นฐานเดิม ซึ่งต้องดำ�เนินการ
จัดหาพืน้ ทีท่ จี่ ะตัง้ ถิน่ ฐานใหม่โดยเร็ว รัฐควรให้แรงจูงใจแก่ อปท. ในการกำ�จัดขยะ
โดยนำ�มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดิน โดยปรกติ อปท. มีหน้าที่กำ�จัดขยะ
อยู่แล้ว เพียงแต่นำ�ขยะมาแยกออกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก แล้วนำ�ขยะเปียก
มาทำ�เป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยนํ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการกำ�จัดขยะ
ที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน
ฉ) เพิ่มอำ�นาจให้ อปท.
ในที่สาธารณะให้ อปท. มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ขับไล่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ในที่สาธารณะได้ ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างนั้นสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์
หรือกีดกันการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และสร้างแรงจูงใจให้ อปท. ดูแลที่
สาธารณะให้ดีขึ้นเมื่อมอบอำ�นาจไปแล้ว
ช) การพัฒนาดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ด�ำ เนินโครงการหมอดินอาสามาเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี
ขณะนี้มีหมอดินอาสาทุกหมู่บ้านจำ�นวน 7 หมื่นคนเศษ หมอดินอาสาเหล่านี้
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการเก็บตัวอย่างดิน การปรับปรุงบำ�รุงดิน
การขยายพันธุ์หญ้าแฝก เป็นการช่วยเหลือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
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ในหมู่บ้านนั้นๆ กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมกับ อปท. ในการพัฒนาที่ดินบ้างแล้ว
และ อปท. สามารถเข้ามามีบทบาทในเรือ่ งนี้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีบคุ ลากร คือ
หมอดินอาสา ทุกหมู่บ้านทุกตำ�บลอยู่ ในขณะนี้ งานนี้สามารถดำ�เนินการได้
ร่วมไปกับการกำ�จัดขยะ โดยการนำ�ขยะเปียกมาทำ�ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยนํ้า
ซ) การหารายได้จากผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่ อ งจาก อปท. จะต้ อ งมี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการบำ � รุ ง รั ก ษาอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มรวมไปถึ ง การดู แ ลความสะอาดและ
สาธารณูปโภค จึงควรมีรายได้ที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
รวมถึงนักท่องเที่ยว เช่น ค่าธรรมเนียมปีนเขา ดูปะการัง การเก็บค่าใช้นํ้า ฯลฯ
โดย ค่าธรรมเนียมปีนเขาอาจทดลองใช้ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12
ของประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น
ฌ) การจัดการไฟป่า
ถ่ายโอนงบประมาณให้ อปท. สามารถดำ�เนินภารกิจด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการไฟป่าได้
11.2 ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเพื่อการประมง

ก) ขยายขอบเขตอำ�นาจ อปท. ให้ดูแลพื้นที่ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล
ในปัจจุบัน อปท. มีขอบเขตเฉพาะบนบก แต่ในพื้นที่ท่องเที่ยว ปัญหา
มากมายเกิดในพื้นที่ชายฝั่งและในทะเลซึ่งกระทบกับการจัดการของ อปท. ทำ�ให้
อปท. ต้องให้บริการโดยไม่มีรายได้ การขยายอำ�นาจจะทำ�ให้สามารถดูแลระบบ
นิเวศน์ ได้อย่างสมบูรณ์แบบและ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้น
ข) มอบอำ�นาจการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ถ่ายโอนอำ�นาจให้ อปท. ชายฝัง่ สามารถใช้มาตรา 32 ของพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งรวมถึง
สามารถกำ�หนดขนาด และชนิดของเครื่องมือประมงในท้องถิ่นต่างๆ ได้
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ค) เพิ่มอำ�นาจการจับกุม
แก้ไขกฎหมายเพื่อกระจายอำ�นาจให้ อปท. มีอำ�นาจจับกุมผู้มีเครื่องมือ
ผิดกฎหมายในครอบครอง เช่น สามารถจับกุมเรือประมงที่ทำ�ผิดกฎหมายได้
ง) ให้ อปท. และชุมชนมีส่วนร่วมในการประกาศประเภทที่จับสัตว์นํ้าและการออก
ใบอนุญาตทำ�การประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ควรให้ อปท. และชุมชนมีสว่ นร่วมตัดสินใจในกระบวนการประกาศทีจ่ บั สัตว์นา้ํ
เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ และที่อนุญาตทำ�การประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในกระบวนการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่สาธารณประโยชน์
โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมงหรือออกระเบียบกรมประมงกำ�หนด
ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน แทนที่จะใช้หนังสือสั่งการ
จ) เพิ่มการมีส่วนร่วมของ อปท.
ในการออกใบอาชญาบัตรประมง ควรต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
อปท. และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีการแจ้งพิกัดขอบเขตที่ชัดเจน
และมอบอำ�นาจให้ อปท. สามารถติดตามไม่ให้รุกลํ้าพื้นที่นอกเหนือจากที่ได้
กำ�หนดไว้
ฉ) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการมลพิษทางนํ้า
ควรมีการให้ความรู้และถ่ายโอนภารกิจ การควบคุมการปล่อยนํ้าทิ้ง
จากโรงงานและสถานประกอบการไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
11.3 ทรัพยากรนํ้า

ด้านการบริหารจัดการนํ้า จะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือของ อปท.
ตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า การจัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า
ทีก่ �ำ หนดโครงสร้างการบริหารจัดการนาํ้ โดยยึดลุม่ นาํ้ เป็นหลักจึงยังเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ดำ�เนินการต่อไป โดยพัฒนากลไกการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการในระดับ
25 ลุ่มนํ้าหลัก 254 ลุ่มนํ้าสาขา และอีกกว่า 5,000 ลุ่มนํ้าย่อย พร้อมๆ ไปกับ
การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้นํ้า ซึ่ง อปท. จะมีความสำ�คัญในทุกระดับ
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดและมีศักยภาพในการจัดการ
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ปัญหาความขัดแย้งเรื่องนํ้า ซึ่งหลาย อปท. ก็ทำ�หน้าที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีอยู่
แล้วในปัจจุบัน
ก) สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และเพิม่ แหล่งรายได้จากการจัดการนาํ้
และอุทกภัยให้ อปท. เช่น ภาษีนํ้าท่วมหากมีการเก็บควรมอบรายได้ให้ อปท.
ข) โครงการของหน่ ว ยราชการ ที่ จ ะลงในพื้ น ที่ ค วรให้ อปท. รั บ รู้
และเห็นชอบ
ค) จัดลำ�ดับและให้รหัสคูคลองในทุกประเภทของพื้นที่ และมอบหมาย
ภารกิจให้ชัดเจนตามลำ�ดับรหัส
11.4 นํ้าเพื่อการสัญจร

ก) ควรพัฒนาบุคลากรของ อปท. โดยเฉพาะการให้ความรู้เชิงเทคนิค
ด้านการพิจารณาอนุญาตสิ่งก่อสร้างที่รุกลํ้าลำ�นํ้าหรือชายฝั่งทะเลให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และคู่มือที่กรมเจ้าท่ากำ�หนด
ข) ควรให้ ค วามรู้ แ ละชี้ แ จงให้ อปท. เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อำ � นาจหน้ า ที่
ที่กรมเจ้าท่าได้มอบอำ�นาจให้ อปท. ภายใต้พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านนํา้ ไทยฯ เช่น การแจ้งความร้องทุกข์กรณีมกี ารบุกรุกพืน้ ทีช่ ายหาดสาธารณะ
และการปล่อยมลพิษในพื้นที่ริมนํ้าและชายหาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น
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ตอนที่ 2
นโยบายสาธารณะ
ว่าด้วยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางกว้างๆ ของนโยบายสาธารณะจะถูกกำ�กับโดยนโยบายแห่งรัฐ
ภายใต้รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลที่เสนอต่อรัฐสภา นอกจากนี้ ยังมี
นโยบายระยะปานกลางและระยะยาวซึ่งจะเสนอทิศทางการบริหารจัดการไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาธารณะของไทยมีการบังคับ
ใช้ผ่านกฎหมายในระดับชั้นต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีก า
กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ซึง่ เป็นกฎหมาย
ของหน่วยราชการจากส่วนกลาง เทศบัญญัติและข้อบัญญัติ ฯลฯ ของหน่วย
ราชการส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีแผนรายทรัพยากร แผนของกระทรวง
ทบวง กรม ซึ่งความสำ�คัญของแผนก็คือเป็นที่อ้างอิงสำ�หรับของบประมาณเพื่อ
นำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
กระทรวง ทบวง กรม ของไทยต่างก็ถือกฎหมายคนละฉบับเพื่อรองรับ
อำ�นาจการจัดการของตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความเป็น “เอกเทศ” หรือ
“การแยกส่วน” การจัดการนี้ทำ�ให้ทรัพยากร ธรรมชาติที่สำ�คัญๆ ของไทย ได้แก่
ดิน นํ้า ป่า อยู่ภายใต้การกำ�กับของหน่วยงานหลายสิบหน่วยงานด้วยกัน แต่ละ
หน่วยงานก็มีอำ�นาจที่กำ�หนดขอบเขตเสียจนแทบไม่มีที่ว่างให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลังสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบทนี้ เพื่ อ (1) ฉายภาพอำ � นาจในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของไทย เพื่อประกอบการอ่านให้เกิดความเข้าใจกรณีศึกษา
ต่างๆ (2) แสดงวิวัฒนาการของ แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐซึ่งยังวนเวียน
อยู่กับมาตรการเฉพาะหน้า โดยยังมิได้สะสางสายใยแห่งอำ�นาจที่พัวพันซ้อนทับ
กันยุ่งเหยิงอยู่ในปัจจุบัน
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1. นโยบายที่ดิน
นโยบายที่ดินในประเทศไทย มีที่มาหลายประการ เช่น จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา มติคณะรัฐมนตรี มติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับที่ดินตามกฎหมาย
เป็นต้น เนื่องจากบางช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง เช่น ในช่วงปี
พ.ศ. 2551-2552 มีการเปลี่ยนรัฐบาลถึง 3 คณะ นโยบายที่ดินจึงขาดเอกภาพ
และขาดความต่อเนื่อง เพราะนโยบายของพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศ
มีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลที่กล่าวนี้ จึงมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับที่ดิน
จำ�นวนมาก บางเรื่องยังคงมีการนำ�มาปฏิบัติบางเรื่องก็ไม่มีการดำ�เนินการใดๆ
นโยบายที่ดินที่สำ�คัญในปัจจุบันที่จะกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้
1.1

นโยบายในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

1.1.1 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ในฐานะทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิต
ภาคเกษตร ดังนี้
ก) รักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและ
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำ�กินในที่ดิน
โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการนำ�ที่ดินมาใช้เพื่อการเกษตร
เช่น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 รวมถึงการเร่งรัด
การออกกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาและควบคุมการใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ศักยภาพสูงทีร่ ฐั บาลได้มกี ารลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ระบบชลประทาน ระบบ
คมนาคม ขนส่ง ไว้แล้ว และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็น
ฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนของประเทศ
ข) เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น จากเอกชนมาดำ � เนิ น การปฏิ รู ป เพื่ อ
เกษตรกรรม และใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลเลิกถือครอง
ที่ดินไว้เป็นจำ�นวนมากโดยไม่ได้ทำ�ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม
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ค) เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว เพือ่ เป็นกลไกในการกระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็นธรรม และดำ�เนินการ
ให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ เพือ่ ประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึง และสนับสนุน
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของรัฐอย่างคุม้ ค่าโดยเกษตรกรและชุมชน รวมทัง้ เร่งรัดการ
ออกเอกสารสิทธิหรือจัดสรรสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำ�กินให้มีที่ดิน
เป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดังนี้
ง) ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดิน
ให้เกิดความเป็นธรรม โดยให้มกี ารจัดทำ�ระบบสารสนเทศและทะเบียนข้อมูลทีด่ นิ
และแผนที่แห่งชาติ กำ�หนดมาตรการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม
เช่น การจัดเก็บภาษีทดี่ ินในอัตราก้าวหน้า รวมทัง้ จัดให้มีระบบและองค์กรบริหาร
จัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ตลอดจนกำ�หนดมาตรการป้องกันการสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อย
ฉ) เร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร โดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และปัญหาการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 2554: 56-57, 103)
1.1.2 คำ�แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554
ในคำ�แถลงของนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ เป็นไปในทำ�นองเดียวกับร่างแผนฯ
11 กล่าวคือ “ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มลํา้ ในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิ
ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดิน
ให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทิง้ ร้าง
ทางราชการ ปกป้องทีส่ าธารณประโยชน์ ทีด่ นิ ทุง่ เลีย้ งสัตว์ ห้ามการปิดกัน้ ชายหาด
สาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ที่ดิน นํ้า ป่าไม้ และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการดำ�เนินคดีโลกร้อนกับคนจน” (สำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 2554: 17, 35-36)
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะ “ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ ดำ�เนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ
สร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤติอาหารโลก สร้างความสมดุล
ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก
ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ดินทำ�กินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และดำ�เนินการฟื้นฟู
คุณภาพดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการคุ้มครองที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม” (สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2554: 17, 35-36)
นโยบายทีด่ นิ ทีก่ ล่าวถึงทัง้ 2 ประการนี้ ยังมิได้น�ำ มากำ�หนดเป็นแผนปฏิบตั ิ
ในขณะนี้
1.2

นโยบายที่ดินที่สำ�คัญ

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า นโยบายที่ดินที่จัดทำ�ขึ้นในอดีตมีจำ�นวนมาก
ผลจากนโยบายได้ปรากฏในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติคณะ
รัฐมนตรี นโยบายที่ดินบางเรื่องที่จัดทำ�ขึ้นยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน บางเรื่องมิได้นำ�
มาใช้อย่างจริงจังแต่มิได้ยกเลิกซึ่งจะกล่าวถึงเป็นกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
1.2.1 มติคณะรัฐมนตรี
ก) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525 เรื่องนโยบายการใช้และ
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และเรือ่ งธนาคารทีด่ นิ มีสาระสำ�คัญ เกีย่ วกับการปรับปรุงและการ
จำ�แนกที่ดิน การห้ามมิให้หน่วยงานจัดที่ดินทำ�กินขยายพื้นที่โครงการยกเว้นการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให้จัดตั้งธนาคารที่ดิน ผลจากมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2525 ยังคงมีผลอยู่ถึงปัจจุบันทั้งเรื่องการห้ามมิให้ขยายพื้นที่
ของหน่วยงานจัดที่ดินทำ�กินและเรื่องธนาคารที่ดิน
ข) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่องการกำ�หนดชั้น
คุณภาพลุ่มนํ้าที่สำ�คัญของประเทศไทย ซึ่งต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก
5 ครั้ง ยังคงมีผลในการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำ�พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1
และ 2 มาใช้ประโยชน์อย่างอื่น จะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี1
1

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2528 เรื่อง การกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าปิงและวัง มติคณะ
รัฐมนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 2529 เรื่อง การกำ�หนดชั้นคุณภาพของลุ่มนํ้ายม-น่าน มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เรือ่ ง การกำ�หนดชัน้ คุณภาพลุม่ นาํ้ มูล-ชี มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน
2532 เรื่อง การกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าภาคใต้และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มนํ้า,
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 เรื่อง การกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าภาคตะวันออกและ
ข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มนํ้า
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ค) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่องนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
สาระสำ�คัญคือ การกำ�หนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศหรือ
128 ล้านไร่ ยังคงมีการยึดถือเนื้อที่ป่าจำ�นวนนี้อยู่ โดยปรากฏในร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ง) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2530 เรื่องนโยบายที่ดิน ซึ่งมีสาระ
สำ�คัญที่กำ�หนดนโยบายที่ดินออกเป็น นโยบายที่ดินด้านเศรษฐกิจ นโยบายที่ดิน
ด้านสังคม นโยบายที่ดินด้านอนุรักษ์ นโยบายที่ดินด้านความมั่นคง และนโยบาย
ทีด่ นิ ชาวเขา มติคณะรัฐมนตรีเรือ่ งนีย้ งั มิได้มกี ารยกเลิก แต่มไิ ด้น�ำ มาเป็นนโยบาย
ในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด
จ) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 เรื่องการจำ�แนก
เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีสาระ
สำ�คัญในการจำ�แนกพื้นที่ป่าไม้เป็น 3 โซน คือ Zone A เป็นพื้นที่ป่าที่เหมาะสม
กับการเกษตร Zone E เป็นพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ และ Zone C เป็นพื้นที่ป่าเพื่อ
การอนุรักษ์ ยังคงมีผลในทางปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (ดูรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับ
นโยบายป่าไม้)
ฉ) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ สาระสำ�คัญคือ การพิสจู น์สทิ ธิ์ในพืน้ ทีป่ ่าไม้ทปี่ ระชาชนอยูอ่ าศัยและ
ทำ�กินอยู่ในปัจจุบันว่าเข้ามาอยู่ก่อนการประกาศเป็นพื้นที่สงวนหวงห้ามหรือไม่
ซึ่งยังคงยึดถือเป็นหลักการอยู่ ในปัจจุบัน แต่ไม่มีรายงานความก้าวหน้าต่อ
สาธารณะแต่อย่างใด และมีการเรียกร้องจากเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กร
ภาคเอกชนให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ (ดูรายละเอียดในตอนต่อไป)
ช) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถนุ ายน 2546 เรือ่ งผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเพือ่ แก้ไขปัญหาทีด่ นิ ของชาติ มีสาระสำ�คัญ คือ การกำ�หนดแผนงานเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่ดินของประเทศ รวม 7 แผนงานคือ 1) แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน
2) แผนงานปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน 3) แผนงานระบบข้อมูลที่ดิน 4)
แผนงานอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและทีด่ นิ 5) แผนงานกำ�หนด
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6) แผนงานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 7) แผนงาน
ปรับปรุงสิทธิในทีด่ นิ ปัจจุบนั มิได้น�ำ แผนงานดังกล่าวนีม้ ากำ�หนดเป็นแผนปฏิบตั ิ
แต่อย่างใด
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1.2.2 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ก) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ. 2545 สาระสำ�คัญก็คือ ให้มีการพิสูจน์สิทธิว่าประชาชนที่อาศัยและ
ทำ�กินในพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐมีหลักฐานว่าอยู่มาก่อนที่จะประกาศสงวน
หวงห้ามหรือไม่ ปัจจุบนั ยังคงดำ�เนินการอยู่ แต่ด�ำ เนินการได้ลา่ ช้า มีการเสนอให้
ยุบเลิก (สภาผู้แทนราษฎร 2552: 71)
ข) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มโี ฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
การออกโฉนดชุมชนเป็นแนวคิดของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ราษฎร
มีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน รวมถึงสามารถรักษาพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นของ
นายทุน เพราะการออกโฉนดชุมชน ต้องออกในรูปขององค์กรชุมชน โดย “ชุมชน”
หมายถึง กลุม่ ราษฎรทีร่ วมตัวกันโดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มกันเพือ่ จัดการดูแลตนเอง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและ
มีระบบการบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุม่ ได้ (โฉนดชุมชน มปป.: 11)
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการออกโฉนดชุมชนให้เป็นสิทธิของกลุ่มมิ ใช่
ปัจเจกชน ที่ดินที่ออกในรูปโฉนดชุมชน ไม่อาจซื้อขายได้ ราษฎรอยู่ในฐานะ
ผู้ใช้ประโยชน์เท่านั้น
ตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 8 มีนาคม 2554 เรื่อง ผลการดำ�เนินงานของ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง
และเหมืองแร่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้นำ�นโยบายเรื่องโฉนดชุมชนมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาที่ทำ�กิน โดยให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินเอกชน ปล่อยทิ้งร้าง
และเหมืองแร่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
สาระสำ�คัญคือ การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำ�กินในที่
สงวนหวงห้ามของรัฐ โดยอนุญาตให้เป็นการครอบครองที่ดินในรูปของชุมชน
แทนการให้ครอบครองเป็นรายบุคคลเพือ่ ป้องกันการจำ�หน่ายจ่ายโอนในภายหลัง
สำ�หรับที่ดินเอกชนรัฐต้องซื้อที่ดินเพื่อมอบให้ธนาคารที่ดินปล่อยกู้ให้
สหกรณ์ หรือชุมชน ทัง้ นีใ้ ห้จดั ตัง้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน)
และให้ มี โ ครงการนำ � ร่ อ งเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ดิ น ทำ � กิ น ของเกษตรกรรายย่ อ ย
ไทยเข้มแข็งภายใต้กองทุนธนาคารทีด่ นิ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินจำ�นวน
167,960,000 บาท เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการ เพือ่ ดำ�เนินการตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
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นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เห็นชอบแนวคิดการจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคาร ให้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) พ.ศ.… (จาก www.thaigov.go.th)
ปัจจุบันมีชุมชนที่ขออนุมัติ ให้จัดทำ�โฉนดชุมชนทั้งหมด 421 ชุมชน
สำ�รวจตรวจสอบแล้ว 130 ชุมชน อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2553 จำ�นวน 35 ชุมชน
วันที่ 25 เมษายน 2554 จำ�นวน 20 ชุมชน รวมทั้งหมด 55 ชุมชน ในภาคเหนือมี
13 ชุมชน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านแม่อาว จ.ลำ�พูน 2) ชุมชนบ้านโป่ง
3) ชุมชนบ้านแม่ทา 4) ชุมชนบ้านหัวฝาย จ. เชียงใหม่ 5) ชุมชนบ้านห้วยหินลาด
จ.เชียงราย 6) ชุมชนบ้านหนองห้า จ.น่าน 7) ชุมชนบ้านกลาง 8) ชุมชนบ้านแม่หมี
จ.ลำ�ปาง 9) บ้านหนองเขากลาง จ.แม่ฮอ่ งสอน 10) บ้านแม่ปา่ เส้า 11) บ้านแม่คอง
ซ้าย 12) บ้านพรสวรรค์ จ.เชียงใหม่ 13) บ้านจำ�ปา และบ้านท่าขิงแก่ จ.พะเยา
ปัจจุบันโฉนดชุมชนออกไปแล้วที่คลองโยง จ.นครปฐม และบ้านแม่อาว จ.ลำ�พูน
ค) สถานภาพของโฉนดชุมชน
• การออกโฉนดชุมชนในเขตป่า ไม่วา่ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขต
อุทยานแห่งชาติ ทางกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ไม่มนี โยบายเพิกถอนสภาพป่า
การออกโฉนดชุมชนที่ดินก็ยังเป็นของหน่วยงานรัฐอยู่ ราษฎรที่อยู่ในเขตที่ออก
โฉนดชุมชนเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ ในทำ�นองเดียวกับที่ ส.ท.ก. เป็นการใช้
ประโยชน์ของปัจเจก แต่โฉนดชุมชนเป็นการใช้ประโยชน์ของกลุ่ม
• การออกโฉนดชุมชนในเขตอุทยานต้องมีการเพิกถอนจากการเป็นพืน้ ที่
อุทยานแห่งชาติก่อน ถ้าแต่เดิมเคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติก็ให้ใช้ พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาบังคับใช้ ถ้าไม่เคยประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่นั้นให้ “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ” กำ�หนดว่าจะโอนให้หน่วยงานไหน
รับผิดชอบ เช่น ที่ราชพัสดุ เป็นต้น พื้นที่ที่ไม่มีการสงวนหวงห้าม ในรูปแบบ
อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าถาวร นสล. (หนังสือสำ�คัญสำ�หรับที่หลวง)
ให้ถือว่าเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าสามารถออกโฉนดได้
• การออกโฉนดชุมชนต้องตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นๆ มีผลบังคับตาม
กฎหมายอื่นหรือไม่ เช่น พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ทหาร ตัวอย่างเช่น พื้นที่เป็น ส.ป.ก.
สามารถจัดทำ�เป็นโฉนดชุมชนได้ ส่วนพื้นที่ของรัฐอื่นๆ ถ้ามีหน่วยงานของรัฐใช้
ประโยชน์อยูไ่ ม่สามารถจัดทำ�โฉนดชุมชนได้ ต้องรอให้การขออนุญาตใช้ประโยชน์
หมดอายุกอ่ น (เพราะหน่วยงานของรัฐไม่สามารถอนุญาตให้ใช้พนื้ ทีท่ บั ซ้อนกันได้
เนื่องจากอาจถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี)
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การออกโฉนดชุมชนเป็นกระบวนการจากล่างขึ้นบน กล่าวคือ ชุมชนต้อง
มีความพร้อม มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การทำ�ประชาคม
หมู่บ้าน จัดแบ่งพื้นที่ ล้วนเกิดจากการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่นเป็นสำ�คัญ
ซึ่ง กระบวนการเหล่ า นี้จ ะเป็น รากฐานที่สำ�คัญของการปฏิ รู ป การจั ดที่ ทำ �กิ น
ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต แต่สถานภาพของนโยบายนี้เป็นเพียงระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี ซึง่ มีศกั ดิต์ าํ่ กว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ความแน่นอน
ของโฉนดชุมชนจึงยังต้องรอการออกพระราชบัญญัติในอนาคต
จากการทบทวนถึ ง นโยบายที่ ดิ น ที่ ผ่ า นมา สรุ ป ได้ ว่ า นโยบายที่ ดิ น
ในประเทศไทยไม่มีเอกภาพ ไม่มีความต่อเนื่อง เกิดจากนโยบายที่มาจาก
พรรคการเมืองทีม่ นี โยบายของพรรคทีแ่ ตกต่างกัน ตัง้ แต่เปลีย่ นแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2475 มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแล้วจำ�นวน 60 คณะ บางคณะ
มีเวลาบริหารเพียง 2 เดือน การปฏิบตั ติ ามนโยบายจึงไม่อาจจะเกิดขึน้ ได้ ในขณะที่
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่สะสมพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ
“ตามข้อเท็จจริงนโยบายทีด่ นิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กันยายน 2530
และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 นั้นมีบริบทที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาที่ดินของประเทศ เพราะได้จัดทำ�จากปัญหาพื้นฐานของประเทศทุกด้าน
ถึงแม้จะกำ�หนดนโยบายขึ้นมาใหม่ในอนาคตก็จะไม่มีความแตกต่างในหลักการ
มากนัก เพราะปัญหาทีด่ นิ ในช่วง 30 ปีทผี่ า่ นมา ไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงสาเหตุของ
ปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเท่านั้น” (โสภณ ชมชาญ 2554)
1.2.3 นโยบายสาธารณะว่าด้วย: การปฏิรูปที่ดิน
การปฏิรูปที่ดินตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
หมายถึ ง การปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละการถื อ ครองที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยรัฐนำ�ที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำ�ประโยชน์ในที่ดินนั้น
หรือเกษตรกรที่มีที่ดินจำ�นวนน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ได้มีการรวมกลุ่ม
เป็นสถาบันเพื่อเช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำ�ประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจน
การผลิตและจำ�หน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 2525:
64-75 อ้างใน, สมภพ มานะรังสรรค์ มปป. : 10-11) นอกจากนี้การปฏิรูปที่ดิน
ยังมีความหมายอย่างแคบ และอย่างกว้าง โดยการปฏิรูปที่ดินตามความหมาย
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อย่างแคบคือ การเปลีย่ นระบบการถือครองทีด่ นิ หรือการเปลีย่ นกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ
ตามการจำ�กัดความของ ประดิษฐ์ มัชฌิมา (2519: 50 อ้างใน, สมภพ มานะรังสรรค์
มปป.: 7-8) คือ
ก) การให้หลักประกันการเช่าที่ดินให้มั่นคงและให้โอกาสแก่ผู้เช่ามีโอกาส
ในกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ข) การควบคุมการใช้ที่ดินโดยรัฐบาล เพื่อดำ�เนินการตามโครงการต่างๆ
เช่น การจัดรูปที่ดิน (Land consolidation) หรือจำ�กัดการใช้ที่ดินของเอกชน
ค) การจัดนิคมของรัฐบาล (Land settlement)
ง) การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้เช่า
จ) การเวนคืน การแบ่งแยก และการจัดสรรที่ดินที่ถือครองเสียใหม่
ฉ) การเวนคืนที่ดินของชาติ เพื่อผลการจำ�กัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกชน
(Land nationalization)
ช) การเวนคืนที่ดินของชาติเพื่อนำ�ไปสู่ระบบนารวม
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การปฏิรูปที่ดินโดยแคบคือ การจัดสรรการกระจาย
การถือครองทีด่ นิ ใหม่ เพือ่ ผลประโยชน์ของเกษตรกรรายเล็กรายน้อย และเกษตรกร
ที่ไม่มีที่ดินทำ�กินเป็นของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดช่องว่างทางฐานะ
ความเป็นอยูข่ องคนในสังคมโดยรวม ส่วนการปฏิรปู ทีด่ นิ ในความหมายแบบกว้าง
ตามคำ�จำ�กัดความของ ประดิษฐ์ มัชฌิมา (2519: 51 อ้างใน, สมภพ มานะรังสรรค์
มปป.: 9-10) มีรายละเอียด คือ
ก) การจัดระบบทีด่ นิ ใหม่เพือ่ ให้เกษตรกรได้มกี รรมสิทธิ์ในทีด่ นิ หรือมีหลัก
ประกันและเป็นธรรมในการเช่าที่ดิน
ข) การกำ�หนดขั้นสูงของการถือครองที่ดิน
ค) การจัดระบบการเช่าที่ดินหรือการเก็บภาษีที่ดินที่เป็นธรรม
ง) การให้สินเชื่อทางการเกษตร
จ) การปรับปรุงและบำ�รุงดิน
ฉ) การจัดระบบการตลาดเกษตร
ช) การจัดระบบชลประทาน
ซ) การจัดหาเงินทุนเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
หรือพูดอย่างย่นย่อว่าเป็นการกระจายการถือครองที่ดินโดยมีกิจกรรม
สนับสนุนของรัฐอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
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การปฏิรูปการจัดการที่ดินในประเทศไทยในอดีต มีความสำ�คัญไม่มากนัก
เนื่องด้วยพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามีปริมาณมาก การทำ�ศึกสงครามในอดีตก็มิใช่เพื่อ
การขยายดินแดน หรืออาณาเขต แต่เป็นการสงครามเพื่อการแย่งชิงผู้คนที่เป็น
แรงงานสำ�คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ เพราะว่าการผลิตเพือ่ การค้ายังไม่ขยายตัว
อย่างกว้างขวาง เช่นในสมัยอยุธยา หรือในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่มกี ารหวงห้าม
การบุกเบิกป่ามาเป็นทีท่ �ำ กิน รวมถึงมีการส่งเสริมให้ราษฎรบุกเบิกป่าเป็นนา เช่น
ถ้าใครบุกเบิกป่าเป็นนาจะได้รับการยกเว้นภาษี เป็นเวลา 3 ปี เป็นต้น
ปัญหาของรัฐไทยในอดีตมิใช่การบุกรุกแผ้วถางทีป่ า่ เป็นทีท่ �ำ กิน แต่ปญั หา
คือ การทีร่ ฐั ไม่สามารถจะเก็บภาษีจากการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ นัน้ ๆ ได้ (ชัยวัฒน์
วงศ์วัฒนศานต์: 2522 อ้างใน, ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย 2535: 54) ภายหลังการทำ�สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ในปี พ.ศ. 2398 ทำ�ให้มกี ารผลิตเพือ่ การค้า โดยเฉพาะข้าวขยายตัวในพืน้ ทีร่ าบลุม่
ภาคกลาง แต่พื้นที่รกร้างว่างเปล่าก็ยังคงมีปริมาณมากอยู่ จึงไม่มีความจำ�เป็นที่
รัฐจะสงวนหวงห้ามมิให้มีการใช้ที่ดินในรูปแบบต่างๆ
แม้ในสมัยรัชกาลที่ 5 จะเริ่มมีการจัดทำ�แผนที่จำ�ลองเพื่อสะดวกในการที่
จะมีการรังวัดที่ดินแบบสมัยใหม่ เพื่อทำ�แผนที่โฉนดตามประกาศออกโฉนดที่ดิน
ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) โดยวางหลักการเดินรังวัด ออกแบบโฉนดใหม่ ซึ่งเป็นการ
ออกหนังสือสำ�คัญแสดงสิทธิในที่ดินที่แน่นอนกว่าเดิม และออกให้แก่ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินอยู่แล้วเป็นสำ�คัญ โดยเอาหลักฐานเก่ามาเปลี่ยนหลักฐานแบบใหม่
แต่เนื่องจากที่ดินยังมีมาก กฎหมายจึงกำ�หนดให้ผู้ที่ยังมิได้จับจองสามารถมา
ขอจับจอง และออกโฉนดอย่างใหม่ให้ไปในคราวเดียวกันได้ แต่ตอ้ งเสียเงินค่าจอง
ที่ดินจำ�นวนหนึ่งด้วย ในปี พ.ศ. 2470 คณะกรรมการพิจารณาวางโครงการเรื่อง
ที่ดินของประเทศได้มีความเห็นว่า ประเทศไทยยังมีที่ดินอยู่อีกมาก โดยส่วนใหญ่
เป็นเป็นป่าดงที่ไม่มีการทำ�ประโยชน์ ถึงแม้จะมีการบุกรุกแผ้วถางป่าซึ่งเป็นการ
กระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ช่วยแปรสภาพป่าให้เป็นไร่นาจึงควรยึดเป็น
นโยบายทีจ่ ะไม่เอาโทษผูบ้ กุ รุกทีด่ นิ ของรัฐ เพราะทางราชการไม่ประสงค์ให้เอกชน
ถือครองที่ดินแปลงใดก็สามารถไล่ออกไปได้ (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์: 2526
อ้ า งใน, ฝ่ า ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สถาบั นวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศไทย 2535: 54 และอัจฉรา รักยุติธรรม 2548: 13)
ความเปลี่ยนแปลงของการถือครองที่ดิน หรือการบุกเบิกที่ทำ�กินในป่า
เริ่มมีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 ที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ในช่วงเวลานีม้ กี ารขยายตัวของการค้า และการปลูกพืชเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง
แต่รฐั ก็มไิ ด้ให้ความสำ�คัญบังคับใช้กฎหมายทีม่ อี ยูต่ อ่ การบุกรุกป่า หรือทีส่ าธารณะ
เพือ่ ปลูกพืชไร่ หรือแปรสภาพให้เป็นพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตร งานของ อานันท์ กาญจนพันธุ์
และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2538: 43) ชี้ให้เห็นว่าการบุกเบิกพื้นที่ป่าเกิดจากหลาย
ปัจจัย เช่น
ก) การที่รัฐได้มีการให้สัมปทานป่าไม้ทั้งบริษัทต่างประเทศ และบริษัท
ของคนไทยเพือ่ นำ�ไปทำ�หมอนรถไฟ ทำ�ให้ไม้ใหญ่หมดไป จึงทำ�ให้สะดวกต่อการ
บุกเบิกที่ดินทำ�กิน
ข) การขยายตัวของพืชพาณิชย์โดยเฉพาะยาสูบ อ้อย และถัว่ ลิสง กระตุน้
ให้เกิดความต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในพื้นที่ดอน
ค) การที่ทางภาครัฐเริ่มกำ�จัดโรคมาลาเรียด้วยยาดีดีที ช่วยลดปัญหา
โรคภัยไข้เจ็บในป่าลงได้มาก ทำ�ให้ชาวบ้านสามารถตั้งชุมชนในเขตพื้นที่ป่าได้
ง) ทางราชการได้เข้าไปจัดตั้งชุมชนในเขตป่าเป็นหมู่บ้านทางราชการ
เก็บภาษีบำ�รุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) และในปี พ.ศ. 2498 ภาครัฐได้ให้มีการแจ้งสิทธิ
ครอบครองและออกเอกสาร ส.ค. 1 แม้ไม่ใช่เอกสารสิทธิ แต่ชาวบ้านถือว่าเป็น
เอกสารสิทธิชนิดหนึง่ แนวทางปฏิบตั เิ หล่านีท้ �ำ ให้ชาวบ้านเข้าใจว่ารัฐบาลส่งเสริม
การบุกเบิกพื้นทำ�กิน
จะเห็นได้วา่ จากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนของ
ภาครัฐทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การเพิม่ ของประชากรเป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เกิด
การขยายตัวของการบุกเบิกที่ดินในเขตป่ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการบุกเบิก
พื้นที่ป่าในสมัยนั้นก็ไม่ถือว่าบุกรุกป่า เพราะพื้นที่ยังมีอยู่จำ�นวนมาก กอปรกับรัฐ
มีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชไร่เชิงพาณิชย์จงึ ไม่การป้องปราม คนทีเ่ ข้าไปอยู่ใน
เขตป่าสมัยนั้นจึงเป็น “ผู้บุกเบิก” ซึ่งตอนหลังกลายเป็น “ผู้บุกรุก” (โปรดดูเพิ่มใน,
อานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด: 2538)
อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยหลายปัจจัยที่ทำ�ให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินที่ตกอยู่ในมือคนรวย ทำ�ให้มีแนวคิด
ที่ จ ะปฏิ รู ป ที่ ดิ น ในสั ง คมไทยตั้ ง แต่ เ ริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475
นายปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอแนวคิดการปฏิรูปที่ดินในสมุดปกเหลืองในปี
พ.ศ. 2476 (สมภพ มานะรังสรรค์ มปป.: 17-18) ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็น
ของรัฐในรูปแบบสหกรณ์ แต่ได้รับการต่อต้านและไม่สามารถนำ�มาใช้ได้
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ในปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลได้ออกกฎหมายควบคุมค่าเช่านา โดยกำ�หนดให้
มีการเก็บค่าเช่านาเฉลี่ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของผลผลิต แต่ไม่มีผลในทาง
ปฏิบัติมากนัก เพราะกฎหมายนี้มีการประกาศใช้การควบคุมค่าเช่าในท้องที่เพียง
22 จังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าว โดยกำ�หนดให้มีคณะกรรมการควบคุมค่าเช่านาในระดับอำ�เภอ
และจังหวัด มีการประกาศใช้ทั่วประเทศ แต่ไม่มีผลต่อการบังคับใช้มากนัก
(เกริกเกียรติ พิพฒ
ั น์เสรีธรรม 2525: 104 อ้างใน, สมภพ มานะรังสรรค์ มปป.: 18)
ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการออก พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินเพื่อความเป็นธรรม
ในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาที่ถูกฉ้อโกงที่ดินโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ได้มีโอกาสเรียกร้องที่ดินของตนกลับคืนมา แต่กฎหมายฉบับนี้ก็มี
ผลบังคับใช้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เพราะศาลฎีกาได้ตีความว่ากฎหมายฉบับนี้
ขัดกับรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
2525: 101 อ้างใน, สมภพ มานะรังสรรค์ มปป.: 19)
ในปีเดียวกันนั้น (พ.ศ. 2497) ได้มีความพยายามที่จะจำ�กัดขนาดการถือ
ครองทีด่ นิ สำ�หรับเอกชน โดยมีการตรา พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ ปี พ.ศ.
2497 ได้กำ�หนดจำ�นวนสูงสุดที่เอกชนแต่ละคนจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังนี้ คือ
ก) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกินคนละ 50 ไร่
ข) ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกินคนละ 10 ไร่
ค) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกินคนละ 5 ไร่
ง) ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกินคนละ 5 ไร่
กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมือ่ ครบ 7 ปี นับตัง้ แต่มกี ารตรากฎหมาย
ฉบับดังกล่าว แต่กอ่ นทีก่ ฎหมายฉบับนีจ้ ะมีการบังคับใช้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ได้ทำ�การรัฐประหารและออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม
2503 ยกเลิกการจำ�กัดขนาดการถือครองที่ดิน (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
2525: 103 อ้างใน, สมภพ มานะรังสรรค์ มปป.: 20)
ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการออก พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้กำ�หนดขอบเขตของการปฏิรูปที่ดินไว้ว่า “การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำ�ที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืน
จากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำ�ประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือที่ดินเกินสิทธิ
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ตาม พ.ร.บ. นี้ เพือ่ จัดให้แก่เกษตรกรผูไ้ ม่มที ดี่ นิ ของตนเองหรือเกษตรกรทีม่ ที ดี่ นิ
เล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำ�
ประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุง
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและจำ�หน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น”
(สมภพ มานะรังสรรค์ มปป.: 21-22) ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้มีการตั้งสำ�นักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีวัตถุประสงค์คือ
ก) เพื่อปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรผู้ทำ�
ประโยชน์มโี อกาสได้เป็นเจ้าของทีด่ นิ หรือมีทดี่ นิ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อย่างถาวร
ข) เป็ น การกระจายรายได้ จ ากผู้ ที่ รํ่ า รวยให้ แ ก่ เ กษตรกรที่ ย ากจน
ลดช่องว่างทางรายได้เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมในสังคม
ค) เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้สามารถใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีราคาสูงขึ้น
ง) สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นชนบทอันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติ (สมภพ มานะรังสรรค์ มปป.: 21-22)
การตั้งสำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พบว่าไม่
ประสบผลในการกระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรเท่าที่ควร เพราะพื้นที่
ที่ ส.ป.ก. เข้าไปทำ�การปฏิรูปล้วนอยู่ในอำ�นาจของหน่วยงานอื่นถึง 6 หน่วยงาน
เช่น กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ กรมศาสนา เป็นต้น2
การกระจายการถือครองที่ดินที่ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ ดูได้จากตัวเลข
การขึน้ ทะเบียนคนจนทัว่ ประเทศของศูนย์อ�ำ นวยการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะความยากจน
แห่งชาติ (ศตช.) ในปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีคนจนและเกษตรกรรายย่อยมาขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านที่ดินกว่า 4 ล้านคน (ใช้เกณฑ์รายได้
คนจนที่ตํ่ากว่า 20,000 บาทต่อปี) และยืนยันต้องการความช่วยเหลือจำ�นวน
2,217,546 ราย จำ�แนกเป็น ไม่มีที่ดินทำ�กินจำ�นวน 889,022 ราย มีที่ดินทำ�กิน
แต่ไม่เพียงพอ จำ�นวน 517,263 ราย มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ 811,279 ราย
ที่ดินร้อยละ 90 อยู่ในมือคนเพียงร้อยละ 10 ที่ดินที่จัดสรรไปให้ประชาชนก็ถูก
นำ�ไปขายต่อ พืน้ ที่ในเขตปฏิรปู จำ�นวนมากอยู่ในมือผูม้ อี ทิ ธิพลทีท่ �ำ ให้การจัดสรร
เป็นไปไม่ได้ (สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย 1 หลัก 3 2554: 1/6)
2

http://www.ubmthai.com/leksoundsmindex.php?topic=33608.0;prev_next=prev.
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นอกจากกฎหมายที่ดินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และการจัดทีด่ นิ ให้แก่ราษฎรทีย่ ากไร้ (หรือมีทดี่ นิ ทำ�กินไม่พอเพียง) ยังมีกฎหมาย
ทีด่ นิ มีวตั ถุประสงค์แตกต่างกันอีก ได้แก่ วัตถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการได้มาซึง่ ทีด่ นิ
ของคนต่างด้าว โดยมีการกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก
และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พ.ร.บ.สหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483 พ.ร.บ.
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485 แก้ไข พ.ศ. 2511 และ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไข พ.ศ. 2532 ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้างต้นขัดแย้งกันเองและไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำ�ให้การปฏิรูปที่ดินในสังคม
ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ (ศยามล ไกรยูรวงศ์ และคณะ 2549: 108-110)
การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตสงวนหวงห้ามยังมีการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
ในแบบอื่นๆ เช่น การเช่าที่ดินราชพัสดุ ตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
มาตรา 4 เป็นต้น จะเห็นว่าที่ดินในประเทศไทยมีหน่วยงานที่กำ�กับที่หลากหลาย
(ศยามล ไกรยูรวงศ์ และคณะ 2549: 114)
1.3

ปัญหาที่ดินในปัจจุบัน

ที่ดินในประเทศไทยสามารถจำ�แนกออกได้หลายประเภทตามการใช้
ประโยชน์ของที่ดินแต่ละชนิด และที่ดินแต่ละประเภทก็มีปัญหาแตกต่างกัน
ที่ดินในประเทศไทยจำ�นวนมากเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการนำ�มาใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือการเพาะปลูกได้ ผลการจำ�แนกสมรรถนะที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 3) ทำ�ให้รัฐสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถจำ�แนกพื้นที่ ให้เป็นเขตพื้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์ และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ พื้นที่ปฏิรูปได้ตามสมรรถนะ
แต่อย่างไรก็ดี จำ�นวนประชากรของประเทศกลับเพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก ในขณะที่
พื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย หรือกิจกรรมด้านอื่นไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร ทำ�ให้ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะ รวมถึงการ
กระจุกตัวของทีด่ นิ ในกลุม่ ชนชัน้ นำ�ก็ท�ำ ให้ทดี่ นิ ไม่กระจายสูค่ นฐานรากของสังคม
ที่เป็นผู้ทำ�การผลิตในภาคเกษตรกรรม
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ปัญหาที่ดินในประเทศไทยจำ�แนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาการ
ใช้ที่ดิน และปัญหาการถือครองที่ดิน
1.3.1 ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม
ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาดังนี้
ก) ปัญหาดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่สูงหรือพื้นที่ลาดชัน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อมีปริมาณ
ฝนมากกว่าเกณฑ์เฉลีย่ จนดินไม่สามารถอุม้ นาํ้ ไว้ได้จงึ เกิดดินถล่มหรือการชะล้าง
พังทลายของดินเกิดขึ้น
การเกิดดินถล่มเป็นปัญหาทีร่ นุ แรงยิง่ ขึน้ ในปัจจุบนั โดยเฉพาะสำ�หรับ อปท.
และเป็นประเด็นที่ อปท. ต้องมีบทบาทมาก และมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเตรียมการ
เพื่อรองรับสถานการณ์นี้ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความ
สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน เช่น
• วันที่ 11 สิงหาคม 2544 เกิดดินถล่มที่นํ้าก้อ-นํ้าชุน ตำ�บลนํ้าก้อ
อำ�เภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เสียชีวิต 136 คน วันที่ 23 พฤษภาคม 2549
เกิดดินถล่มทีห่ ว้ ยนํา้ รี อำ�เภอลับแล อำ�เภอท่าปลา และอำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
มีผู้เสียชีวิต 83 คน
• วันที่ 9 กันยายน 2554 เกิดดินถล่มที่ตำ�บลนํ้าไผ่ อำ�เภอนํ้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
การเกิดดินถล่มในประเทศไทยนัน้ สมใจ เย็นสบาย และวันเพ็ญ อ่วมใจบุญ
(2551: 434-436) ได้เสนอว่าเกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย สภาพ
ธรณีวทิ ยา สภาพภูมปิ ระเทศ ปริมาณนํา้ ฝนและสิง่ แวดล้อม นอกจากนีย้ งั มีปญั หา
การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินเพื่อทำ�การเกษตรในที่สูงชัน
โดยปราศจากการจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2545: 31)
ระบุไว้ว่ามีเนื้อที่รวม 108 ล้านไร่อยู่ในชั้นที่สูญเสียดินรุนแรง และอีก 16.3 ล้านไร่
อยู่ในระดับรุนแรงมาก

46

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำ�นาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย
หน่วย: ไร่

ประเภทของความเหมาะสมของที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม
1.
2.
3.
4.

5.

6.

ภาค
เหนือ

ภาค
ภาค
ภาค
ตะวันออก กลาง ตะวันออก
เฉียงเหนือ
พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ พื ช ไร่ 20,036,318 30,894,340 11,485,471 5,308,758
ทั่วๆ ไป
พื้นที่ที่เหมาะสมสำ�หรับการทำ�นา 16,434,526 40,520,843 14,873,477 5,583,579
พื้นที่ที่เหมาะสมสำ�หรับไม้ยืนต้น 702,428 960,385
ในเขตฝนตกชุก
พื้ น ที่ ที่ โ ดยทั่ ว ๆ ไปไม่ เ หมาะสม 14,724,446 21,250,255 3,355,121 5,565,188
สำ � หรั บ การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
ต่างๆ แต่อาจนำ�มาใช้ ได้สำ�หรับ
ก า ร ป ลู ก พื ช บ า ง อ ย่ า ง ไ ด้
มี ม าตรการที่ เ หมาะสม แต่ โ ดย
ทั่วๆ ไป แนะนำ�ให้ ใช้ทำ�ทุ่งหญ้า
เลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ สงวนไว้ เ ป็ น ป่ า
ถ้ า จำ � เป็ น ต้ อ งนำ � มาใช้ ป ลู ก พื ช
ควรมี ก ารสำ � รวจอย่ า งละเอี ย ด
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ กั น เนื้ อ ที่ ที่ ไ ม่
เหมาะสมออกมา
พื้นที่ที่ดินไม่เหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ 54,241,443 12,092,402 12,647,168 3,988,102
ในการกสิกรรม ต้องสงวนไว้เป็น
ป่าเพื่อรักษาต้นนํ้าลำ�ธาร หรือ
คงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม
พื้นที่ที่นํ้า
590,947 796,323 156,838 83,802
รวม
106,027,680 105,533,963 43,450,503 21,487,714

ภาค
ใต้

รวม

160,642 67,683,529
7,057,075 84,469,300
14,696,933 16,359,806
4,933,812 49,828,820

18,707,570 99,876,685

640,300 2,478,810
44,196,332 320,696,950

ที่มา: http://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p4.htm(กรมพัฒนาที่ดิน)

1.3.2 การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เกษตรกรรม และรัฐลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว เช่น ในเขตโครงการชลประทานต่างๆ
นโยบายของรัฐในเรื่องคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม มีมาตั้งแต่แผนพัฒนา
ฉบับที่ 6 จนปัจจุบัน มีการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่เป็นส่วนราชการและ
สภาผู้แทนราษฎร (สภาผู้แทนราษฎร 2552: 4) แต่ก็ไม่มีผลในทางปฏิบัติจนถึง
ปัจจุบัน จากคำ�แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2554 ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ก็ได้มีการบรรจุเรื่องการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
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ไว้ในนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ข้อ 3.3.1 (9) (สำ�นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 2554: 17) ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) บทที่ 8 ข้อ 5.1.3 ได้ระบุให้ลดความสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสม
สำ�หรับการเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูป (2554: 8) ได้เสนอต่อรัฐบาลและ
พรรคการเมืองต่างๆ ให้คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเช่นเดียวกัน
ในขณะที่มีรายงานว่ามีการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นในช่วง พ.ศ. 2530-2532 มีการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร ปีละ 20,000 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน 2538 : 2) ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบนั ไม่มกี ารติดตามทีเ่ ป็นรูปธรรม แต่จะเห็นได้จากโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรและ
โรงงานอุตสาหกรรมจำ�นวนมากได้กอ่ สร้างในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมต่อการเกษตรกรรม
ทั้งในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่รับนํ้า
ไว้ส่วนหนึ่งในฤดูฝน มีผลให้นํ้าไหลลงสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น เป็นต้น
ในขณะทีพ่ นื้ ทีเ่ กษตรกรรมในเขตชลประทานทีล่ งทุนไว้เดิมลดลงกลายเป็น
หมู่บ้านจัดสรรหรือโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อปท. มีบทบาทใน
การให้อนุญาตการก่อสร้าง และการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในพืน้ ทีแ่ ก้มลิง
ไปเป็นบ้านจัดสรรและโรงงานได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการอุทกภัยตามมา
อย่างเห็นได้ชัดในปี 2554
1.3.3 ความเสื่อมโทรมของดิน
เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว ประเทศโดยเฉพาะในพื้ น ที่ การเกษตรทั้ ง จากการใช้ ที่ ดิ น
โดยไม่บำ�รุงรักษา หรือเกิดจากการสูญเสียสมดุลของธรรมชาติ
ความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ คือ การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตทิ างเคมี กายภาพ
และชีวภาพของดิน จนทำ�ให้ดนิ นัน้ มีคณุ ภาพลดลงจนไม่สามารถใช้เพือ่ การเกษตร
ได้อย่างถาวร และให้ผลผลิตคงที่ตลอดไป ซึ่งเป็นผลมาจากขาดการจัดการที่ดิน
ที่ถูกต้อง และทำ�ให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมา
ความเสื่อมโทรมของดินปรากฏขึ้นหลายรูปแบบ เช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดินลดลง ดินแน่นตัว อุ้มนํ้าลดลง สูญเสียหน้าดินจากการชะล้างพังทลาย
ของดิน และที่รุนแรงที่สุดคือดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดิ น เค็ ม ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 11.5 ล้ า นไร่
แบ่งเป็นพื้นที่ดินเค็มมาก 0.3 ล้านไร่ ดินเค็มปานกลาง 3.8 ล้านไร่ และเค็มน้อย
7.3 ล้านไร่ ทีน่ า่ กังวลก็คอื ยังมีพนื้ ทีอ่ กี 19.4 ล้านไร่ ทีม่ แี นวโน้มจะกลายเป็นพืน้ ที่
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ดินเค็ม สาเหตุที่สำ�คัญประการหนึ่งของการเกิดดินเค็มก็คือ การตัดไม้ทำ�ลายป่า
บนเนินรับนํ้าและเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำ�ปะหลัง ทำ�ให้ระดับนํ้า
ใต้ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไหลมาอยู่ที่ลุ่มตํ่าซึ่งเป็นการยกระดับนํ้าเค็มใต้ดิน
ขึ้นมาใกล้ผิวดิน เมื่อปริมาณเกลือสะสมมากขึ้น พื้นที่นาในที่ลุ่มก็จะไม่สามารถ
ปลูกพืชได้ (กรมพัฒนาที่ดิน 2552: 1-2) ในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มมี
กิจกรรมที่จะจัดการดินเค็มร่วมกับ อปท. แต่ยังมีงบประมาณไม่มากนัก
1.3.4 ความหลากหลายของเอกสารสิทธิเกีย่ วกับทีด่ นิ และการแจ้งการครอบครอง
เนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแลที่ดินอยู่เป็นจำ�นวนมากจึงมีการออกเอกสาร
สิทธิและหนังสือให้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินหลากหลาย เช่น ส.ค.1 น.ส. 2 น.ส. 3
น.ส. 4 (โฉนด) นสล. (หนังสือสำ�คัญสำ�หรับที่หลวง) ก.ส.น. (ที่ดินนิคมสหกรณ์)
รวมถึงเอกสารทีอ่ อกโดยสำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ (ส.ป.ก.) และกรมป่าไม้ (ส.ท.ก.
1, 2)
สิทธิในทีด่ นิ จะแตกต่างกัน ตามประเภทของเอกสารสิทธิทดี่ นิ ทีแ่ สดงไว้ใน
ตารางที่ 4 นั้นจะแตกต่างในเรื่องการจำ�หน่ายจ่ายโอน การจำ�กัดเวลาในการโอน
การครอบครองปรปักษ์ และความสามารถที่จะใช้ในการประกันเงินกู้จากสถาบัน
การเงิน จะเห็นว่าโฉนดทีด่ นิ เป็นเอกสารทีด่ ที สี่ ดุ ที่ให้สทิ ธิทสี่ มบูรณ์และสามารถใช้
เป็นหลักทรัพย์คาํ้ ประกันเงินกูไ้ ด้ ในขณะที่ น.ส.3 และ น.ส.3 ก. ก็สามารถใช้เป็น
หลักทรัพย์คํ้าประกันเงินกู้ได้ แต่สิทธิบางอย่างจำ�กัดกว่าโฉนด ส่วนเอกสารสิทธิ
ทีด่ นิ ทีอ่ อกโดยหน่วยงานจัดทีด่ นิ เช่น ส.ป.ก. กรมป่าไม้ และกรมประชาสงเคราะห์
นัน้ เป็นสิทธิจ�ำ กัดซึง่ ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คาํ้ ประกันเงินกูต้ ามกฎหมายได้
ยกเว้นกรณีที่ตกลงกันเป็นพิเศษ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2529 :
138)
ความแตกต่างของสิทธิในที่ดินดังกล่าวเกิดจากการได้รับสิทธิในที่ดินจาก
เงื่อนไขของกฎหมายแต่ละฉบับ การเข้าครอบครองทำ�ประโยชน์ในที่ดินตามช่วง
ระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกัน และจุดประสงค์ของรัฐทีต่ อ้ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ทีด่ นิ ไม่ให้ถกู บุกรุกอีกต่อไป แต่ผทู้ คี่ รอบครองทีด่ นิ และทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ประเภท
ต่างๆ ก็มีความต้องการเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประเด็นความ
แตกต่างของสิทธิในที่ดินนี้ จึงมีแนวคิดว่าควรจะมีสิทธิในที่ดินเพียงประเภทเดียว
เพื่อให้ผู้ที่ถือครองทำ�ประโยชน์ในที่ดินมีความเท่าเทียมกัน และใช้กฎหมายฉบับ
เดียวกันในการจัดการดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างหนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ประเภทหนังสือ สิทธิในการ
ข้อจำ�กัด อายุความ การทอดทิ้ง คํ้าประกัน
จำ�หน่าย จ่าย โอน
ห้ามโอน
ฟ้องร้อง
ที่ดิน
เงินกู้จาก
สถาบัน
การเงินทั่วไป
โฉนด
โอนได้ ยกเว้นกรณี
5 และ 10 ปี
10 ปี
10 ปี
ได้
มีข้อจำ�กัด ห้ามโอน
น.ส. 3
โอนได้ ยกเว้นกรณี
5 และ 10 ปี
1 ปี
5 ปี
ได้
มีข้อจำ�กัด ห้ามโอน
น.ค. 3
ห้ามโอน ยกเว้นตกทอด ตลอดไป
ไม่มี
ไม่ได้
ไม่ได้
ทางมรดกหรือโอน
ไปยังสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่
กสน. 5
ห้ามโอน ยกเว้นตกทอด ตลอดไป
ไม่มี
ไม่ได้
ไม่ได้
ทางมรดกหรือโอน
ไปยังสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่
ส.ท.ก. 1,2 ห้ามโอน ยกเว้นตกทอด ตลอดไป
ไม่มี
2 ปี
ไม่ได้
ทางมรดก
ส.ป.ก. 4-01 ห้ามโอน ยกเว้นตกทอด ตลอดไป
ไม่มี
ไม่ได้
ไม่ได้
ทางมรดกแก่ทายาท
โดยธรรมหรือโอน
ไปยังสถาบันเกษตรกร
หรือ ส.ป.ก.
ที่มา: โสภณ ชมชาญ (2554)

ปัญหาอีกประการหนึง่ ได้แก่ แบบแจ้งการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค. 1) ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นเวลา
นานถึง 56 ปีนั้น ทำ�ให้ ส.ค.1 ถูกใช้เป็นหลักฐานที่สำ�คัญในการออกเอกสารสิทธิ
มาตลอดเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2497 ซึง่ ประมวลกฎหมายทีด่ นิ มีผลบังคับใช้
มีการแจ้ง ส.ค. 1 จำ�นวนทั้งสิ้น 7,701,527 ฉบับ
เนื่องจากแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) นั้น มิได้กำ�หนดพิกัดทาง
แผนที่ไว้ เพียงระบุวา่ แต่ละด้านหรือแต่ละทิศของทีด่ นิ ทีแ่ จ้งติดหรือจรดอะไร เช่น
ติดลำ�เหมือง ทางเดินสาธารณะ เป็นต้น ถึงแม้วา่ จะมีก�ำ นันหรือผูใ้ หญ่บา้ นรับรอง
ก็ตาม ทำ�ให้เกิดประเด็นปัญหาในเวลาต่อมา ดังนี้
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ประการที่ 1 เพิม่ เนือ้ ทีท่ รี่ ะบุไว้เดิมใน ส.ค.1 ในการนำ� ส.ค.1 มาเป็นหลักฐาน
ในการออกเอกสารสิทธิ รู้จักอย่างไม่เป็นทางการว่า ส.ค. บวม
ประการที่ 2 ใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของแปลงอื่นมาเป็น
หลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ รู้จักอย่างไม่เป็นทางการว่า ส.ค. บิน
ประการที่ 3 ใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของที่ดินแปลงที่ได้
ออกเอกสารสิทธิได้แล้วแต่มไิ ด้จ�ำ หน่าย นำ�มาเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ
ในแปลงอื่นต่อไป
ขณะนี้การยื่น ส.ค. 1 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่มีจำ�นวนที่ค้างอยู่จำ�นวนมากถึง
987,599 ฉบับ จะมีกรณีที่เกิดปัญหา 3 ประการนี้หรือไม่ จึงเป็นกรณีที่ต้องมีการ
ติดตามและตรวจสอบกันอย่างจริงจังว่า ส.ค. 1 จำ�นวนมากนี้มีที่มาถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่เพื่อมิให้เกิดปัญหาภายหลังออกเอกสารสิทธิ
เมื่อพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2553 มี ส.ค. 1 ที่ต้องตรวจสอบจำ�นวนทั้งสิ้น 3,630,391 ฉบับ
การตรวจสอบ ส.ค.1 จำ�นวนดังกล่าวผลปรากฎดังนี้
• เป็น ส.ค. 1 ที่ได้ออกโฉนด/น.ส.3 ไปแล้ว จำ�นวน 2,624,792 ฉบับ
• มี ส.ค. 1 ที่เหลืออยู่จริงมีตำ�แหน่งในระวาง จำ�นวน 493,274 ฉบับ
• เป็น ส.ค. 1 ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จำ�นวน 494,325 ฉบับ
“สรุปได้ว่ามี ส.ค. 1 ที่ต้องดำ�เนินการต่อไป (ตามข้อ 2 และข้อ 3) อีก
จำ�นวนทั้งสิ้นรวม 987,599 ฉบับ” หลังจากดำ�เนินการมาแล้ว 56 ปี
1.3.5 ปัญหาการถือครองที่ดิน ครอบคลุมสาระสำ�คัญดังนี้
ก) การไร้กรรมสิทธิ์
คือ ผู้ที่เข้าอยู่อาศัยและทำ�กินในที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ ซึ่งในปัจจุบัน
มีข้อมูลดังนี้
• ในพื้นที่ป่าไม้จำ�นวน 480,426 ราย เนื้อที่ 8.5 ล้านไร่
• ในที่ราชพัสดุ จำ�นวน 161,932 ราย เนื้อที่ 2.1 ล้านไร่ 		
• ในที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 1.15 ล้านไร่
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11.75 ล้านไร่ (สภาผู้แทนราษฎร 2552: 30-41)
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ราษฎรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังมีปัญหาความขัดแย้งกับภาครัฐในข้อที่ว่า
ป่าทับที่คน/คนทับป่า จนมีการจับกุมดำ�เนินคดี
การแก้ปัญหาการไร้กรรมสิทธิ์ ได้มีการดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องโดย
การเปลี่ยนสถานภาพของผู้ที่ทำ�กินอยู่แต่ไร้กรรมสิทธิ์ โดยการนำ�ที่ดินสงวน
หวงห้ามเหล่านั้นมาจัดให้ประชาชนเข้าทำ�กิน หรือให้เช่า กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น
ก็คือการมอบพื้นที่ป่าไม้จำ�นวน 44.23 ล้านไร่ ให้กับสำ�นักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ในปี 2536 ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2536 เรื่องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าไม้ ในขณะนั้นจากการสำ�รวจ
ของกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีผู้อยู่อาศัยทำ�กินในเขตป่าไม้ จำ�นวนมากกว่า 1.4
ล้านครัวเรือน ในพื้นที่จำ�นวน 34 ล้านไร่
ในที่ราชพัสดุก็ได้มีการจัดให้เช่าในโครงการรัฐเอื้อราษฎร์เช่นเดียวกัน
ในที่สาธารณประโยชน์นั้น ในระหว่างปี 2547-2552 กรมที่ดินได้จัดให้
ประชาชนเข้าทำ�กิน จำ�นวน 50,511 ครัวเรือน 60,735 แปลงในพื้นที่ 52 จังหวัด
(สภาผู้แทนราษฎร 2552: 40)
ถึงปัจจุบนั แม้ไม่มขี อ้ มูลทีล่ งทะเบียนหรือสำ�รวจขึน้ ใหม่กต็ าม แต่จากข้อมูล
ของประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีป่ า่ ไม้และทีร่ าชพัสดุทก่ี ล่าวข้างต้นก็มจี �ำ นวนมากถึง
642,358 ราย ก็คาดว่าจะมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ข) การไร้ที่ดินทำ�กิน
ปัญหานี้จากการขึ้นทะเบียนคนจนในปี 2547 มีผู้ไร้ที่ดินทำ�กินประมาณ
8 แสนราย (กรมการปกครอง 2551: 1) มีการเรียกร้องให้รัฐจัดหาที่ดินทำ�กินให้
และรัฐดำ�เนินการจัดที่ดินทำ�กินมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
นโยบายการจัดที่ดินทำ�กินของประเทศไทย ได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2478
โดยการจัดตั้งสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 2525: 96) และในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์นิคมกสิกรรม
เป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2520: 1) ต่อมาในปี 2485
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485 ซึ่งมี
บทบัญญัติในการจัดที่ดินทำ�กินในรูปแบบนิคมสร้างตนเอง ดำ�เนินการโดยกรม
ประชาสงเคราะห์ (กรมประชาสงเคราะห์ 2528: 3) และนิคมสหกรณ์ ดำ�เนินการ
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2520: 5) ในปี พ.ศ. 2497 ได้มี
การประกาศใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ ในหมวดที่ 2 ได้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการ
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จัดทีด่ นิ เพือ่ ประชาชน โดยมีการจัดทีด่ นิ ผืนใหญ่ และจัดทีด่ นิ แปลงเล็กแปลงน้อย
โดยกรมทีด่ นิ 3 ต่อมาในปี 2504 ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การ
ครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. 2485 และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐจัดที่ดินทำ�กินให้กับประชาชนมาอย่าง
ต่อเนื่องก็ตาม แต่ไม่สามารถจะดำ�เนินการได้ทันกับความต้องการของประชาชน
จึงมีปญั หาการถือครองทีด่ นิ ทัง้ การไร้กรรมสิทธิ์ ไร้ทดี่ นิ ทำ�กิน การเช่าทีด่ นิ เกิดขึน้
จากการสำ�รวจของกรมพัฒนาที่ดินเรื่องการถือครองที่ดินในพื้นที่ภาคกลาง
รวม 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ลพบุรี และนครสวรรค์
ในปี พ.ศ. 2507 พบว่ามีการเช่าที่นาในอัตราที่สูงมากถึงร้อยละ 56 ของที่นา
ทั้งหมด (กรมพัฒนาที่ดิน 2507: 4) ปัญหาการเช่าที่ดินดังกล่าว ได้ส่งผลให้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมี
เหตุผลประการหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาการเช่าที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2525 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ รื่ อ งนโยบายการใช้ แ ละกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ที่ มิ ใ ห้
หน่วยงานจัดทีด่ ินทำ�กินทัง้ หมดขยายพืน้ ที่ด�ำ เนินการยกเว้นสำ�นักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถึงแม้ว่าการปฏิรูปที่ดินได้เข้ามาแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดิน
ให้แก่ประชาชนจำ�นวนมากก็ตาม
โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มิถุนายน 2525 ระหว่างปี พ.ศ.
2525-2530 กรมป่าไม้ได้จัดทำ�โครงการสิทธิทำ�กินชั่วคราวในเขตป่าไม้ (ส.ท.ก.)
โดยออกหนังสืออนุญาตให้ประชาชนเข้าทำ�กินในเขตป่าที่กำ�หนดให้เป็นป่า
เสื่อมโทรม การจัดที่ดินเหล่านี้โดยไม่มีสาธารณูปโภคที่จำ�เป็นในการเกษตร เช่น
ชลประทาน ถนน ฯลฯ ตามมาทำ�ให้การทำ�เกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย
ไม่ได้ผล อีกทัง้ การจัดการจัดหาทีด่ นิ ก็ไม่เป็นระบบ ทีด่ นิ ทีร่ ฐั จัดสรรให้กลับตกอยู่
ในมือนายทุน และถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าเป็นจำ�นวนมาก

3

ที่ชี้ให้เห็นการจัดที่ดินผืนใหญ่ในจังหวัดลำ�พูนที่รัฐจัดสรรพื้นที่โดยกำ�หนดจากแผนที่ โดยไม่ได้สำ�รวจ
จากพื้นที่จริงทำ�ให้ราษฎรได้รับการจัดสรรพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำ�เนา และเป็นช่องทางให้นายทุน
เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่นั้นๆ.
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กรอบที่ 1 การจัดที่ดินทำ�กิน: ลำ�ดับเวลาการดำ�เนินงาน
การจัดที่ดินทำ�กิน : ลำ�ดับเวลาการดำ�เนินงาน
พ.ศ. การดำ�เนินงาน
2478 จัดตั้งสหกรณ์การเช่าที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี
2481 จัดตั้งนิคมกสิกรรมสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่
2483 จัดตั้งนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ลพบุรี เป็นนิคมสร้างตนเองแห่งแรก
ของประเทศไทย
2497 ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มีบทบัญญัติในหมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
2518 เริ่มงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 มิให้หน่วยงานที่จัดที่ดินทำ�กินในขณะนั้น
ขยายพื้นที่ดำ�เนินการยกเว้นการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเริ่มโครงการการออก
หนังสืออนุญาตให้มีสิทธิทำ�กินชั่วคราว (ส.ท.ก.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 สิงหาคม
2522
2534 จัดตั้งกองทุนที่ดินในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2535 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง
2545 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิกกองทุนที่ดินโดยให้โอนภารกิจไปรวมกับกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2555 กำ�หนดการสิ้นสภาพนิคมพระพุทธบาทสระบุรี ลพบุรี ตามแผนแม่บทการถอนสภาพ
นิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2535 รวมเวลา 72 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
2562 กำ�หนดสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ตามแผนแม่บทการถอนสภาพ
นิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2535 เป็นนิคมสร้างตนเองแห่งสุดท้าย

ในปี 2534 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2509 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 34 ทวิ ให้มีการจัดตั้ง
กองทุนที่ดินขึ้นในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และได้ยกเลิก
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2545 โดยให้โอนภารกิจให้แก่กองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จนถึง พ.ศ. 2547 ได้มีการขึ้นทะเบียนคนจน
พบว่า มีผไู้ ร้กรรมสิทธิซ์ ง่ึ อยูอ่ าศัยและทำ�กินในทีด่ นิ สงวนหวงห้ามของรัฐจำ�นวนมาก
ทั้งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์และ
ที่ราชพัสดุ (กรมการปกครอง 2551: 2) ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐ
กับประชาชนเกิดขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศ จึงมีการเรียกร้องของเครือข่าย
ประชาชนให้รัฐแก้ปัญหาผู้ไร้กรรมสิทธิ์ดังกล่าวนี้ โดยอาศัยหลักการบทบัญญัติ
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มาตรา 66 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเสนอให้มี
การใช้ “โฉนดชุมชน” เข้ามาดำ�เนินการแทนการจัดที่ดินวิธีอื่น ซึ่งพบว่าเมื่อผู้ได้
รับจัดทีด่ นิ ไปแล้วระยะหนึง่ ได้ขายทีด่ นิ ไปจำ�นวนมาก แต่ในกรณีของโฉนดชุมชน
ผู้ได้รับการจัดที่ดินไม่สามารถจะขายได้เพราะสิทธิในการใช้ที่ดินเป็นของชุมชน
รัฐบาลได้รับหลักการดังกล่าวนี้และได้ประกาศใช้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดให้มโี ฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ขึน้ ดังได้กล่าวมาแล้ว และได้มกี ารมอบ
โฉนดชุมชนให้แก่ชุมชน 2 แห่ง คือ ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ต.คลองโยง
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และชุมชนสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง
ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำ�พูน จำ�กัด
ค) การไม่ใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากกฎหมายการให้เช่าที่ดิน
ในปัจจุบัน มีการเช่าที่ดินจำ�นวนมากถึง 23.9 ล้านไร่ (สำ�นักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 2553: 161) ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนคนจนในปี 2547 มีผู้เช่าที่ดิน
ประมาณ 670,000 ราย (กรมการปกครอง 2551: 1) ลดลงจากในอดีตซึ่งมี
การประมาณว่ามีการเช่าที่ดินประมาณ 8 แสนราย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 2529: 22) ปัญหาการเช่าที่ดินในปัจจุบันคือ เจ้าของที่ดินไม่ทำ�
สัญญาเช่าเพื่อหลบเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมาย อีกจำ�นวนหนึ่งทิ้งร้างไม่ให้เช่า
อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการประกันรายได้ของชาวนาก็คือ เจ้าของที่นา
ขอมีส่วนแบ่งจากชาวนาในกรณีเกิดความเสียหายของผลผลิตในกรณีนํ้าท่วม
หรือภัยแล้ง
ปัญหาการเช่าทีด่ นิ เกิดขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง จะเห็นได้จากมีการประกาศใช้
พ.ร.บ. ควบคุมการเช่าที่ดิน พ.ศ. 2493 ปัญหาในอดีตคือผู้เช่าเสียเปรียบเจ้าของ
ที่ดินและไม่มีความมั่นคงในการถือครองที่ดินจากการสำ�รวจของกรมพัฒนาที่ดิน
ในปี พ.ศ. 2507 ในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เช่าที่นา
ในช่วงต่อมามีการเรียกร้องจากชาวนาในหลายจังหวัดให้มีการปฏิรูปที่ดิน
จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2518 เหตุผลข้อหนึ่งในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
เนื่องมาจากความไม่เป็นธรรมในการเช่าที่ดิน โดยเกษตรกรต้องเสียค่าเช่าที่ดิน
ในอัตราสูงเกินสมควร

ตอนที่ 2: นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเช่าที่ดิน
พ.ศ. 2517 และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารเช่าทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ.
2524 บทบัญญัติมาตรา 53 และมาตรา 54 กำ�หนดให้เจ้าของที่ดินให้เช่าจะต้อง
มีกำ�หนดให้เช่าที่ดินคราวละไม่น้อยกว่า 6 ปี ถึงแม้ว่าจะไม่มีกำ�หนดเวลาหรือ
กำ�หนดตํ่ากว่า 6 ปี ก็ให้ถือว่ามีกำ�หนดเวลา 6 ปี และผู้ให้เช่าที่ดินจะขายที่ดินได้
ต่อเมือ่ แจ้งให้ผเู้ ช่าทราบโดยทำ�เป็นหนังสือแสดงความจำ�นงจะขายทีด่ นิ พร้อมทัง้
ระบุราคาทีจ่ ะขายและวิธกี ารชำ�ระเงิน การเช่าทีด่ นิ ส่วนหนึง่ จึงไม่มสี ญั ญาแต่ตกลง
กันด้วยวาจา ด้วยเหตุผลดังกล่าวเจ้าของที่ดินจึงไม่ให้เช่า ปรากฏว่ามีที่ดินไม่ได้
ใช้ประโยชน์จำ�นวนมาก ตัวอย่างที่ปรากฏในเดือนพฤษภาคม 2552 คือ การที่
บริษัทเจ้าของที่นาในเขตอำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยายกเลิกการเช่า
ที่นาจำ�นวน 1,400 ไร่ ทำ�ให้ผู้เช่าที่นามีปัญหาการไร้ที่ดิน (มติชนรายวัน วันที่ 22
พฤษภาคม 2552 หน้า 9) จึงได้มีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (สภาผู้แทนราษฎร 2552: 68; คณะกรรมการสมัชชา
ปฏิรูป, 2554: 3; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2553: 173)
ปัญหาของการไร้กรรมสิทธิ์ และการไร้ที่ดินทำ�กินยังเป็นปัญหาใหญ่
ของประชาชนในชนบทซึ่งเป็นฐานเสียงของ อบต. และเทศบาล อปท.เหล่านั้น
เห็นว่าเป็นหน้าที่ของตนตามหลักการปกครองตนเองที่จะต้องจัดสรรที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่าให้แก่ประชาชนที่ไร้ที่ดินทำ�กิน
ง) มีความเหลื่อมลํ้าในการถือครองที่ดินสูงมาก
ในขณะที่มีผู้ไร้ที่ดินทำ�กินจำ�นวนมากถึง 800,000 ราย กลับมีประชาชน
อีกกลุ่มหนึ่งถือครองที่ดินจำ�นวนมาก ดังที่ปรากฏในเอกสารนโยบายและแผน
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2549 ซึ่งเป็น
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ระบุว่าที่ดินในประเทศไทย
ร้อยละ 90 กระจุกตัวอยู่ในมือคนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ข้อมูลจากการศึกษา
เรื่องนโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของ
ดวงมณี เลาวกุล และเอื้อมพร พิชัยสนิท (2551: 6-11) ที่พบว่า ผู้ถือครองที่ดิน
50 รายแรก จาก 1.46 ล้ า นราย ถื อ ครองที่ ดิ น ร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น ใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมด งานวิจัยของมูลนิธิสถาบันที่ดิน (2544: 6 - 21) พบว่า
“ขนาดทีด่ นิ ผืนใหญ่ทมี่ เี อกสารสิทธิประเภทโฉนดทีม่ ขี นาดเกิน 200 ไร่ ต่อแปลงนัน้
มีร้อยละ 29.70 และขนาดที่ดินผืนใหญ่ที่เกิน 5,000 ไร่ต่อแปลง มีร้อยละ 6.30
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ส่วนที่ดินประเภท น.ส.3 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร่ มีร้อยละ 14.7 และที่ดินที่มีขนาด
เกิน 5,000 ไร่ มีร้อยละ 5.7 ที่ดิน ส.ค.1 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร่ มีร้อยละ 12.0
และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร่ มีร้อยละ 5.0 ที่ดินมือเปล่าที่มีขนาดเกิน 200 ไร่
มีร้อยละ 29.5 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร่ มีร้อยละ 4.3 โดยเฉลี่ยแล้วที่ดิน
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแต่ละอำ�เภอที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดนั้นมีขนาด
249.8 ไร่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 มีขนาด 85.8 ไร่ ที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิประเภท น.ส.3ก 189.4 ไร่ ที่ดิน ส.ค.1 มีขนาด 78.3 ไร่ และที่ดินมือเปล่า
229.8 ไร่”
จากการรวบรวมการถือครองทีด่ นิ ของคณะรัฐมนตรี จากบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีแ่ สดงต่อ ปปช. ในปี พ.ศ. 2551 มีมลู ค่า
ของทีด่ นิ รวมกันมากกว่าหนึง่ หมืน่ ล้านบาท และมีทดี่ นิ รวมกันประมาณ 9,000 ไร่
บางรายมีที่ดินมากกว่า 700 แปลง ที่ดินแปลงใหญ่ๆ จำ�นวนมากอยู่ในความ
ครอบครองของนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
จ) การถือครองที่ดินของคนต่างชาติ
ในปัจจุบนั โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ปรากฏว่า
มีชาวต่างชาติมาถือครองที่ดินโดยถูกกฎหมาย4 และใช้ตัวแทนทั้งในที่ราบและ
ในทีภ่ เู ขาทีเ่ ป็นทีห่ วงห้ามสำ�หรับคนไทย การทีก่ ฎหมาย ยอมให้มกี ารถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 51 นัน้ ได้สง่ ผลให้ชาวต่างชาติใช้ชอ่ งทางนีเ้ ข้ามาถือครองทีด่ นิ (กรอบที่ 2)
อย่างไรก็ดี สิทธิดงั กล่าวไม่ควรใช้ได้เพราะเป็นพืน้ ทีห่ วงห้ามตามประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ มาตรา 9(2) เช่น บนภูเขา แต่ปรากฏว่ามีโครงการอสังหาริมทรัพย์จ�ำ นวนมาก
4

ในปี 2542 ได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 กำ�หนดให้ต่างชาติมีสิทธิ
ถือครองที่ดินดังนี้
1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 ได้ให้สิทธิแก่
คนต่างด้าว ในกรณีนำ�เงินมาลงทุน ไม่ตํ่ากว่าสี่สิบล้านบาท ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ หรือเป็นกิจการทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการทีส่ ามารถ
รองรับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีระยะเวลาการดำ�รง
การลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3 ปี สามารถซื้อที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา
เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำ�หนดให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
2. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำ�หนดเกณฑ์
การได้มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิตบิ คุ คลทีก่ ฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว กำ�หนดว่า
อาคารชุดแต่ละอาคารชุดหากมีคนต่างด้าวและหรือนิติบุคคลต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเกินกว่า
อัตราร้อยละสี่สิบเก้าของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น อาคารชุดนั้นจะต้องตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล หรือเขตราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง และมีทดี่ นิ ทีต่ งั้
อาคารชุดรวมกับที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำ�หรับเจ้าของร่วมทั้งหมดไม่เกินห้าไร่
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ได้ประกาศขายพื้นที่บนภูเขาเป็นโครงการใหญ่มีชาวต่างชาติเข้าครอบครอง
จำ�นวนมาก จากการสัมภาษณ์พบว่าทาง อปท. มีความลำ�บากในการตรวจสอบ
เพราะไม่มีนโยบายให้มีข้อตกลงพิเศษระหว่างกรมที่ดินกับ อปท. ที่จะให้ความ
สะดวกในการตรวจสอบ และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบให้กรมที่ดิน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาได้มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่ดิน
ของคนต่างชาติ แต่พบว่าการถือครองที่ดินต่างชาติที่เป็นนิติบุคคลถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบตามกฎหมาย และอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ตัวแทน(nominee) ในการ
ถือครอง
กรอบที่ 2 การถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในเกาะเต่า
เกาะเต่าซึง่ ขึน้ ทะเบียนทีร่ าชพัสดุไว้ เป็นแปลงหมายเลขที่ สฏ.588 ตำ�บลเกาะเต่า อำ�เภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมใช้ประโยชน์ในราชการกรมราชทัณฑ์เป็นทีต่ งั้ เรือนจำ�กักขังนักโทษการเมือง
สมัยการปกครองของคณะราษฎร์กอ่ นปี พ.ศ. 2476 กรมราชทัณฑ์ ได้น�ำ ส่งขึน้ ทะเบียนทีร่ าชพัสดุไว้
เมื่อปี พ.ศ. 2478 (สำ�นักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2551: 132)
กรณีเกาะเต่านี้ ได้มนี ติ ยสารหอการค้าไทย-สวีเดน ฉบับครบรอบ 20 ปี (Thai Sweden Review:
TSCC 20 Years Anniversary, Magazine for Thai-Swedish Chamber of Commerce) ตีพมิ พ์ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดย Pinnerup (2009: 52-54) ได้รายงานถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์
บนเกาะเต่าที่บริษัทซึ่งจดทะเบียนร่วมระหว่างไทยกับสวีเดน ลงทุนซื้อที่ดิน 17 แปลงในนามบริษัท
แล้วขายให้กับชาวสวีเดนที่ต้องมาซื้อหุ้นบริษัท เพื่อครอบครองที่ดิน หลังจากนั้นก็จะสร้างบ้าน
โดยหุ้นส่วนไทยแล้วขายให้ต่างชาติตามเนื้อที่ที่ซื้อหุ้นไป เป็นการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้
ต่างชาติถือที่ดินของประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน เพื่อความมั่นใจว่าสามารถถือที่ดินได้ เป็นกรณีที่น่า
ติดตามการดำ�เนินงานเป็นอย่างยิ่ง
ที่มา: โสภณ ชมชาญ (2554)

1.4

สาเหตุของปัญหาที่ดิน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2553: 1-2) อดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสาเหตุ
ของปัญหาที่ดินว่ามีอยู่ 3 ประเด็น คือ
“หนึ่ง ความต้องการปัจจัยสี่ จากสภาพความเป็นจริงทางสังคม เศรษฐกิจ
และจำ�นวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำ�ให้ประชาชนบางส่วนขาดโอกาสที่จะเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยทางการผลิตที่มีอยู่อย่างจำ�กัดและอาจ
ลดน้อยถอยลงได้
สอง ปัญหาการถือครองที่ดิน เช่น คนที่มีอำ�นาจทางเศรษฐกิจสูงกว่ามัก
เป็นผูถ้ อื ครองทีด่ นิ ประกอบกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ การถือ
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ครองที่ดินของคนกลุ่มนี้เท่านั้น เกษตรกรและชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย จึงไม่เคยมี
โอกาสเป็นเจ้าของทีด่ นิ ทำ�กิน ปัญหานีส้ ง่ ผลให้เกิดความเหลือ่ มลํา้ ของคนในสังคม
เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน รวมทั้งปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างไม่คุ้มค่า
สาม ปัญหากฎหมาย กฎระเบียบ การทำ�งานของภาคราชการ เช่น ปัญหา
ว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรให้สนองรับต่อนโยบายรัฐบาลเพือ่ แก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนได้เป็นรูปธรรม รวมทัง้ ต้องตรวจสอบการแก้กฎหมายฉบับหนึง่ ว่าจะไป
ติดขัดกับเงื่อนไขของกฎหมายอีกฉบับหนึ่งหรือไม่อย่างไร”
ประเวศ วะสี (2553: 10) ได้กล่าวไว้วา่ การขาดความเป็นธรรมในการจัดการ
การใช้ทรัพยากร เช่น ทีด่ นิ ป่าไม้ แหล่งนาํ้ ภาษี กฎหมาย เป็นเพราะคนมีอ�ำ นาจ
กับคนไร้อำ�นาจจะเข้าถึงทรัพยากรของชาติต่างกัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมลํ้า
มากเกิน นำ�ไปสูค่ วามขัดแย้งทางสังคมและการเมือง ต้องปฏิรปู การจัดสรรการใช้
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม
นอกจากความเห็นดังกล่าวนีแ้ ล้ว โสภณ ชมชาญ (2554: 26-28) ได้ทบทวน
ถึงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่าไม้และสรุปถึงสาเหตุของปัญหาไว้
รวม 4 ประการดังนี้
1.4.1 ขาดแรงผลักดันทางการเมืองในการจำ�กัดขนาดการถือครองที่ดิน
ก) ภายหลังการยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 34-49 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ซึ่งเป็นการกำ�หนดสิทธิในที่ดิน โดยคำ�สั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 พ.ศ. 2502
แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีการจำ�กัดการถือครองที่ดินในที่ดินของเอกชน ทำ�ให้ผู้ที่มี
ทุนและอิทธิพลสามารถครอบครองทีด่ นิ ได้จ�ำ นวนมากดังทีป่ รากฏให้เห็นในปัจจุบนั
ถึงแม้วา่ ต่อมาจะมีการเสนอต่อรัฐสภาให้น�ำ บทบัญญัตมิ าตรา 34 - 49 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินกลับมาบังคับใช้อีกหลายครั้งแต่ไม่สามารถผ่านรัฐสภาได้
ข) ภาษีที่ดิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจำ�กัดการถือครองที่ดินจำ�นวน
มากที่มีแนวคิดนโยบายและข้อเสนอทั้งจากรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
มาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่สามารถที่จะตราเป็นกฎหมายมาใช้บังคับได้ ตัวอย่าง
ที่ชัด เจนคื อ คณะรั ฐ มนตรีรัฐ บาลนายอภิสิท ธิ์ เวชชาชี ว ะ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. … มาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน
2541 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล มิได้มีการดำ�เนินการใดๆ จนมาถึงรัฐบาลนี้
ได้มมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. … อีกครัง้ หนึง่
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เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถเข้าสู่
การพิจารณาของรัฐสภาได้เมื่อใด กฎหมายฉบับนี้มีความสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับ
อปท. เพราะจะสามารถขยายฐานรายได้ให้ อปท. สามารถพึ่งตนเองทางการเงิน
ได้มากขึ้น
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้ง 2 กรณีแล้วจึงแสดงให้เห็นว่าขาดแรงผลักดัน
จากภาคการเมือง (Political Drive) ในเรื่องนี้ อาจจะเป็นเพราะนักการเมืองมีทดี่ ิน
ที่ถือครองอยู่จำ�นวนมาก มูลค่าสูงถึงหนึ่งหมื่นล้านบาท ดังที่ปรากฏในเอกสารที่
แสดงต่อสำ�นักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งได้มี
การเปิดเผยต่อสาธารณะ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในระดับท้องถิน่ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และผู้บริหาร อปท. ก็มักเป็นผู้มีฐานะและบางคนก็มีพฤติกรรมเยี่ยงนักการเมือง
ในระดับชาติ แค่จำ�กัดในขนาดที่เล็กกว่าเท่านั้น
นอกจากนี้จากการศึกษาถึงนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ ใช้ใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาไม่พบว่ามีนโยบายของ
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ใดที่ระบุชัดเจนในเรื่องนี้มีแต่พรรคการเมืองขนาดเล็ก
ที่กำ�หนดนโยบายในเรื่องนี้
1.4.2 ขาดนโยบายการต่อต้านกลุม่ อิทธิพลทีเ่ ข้าครอบครองมรดกของชาติโดยมิชอบ
จากการที่มีที่ดินส่วนหนึ่งอยู่ในการครอบครองของกลุ่มอิทธิพลซึ่งได้มา
โดยการใช้อิทธิพลและอำ�นาจแฝงในพื้นที่ที่ควรเป็นมรดกของชาติ เช่น ภูเขา
ชายทะเล และเกาะต่างๆ รัฐบาลไม่เคยมีนโยบายการต่อต้านกลุ่มอิทธิพลที่เข้า
ครอบครองมรดกของชาติโดยมิชอบอย่างจริงจัง จะเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์
ทางการเมืองในบางพื้นที่ เช่น เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี
หรือจังหวัดนครราชสีมาและเป็นบางช่วงเวลา เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลการตรวจสอบ
ก็หยุดลง จากสาเหตุที่ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินของประเทศ
เพราะขัดกับสิทธิส่วนบุคคล เป็นสาเหตุหนึ่งที่กลุ่มอิทธิพลเหล่านี้เข้าครอบครอง
มรดกของชาติโดยวิธตี า่ งๆ ดังกล่าวข้างต้น เช่นในกรณีของการใช้ ส.ค.1 ทีม่ ชิ อบ
ในอดีตได้สร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึน้ ในการครอบครองทีด่ นิ และป่าไม้อย่าง
รุนแรง ถึงแม้จะมีการยกเลิกการใช้ ส.ค.1 หลังวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 แล้วก็ตาม
ยังคงมีทดี่ นิ ทีแ่ จ้งให้ด�ำ เนินการออกเอกสารสิทธิคา้ งอยูห่ ลายแสนแปลง ตัวอย่างที่
เห็นชัดเจนทีส่ ดุ คือ พืน้ ที่ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ทีม่ รี ายงานว่าสำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรมไม่สามารถเข้าไปดำ�เนินการได้เพราะผู้ครอบครองที่ดินเป็นกลุ่ม
ผู้มีอิทธิพล ซึ่งมีพื้นที่อีกจำ�นวนมาก
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1.4.3 รัฐละเลยการจัดการที่ดินที่เอกชนถือครอง
จากการทีม่ ที ดี่ นิ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จ�ำ นวนมากถึง 1.14 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2550
ทั้งๆ ที่รัฐมีเครื่องมือในการแก้ไขอยู่แล้ว คือ บทบัญญัติมาตรา 6 แห่งประมวล
กฎหมายทีด่ นิ ทีบ่ ญั ญัตไิ ว้วา่ บุคคลใดมีสทิ ธิในทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ หากบุคคลนัน้
ทอดทิง้ ไม่ท�ำ ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือปล่อยทีด่ นิ ให้รกร้างว่างเปล่าเกินกำ�หนดเวลา 10 ปี
ติดต่อกัน หรือกรณีทมี่ หี นังสือรับรองการทำ�ประโยชน์เกิน 5 ปี ให้ถอื ว่าเจตนาสละ
สิทธิในทีด่ นิ เฉพาะส่วนทีท่ อดทิง้ ไม่ท�ำ ประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นทีร่ กร้างว่างเปล่า
เมื่ออธิบดีกรมที่ดินยื่นคำ�ร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ
ดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐ แต่รัฐมิได้ดำ�เนินการตามนโยบายนี้จึงมีที่ดิน
ที่กลุ่มทุนได้กว้านซื้อเพื่อเก็งกำ�ไรละทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำ�นวนมาก
อีกกรณีหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน คือ ภาษีบ�ำ รุงท้องทีซ่ ง่ึ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บำ�รุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยังคงใช้ฐานภาษีปี พ.ศ. 2524 ทัง้ ๆ ทีเ่ วลา 30 ปี ทีผ่ า่ นมา
ที่ดินมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว และมีการยกเว้นไม่เก็บภาษีที่ดินอีกหลายกรณี
ไม่ได้มกี ารปรับปรุงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั แต่อย่างใด ทัง้ สองกรณีนี้
ชี้ให้เห็นว่ารัฐได้ละเลยการจัดการที่ดินที่เอกชนครอบครอง แต่ไปเน้นการจัดการ
ที่ดินของรัฐแต่เพียงด้านเดียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้
1.4.4 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของที่ดินสูงขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2551 กรมที่ดินได้ออกเอกสารสิทธิไปแล้ว
31 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 127 ล้านไร่เศษหรือประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อที่
ประเทศ มีการซื้อขายที่ดินในปี พ.ศ. 2549 มูลค่าสูงถึง 835,152 ล้านบาท
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2550: 97)
ที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ามารถให้ ผ ลตอบแทนที่ ค่ อ นข้ า งสู ง
จากการลงทุนทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว การสะสมที่ดินหรือการกว้านซื้อที่ดิน
มาถือครองไว้จำ�นวนมาก โดยไม่มีการควบคุมหรือจำ�กัดการถือครองที่ดินจึงเป็น
การหารายได้ที่สำ�คัญทางหนึ่ง เพราะที่ดินมีจำ�นวนคงที่ แต่ความต้องการเพิ่มขึ้น
ตามจำ � นวนประชากร ราคาที่ ดิ น จะขึ้ น อยู่ กั บ ทำ � เล ผู้ มี ฐ านะจึ ง จะสามารถ
ครอบครองทีท่ �ำ เลดีจ�ำ นวนมากเพือ่ เก็งกำ�ไร และขายเมือ่ ได้ราคาทีต่ อ้ งการ ซึง่ มักจะ
มีราคาที่สูงมาก เมื่อที่ดินมีราคาแพงโอกาสที่จะกระจายการถือครองที่ดินสู่คนที่
มีรายได้น้อย จึงเกิดขึ้นได้ยาก
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ปัญหาการบริหารจัดการทีด่ นิ ของประเทศไทยมีทงั้ ระดับนโยบายและระดับ
การปฏิบตั ิ ในระดับนโยบายไม่มคี วามเป็นเอกภาพ ขาดความต่อเนือ่ ง ไม่มเี ป้าหมาย
ในระยะยาว นโยบายบางเรื่องที่กำ�หนดขึ้นยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่าการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เห็นได้จาก
ประเทศไทยขาดแผนการใช้ที่ดินที่จะเป็นกรอบในการใช้ที่ดินในระยะยาวของ
ประเทศ
ในระดับหน่วยงานปฏิบัติ แผนงานต้องปรับเปลี่ยนตามนโยบายที่ไม่มี
เอกภาพดังกล่าวแล้ว หรือปฏิบตั งิ านเฉพาะด้านตามอำ�นาจหน้าทีม่ อี ยู่ ขาดปัจจัย
เกื้อหนุนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงบประมาณ ขาดระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
และมีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนที่ใช้เวลามาก
ดังนั้นแนวคิดการปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จึงควรคำ�นึงถึงอุปสรรคและศักยภาพของท้องถิ่น
นอกจาก 4 สาเหตุดงั กล่าวยังมีปญั หาการใช้อ�ำ นาจรัฐเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
ได้มกี ารนำ�พืน้ ทีป่ า่ ไม้ ทีร่ าชพัสดุ มาออกเอกสารสิทธิ (ดูกรอบที่ 2 และ 3) ซึง่ เป็น
การสมรู้ร่วมคิดระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและนายทุน
1.5

การทับซ้อนของอำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ

ทรัพยากรทีด่ นิ มีองค์กรหลักทีม่ ภี ารกิจต่างกันกำ�กับอยูม่ าก ก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาดังนี้
1.5.1 การทับซ้อนของอำ�นาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละพื้นที่
ในการกำ�หนดเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) ในปัจจุบันมีเขตการใช้ที่ดินตาม
กฎหมายอยู่ 20 เขต โดยอาศัยอำ�นาจตามกฎหมาย 19 ฉบับ ดังมีรายละเอียด
ในตารางที่ 3
การทับซ้อนของอำ�นาจหน้าทีต่ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมายนัน้ เกิดขึน้ เมือ่
แนวเขตการใช้ทด่ี นิ ตามกฎหมายแต่ละฉบับไม่ตรงกัน ทัง้ ในกรณีทด่ี นิ ของรัฐด้วยกัน
และที่ดินของรัฐกับของเอกชน
ในกรณีที่ดินของรัฐนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
รายงานไว้ว่ามีการทับซ้อนกัน 8 กรณี คือ
ก) กรณีทพี่ นื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติและพืน้ ทีป่ า่ ไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ทับซ้อนกัน
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ข) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินทับซ้อนกัน
ค) พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติและพืน้ ทีน่ คิ มสหกรณ์ หรือนิคมสร้างตนเองทีม่ ี
กฎหมายบังคับแล้วทับซ้อนกัน
ง) พืน้ ทีร่ าชพัสดุซง่ึ มีขอบเขตชัดเจนแล้วทับซ้อนกับพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
จ) พืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทับซ้อน
กับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ฉ) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับ
ซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน
ช) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับ
ซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ หรือที่ราชพัสดุ
ซ) พืน้ ทีส่ วนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทับซ้อนกับพืน้ ทีป่ า่ ไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หากจะมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกเพิกถอนพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ พืน้ ทีน่ นั้ ก็
จะคงสภาพเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ หากมีกฎกระทรวงยกเลิกเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
ก็จะยังคงสภาพเป็นป่าไม้ถาวร ซึ่งหากจะนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่างใดต้องนำ�เข้า
พิจารณาในคณะรัฐมนตรีโดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน
จังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน หากมิดำ�เนินการจะมีปัญหาดังที่เกิดขึ้นที่
อำ�เภอบ้านไร่ อำ�เภอห้วยองคต และอำ�เภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี ซึง่ มีการออก
น.ส.3 ก ทับซ้อนพืน้ ทีป่ า่ ไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ จำ�นวนมากถึง 5,748 แปลง
เนื้อที่ 1 แสนไร่เศษและสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยให้เพิกถอน
น.ส.3 ก ดังกล่าว (สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2549: 7)
การทับซ้อนของเขตการใช้ที่ดิน ที่กำ�หนดโดยพระราชบัญญัติต่างๆ
นอกจากมีความขัดแย้งของหน่วยงานของรัฐโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบทางอ้อม
ต่อหน่วยงานที่จัดที่ดินให้กับประชาชนเพื่อเป็นที่ดินทำ�กินหรือเช่าอีกด้วย
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กรอบที่ 3 กรณีนายทุนบุกรุกที่วังนํ้าเขียว
ความเป็นมาของปัญหาวังนํ้าเขียว จากเอกสารที่มีอยู่ในปัจจุบันสรุปได้ว่า มีภาพถ่ายทาง
อากาศทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีผคู้ นอพยพไปอยูบ่ ริเวณบ้านศาลเจ้าพ่อ (ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นอำ�เภอวังนาํ้ เขียว)
หลังมีการก่อสร้างถนนหมายเลข 304 ในปี พ.ศ. 2508 ต่อมาพื้นที่เกือบ 300,000 ไร่ได้ถูกประกาศ
เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2515 และป่าภูเขาหลวง (736,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2516) อ.วังนํ้าเขียวได้
ถูกประกาศเป็นพืน้ ทีป่ ฏิรปู มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2521 และป่าสงวนบางส่วนประมาณ 200,000 ไร่ ส.ป.ก.
ได้รับมอบจากรมป่าไม้ ไปจัดสรร ดังนั้นประชาชนที่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าเป็นพื้นที่ของตนเองจริง
ที่ได้มาก่อนประกาศป่าสงวนคงน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าที่ดินที่เป็นปัญหาของวังนํ้าเขียวในวันนี้ จึงมี
ทัง้ ทีท่ บี่ กุ รุกเขตอุทยาน พืน้ ทีท่ ผี่ คู้ รอบครองไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมาย และต้องถูกเพิกถอนสิทธิ (ส.ป.ก.
และที่ป่าสงวน)
เมือ่ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 มีมติ ค.ร.ม. (สัญจร) ทีว่ งั นํา้ เขียวให้ปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทับลานที่อยู่เป็นสิทธิที่ทำ�กินพิเศษ (ส.ท.ก. พิเศษ) คือ อนุญาตให้อยู่ ทำ�กินได้ ในปีเดียวกัน (ปี พ.ศ.
2540) ก็พบการฮุบที่ ส.ป.ก. และพบบ้านทรงสเปน ซึ่งไม่มีผู้อ้างเป็นเจ้าของ หนังสือพิมพ์ ในขณะนั้น
ได้ออกมาแฉกรณีบา้ นทรงสเปน และเรียกมติ ครม.วังนํา้ เขียวว่ามติฮบุ ป่าวังนาํ้ เขียว จนกระทัง่ รัฐบาล
ต้องล้มเลิกมตินี้ไปในที่สุด บ้านทรงสเปนถูกยึดให้ ส.ป.ก. ครอบครองเป็นสำ�นักงานจนถึงปัจจุบัน
ทุกวันนีท้ วี่ งั นํา้ เขียวพบรีสอร์ทในพืน้ ทีก่ ว่า 100 แห่ง ชาวบ้านทีค่ รอบครองที่ ส.ป.ก. จำ�นวนมาก
ล้วนขายที่ดินของตนไปแล้วกลายเป็นคนงานบ้าง ย้ายออกไปบ้าง ทั้งๆ ที่ ตามกฎหมายที่ ส.ป.ก.
กำ�หนดคือ เกษตรกรผู้ขายจะเสียสิทธิ ผู้ซื้อผิดกฎหมาย และจะเสียเงินฟรี คาดว่าอาจมีที่ดินจำ�นวน
มากที่เป็นของผู้มีอิทธิพลซึ่งมีนักการเมืองหนุนหลัง นำ�เอาที่ ส.ป.ก. ไปออกหนังสือเอกสารสิทธิ
โดยมิชอบ
ปั ญ หาที่ ดิ น ที่ วั ง นํ้ า เขี ย วไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ วั ง นํ้ า เขี ย วเท่ า นั้ น แต่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ประเทศ
ในประเทศไทย กล่าวคือ ชาวบ้านได้ที่ ส.ท.ก. หรือที่ ส.ป.ก. แล้วขายสิทธิให้แก่นายทุน ทำ�ให้มีการใช้
ที่ดินผิดวัตถุประสงค์เดิม แล้วรัฐก็ต้องหาที่ใหม่ให้เกษตรกรไร้ที่ดินทำ�กินไปเรื่อยๆ เป็นวงจรอุบาทว์
หมุนเวียนไปไม่สิ้นสุด
ที่มา: ตัดตอนมาจาก มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ ดุลยภาพ ดุลยพินิจ หน้า 6 ฉบับวันพุธที่ 7 กันยายน 2554

1.5.2 การทับซ้อนของอำ�นาจในการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ
ภายหลังการบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2497
ที่ดินของประเทศอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ที่ดินของรัฐและที่ดิน
ของเอกชน ตามบทบัญญัติมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินความว่า “ที่ดิน
ซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ”
ในทีด่ นิ ของรัฐนัน้ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ บัญญัตไิ ว้วา่ “ ทีด่ นิ
ที่ได้รับคำ�รับรองจากนายอำ�เภอว่า ได้ทำ�ประโยชน์แล้วให้โอนกันได้”
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ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9(2) นั้น ต้องเป็นที่ดินของรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้มีการประกาศดังนี้
ก) ประกาศฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2499 ประการฉบับนี้หวงห้ามบริเวณ
ที่ภูเขา หรือที่เขา และปริมณฑลรอบภูเขา หรือเขา 40 เมตรทุกแห่ง ทุกจังหวัด
ทั่วราชอาณาจักร
ข) ประกาศฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2515 ประกาศฉบับนีห้ วงห้ามบริเวณ
แม่นาํ้ ลำ�คลองทุกสายทุกจังหวัด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองป้องกันทีก่ รวด
ที่ทรายที่อยู่ในแม่นํ้าลำ�คลองนั้นๆ
ตารางที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำ�หนดเขตการใช้ที่ดิน
ลำ�ดับที่ เขต
ที่มาของอำ�นาจ
1.
อุทยานแห่งชาติ
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
2.
ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
3.
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
4.
ที่ราชพัสดุ
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
5.
พื้นที่คุ้มครองสมุนไพร
พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2542
6.
เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
7.
ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด
พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
8.
เขตเหมืองแร่
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510
9.
นิคมอุตสาหกรรม
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522
10.
เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
11.
ปฏิรูปที่ดิน
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
12.
นิคมสร้างตนเอง
พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
13.
นิคมสหกรณ์
พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
14.
ที่สาธารณประโยชน์
ประมวลกฎหมายที่ดิน
15.
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517
16.
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
เพื่อพัฒนาพื้นที่
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ลำ�ดับที่ เขต
17.
ผังเมือง
18.
ควบคุมอาคารตามผังเมือง
19.
เศรษฐกิจการเกษตร
20.
แผนการใช้ที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน
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ที่มาของอำ�นาจ
พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

ที่มา: โสภณ ชมชาญ (2554)

ดังนั้นการทับซ้อนของอำ�นาจในการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
รัฐจึงเกิดขึ้นหลายกรณี เช่น
ก) การขออนุญาต ขุด ตัก ดูดทราย
ปัจจุบันผู้ที่ขออนุญาตขุด ตัก ดูดทรายแม่นํ้าต้องยื่นขออนุญาตต่อ
นายอำ�เภอ/ปลัดอำ�เภอ หรือสำ�นักงานที่ดินจังหวัด/สำ�นักงานที่ดินสาขาเพื่อ
ดำ�เนินการและเสนอต่ออนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (อพด.) ซึ่งเป็น
ไปตามบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
ยังต้องยืน่ คำ�ร้องขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยืน่ คำ�ร้องขออนุญาต
ขุดลอกร่องนาํ้ ทางเรือเดินเพือ่ การจำ�หน่ายต่อกรมเจ้าท่า โดยสรุปคือ ผูข้ ออนุญาต
ต้องดำ�เนินการตามกฎหมาย 3 ฉบับ คือ
• ประมวลกฎหมายที่ดิน
• พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้าไทย พุทธศักราช 2456
ซึ่งการออกใบอนุญาตดูดทรายใช้เวลาประมาณ 10 เดือน แต่ใบอนุญาต
มี อายุ 1 ปี นอกจากนี้ ใ บอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานทั้ ง สามมี อายุ การอนุ ญ าต
ไม่เท่ากัน คือ
• ใบอนุญาตขุด ตัก ดูดทราย มีอายุ 1 ปี
• ใบอนุญาตขุดลอกร่องนํ้า มีอายุ 6 เดือน
• ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีอายุ 5 ปี
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ในการดูดทรายบก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นทีเ่ อกชน ผูป้ ระกอบการจะต้องยืน่ คำ�ร้อง
ขออนุญาตขุดดินต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก่อน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะทำ�การตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตกิ ารขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543 เมื่อได้รับใบรับแจ้งการขุดดินแล้ว ผู้ขออนุญาตต้องยื่น
ใบรับแจ้งที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานต่อสำ�นักงานอุตสาหกรรมท้องที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามบท
บัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยสรุปก็คือต้องดำ�เนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ
• พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
• พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
อย่างไรก็ตามถ้าหากมิใช่เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ แต่พื้นที่ที่จะขุดทราย
อยู่ ในเขตนิคมสร้างตนเองแล้ว จะต้องขออนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ ด้วยการทำ�ไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอนื่
ในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2537 เสียก่อน รวมทั้งต้องจ่ายเงินค่าบำ�รุงกิจการนิคม
ในอัตราลูกบาศก์เมตรละไม่น้อยกว่า 8 บาท
ทั้งนี้ตามระเบียบข้อ 8 ที่ดินสงวนของนิคมที่จะอนุญาตให้ทำ�ไม้ แร่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ถ้าอยู่ในบริเวณพืน้ ทีป่ า่ ไม้สว่ นกลาง5 กรมประชาสงเคราะห์
จะขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติกอ่ นการทำ�สัญญาผูกพันกับผูไ้ ด้รบั
อนุญาต
ระเบียบข้อ 9 ได้กำ�หนดการขออนุญาตไว้ดังนี้
“ผู้ ที่ จ ะขออนุ ญ าตทำ�ไม้ แร่ และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ในเขต
นิคมสร้างตนเองจะต้องได้รบั อนุญาตจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ โดยยืน่ เรือ่ ง
ขออนุญาตต่อผู้ปกครองนิคมมาตามลำ�ดับและให้ผู้ปกครองนิคมปฏิบัติภายใน
กำ�หนดเวลาตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ ด้วยการกำ�หนดขัน้ ตอนและระยะ
เวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2532

5

พืน้ ทีป่ า่ ไม้สว่ นกลาง คือพืน้ ทีท่ คี่ ณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติก�ำ หนดให้เก็บรักษาไว้ในโครงการจัดทีด่ นิ
ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด.
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ในกรณีการทำ�ไม้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ในนามกรมประชาสงเคราะห์ โดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ขออนุญาต
การทำ�ไม้และมอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตดำ�เนินการทำ�ไม้แทน
ส่วนในกรณีการทำ�แร่และทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตจะต้องยืน่
คำ�ร้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วยตนเอง”
ข) การขอประทานบัตรทำ�เหมืองแร่
นอกจากผู้ขออนุญาตต้องยื่นขออนุญาตประทานบัตรต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจำ�ท้องทีเ่ พือ่ ดำ�เนินการต่อไปแล้ว ผูข้ อประทานบัตรยังจะต้อง
จัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยื่นคำ�ขอเข้าทำ�ประโยชน์
ในพื้นที่เพื่อการทำ�เหมืองแร่จากส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติอย่างน้อย 3 ฉบับ คือ
• พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510
• พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
• กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีท่ ขี่ อทำ�เหมืองแร่ เช่น พืน้ ทีป่ ่าไม้ ก็จะเป็น
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ถ้าเป็นนิคมสร้างตนเองต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการทำ�ไม้ แร่และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2537 ซึ่งออกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยมีกำ�หนดให้ทำ�เหมืองแร่คราวละไม่เกิน
3 ปี และจ่ายค่าบำ�รุงกิจการนิคมด้วย
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2. นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการป่าไม้
2.1

นโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2.2

นโยบายป่าไม้ที่สำ�คัญ

ตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้ตงั้ เป้าหมาย
ให้มีการรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 19 ของประเทศ และเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศตามเป้าหมายของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ในคำ�แถลงนโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้แนวทางบริหาร
จัดการป่าไม้ ที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนักแต่ได้ระบุถงึ การสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน และปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ทงั้ 5 ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
(ไม่ระบุมาตรา)
นโยบายป่าไม้เป็นนโยบายที่รัฐให้ความสำ�คัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วั ด ได้ จากงบประมาณของกรมป่ า ไม้ และกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และ
พันธุ์พืช รวมกันแล้วประมาณ 2 ใน 3 ของงบประมาณรายปีของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพยายามที่จะคุ้มครองพื้นที่ป่าและจัดหาที่ทำ�กินให้ราษฎรในสังคม
ไทยมีมาอย่างต่อเนือ่ ง มีการออกกฎหมายมาใช้บงั คับหลายฉบับ รวมถึงนโยบาย
ของรัฐในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์กับ
พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และพืน้ ทีท่ �ำ ประโยชน์ของราษฎร แต่กฎหมาย และนโยบายเหล่านัน้
ได้กอ่ ให้เกิดข้อขัดแย้งกับราษฎรในหลายกรณี เนือ่ งมาจากการทีก่ ฎหมายเกีย่ วกับ
ป่าไม้มีหลายฉบับ มีการกำ�หนดพื้นที่ทับซ้อนกัน และมีเงื่อนเวลาที่ซับซ้อน
มีคำ�จำ�กัดความที่กว้างขวาง ดังนี้
2.2.1 คำ�จำ�กัดความของป่า
คำ�จำ�กัดความของป่ามีขอบเขตกว้างขวาง เช่น พ.ร.บ.คุม้ ครองและสงวนป่า
พุทธศักราช 2481 มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้บัญญัติว่า “ป่า หมายความว่า
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททีด่ นิ รกร้างว่างเปล่า” พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช
2484 “ป่า หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน” ต่อมา
ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
“ป่า หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำ�นํ้า
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ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย” จนทำ�ให้
แทบไม่เหลือทรัพยากรธรรมชาติ และทีด่ นิ ในท้องถิน่ ให้ อปท. ดูแลได้เลย และการ
นิยามขอบเขตป่าไว้อย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศตราบใดทีพ่ นื้ ทีน่ นั้ ยังมิได้กรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายที่ดินและรวมไปถึง ห้วย หนอง คลอง บึง พื้นที่นั้นก็ถือว่าเป็น “ป่า”
ทำ�ให้เสมือนว่า พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ก็คือ กฎหมายที่กำ�กับการ
ใช้ที่ดินทั่วประเทศในอีกประเภทหนึ่งนั่นเอง
พื้นที่อนุรักษ์ เช่น พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะอยู่
ภายใต้กฎหมายทีเ่ ข้มงวดและจำ�กัดกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
หลักในการจัดการอุทยานแห่งชาติ ก็คอื การรักษาและฟืน้ ฟูสภาพป่า และสิง่ มีชวี ติ
ในป่าไว้ตามธรรมชาติ และเปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อให้ราษฎรเข้าไปชมความงาม
ของธรรมชาตินนั้ ด้วยเหตุนกี้ ฎหมายจึงอนุญาตให้ราษฎรเข้าไปในเขตดังกล่าวได้
แต่ตอ้ งปฏิบตั ติ นมิให้เป็นการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทบต่อความเป็นอยู่
ของสัตว์ปา่ 6 มาตรา 16 เป็นมาตราสำ�คัญทีห่ า้ มกิจกรรมทีจ่ ะมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ เช่น ครอบครอง แผ้วถาง เผาป่า เก็บหาผลประโยชน์ ฯลฯ7 จะเห็นว่าพืน้ ที่ใด
เป็นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ ราษฎรไม่สามารถทีจ่ ะเข้าไปหาของป่า นำ�สัตว์ไปเลีย้ ง
จัดทำ�เหมืองฝายหรือใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทยานในกรณีใดๆ ได้เลย

6

ณรงค์ ใจหาญ จาก: http://law.tu.ac.th/law_center/law_document/book/b2-10.html.
7 มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด (1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึง
ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า (2) เก็บหา นำ�ออกไป ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำ�ให้เสือ่ ม
สภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ นํ้ามันยาง นํ้ามันสน แร่หรือทรัพยากร ธรรมชาติอื่น (3) นำ�สัตว์ออกไป หรือทำ�
ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ (4) ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำ�ให้เสื่อมสภาพ
แก่ดิน หินกรวด หรือทราย (5) เปลี่ยนแปลงทางนํ้าหรือทำ�ให้นํ้าในลำ�นํ้า ลำ�ห้วย หนอง บึง ท่วมท้น
หรือเหือดแห้ง (6) ปิดหรือทำ�ให้กดี ขวางแก่ทางนาํ้ หรือทางบก (7) เก็บหา นำ�ออกไป ทำ�ด้วยประการ ใดๆ
ให้เป็นอันตราย หรือทำ�ให้เสื่อมสภาพ ซึ่งกล้วยไม้ นํ้าผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว
(8) เก็บ หรือทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้หรือผลไม้ (9) นำ�ยานพาหนะเข้าออก
หรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(10) นำ�อากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(11) นำ�หรือปล่อยปศุสตั ว์เข้าไป (12) นำ�สัตว์เลีย้ งหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ที่อธิบดีกำ�หนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี (13) เข้าไปดำ�เนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ (14) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ (15) นำ�เครื่องมือ
สำ�หรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไปเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำ�หนดไว้ (16) ยิงปืน ทำ�ให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด
หรือจุดดอกไม้เพลิง (17) ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระทำ�การอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อน
รำ�คาญแก่คนหรือสัตว์ (18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น (19) ทิ้งสิ่งที่เป็น
เชื้อเพลิงซึ่งอาจทำ�ให้เกิดเพลิง
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2.2.2 การซ้อนทับของกฎหมายป่าไม้
กฎหมายป่าไม้ในยุคแรกๆ ของไทย คือ ก่อนปี พ.ศ. 25008 เป็นกฎหมาย
เน้นการหารายได้เข้ารัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการทำ�ไม้ และเก็บของป่า
พ.ร.บ. หลัง พ.ศ. 2500 จะเป็นกฎหมายที่เน้นการอนุรักษ์มากขึ้น เช่น พ.ร.บ.
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและป้องกันการบุกรุก
ทำ�ลายป่า พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
สถานภาพทางกฎหมายของแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่กำ�กับพื้นที่
นั้นๆ ซึ่งอาจมีการประกาศทับกันหลายฉบับ เช่น พื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
และสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ได้จ�ำ แนกป่าออกเป็น 2 ประเภท คือ เขตป่าสงวน
และเขตป่าคุม้ ครอง โดยป่าสงวนจะมีการรังวัดพืน้ ทีแ่ ละกำ�หนดพืน้ ทีอ่ ย่างชัดเจน
ส่วนป่าคุม้ ครองยังไม่มกี ารสำ�รวจรังวัด เป็นการกำ�หนดพืน้ ที่ในแผนที่ ต่อมาภายหลัง
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีการยกเลิก พ.ร.บ. คุ้มครอง
และสงวนป่า พุทธศักราช 2481 แต่ป่าสงวนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและสงวนป่า
พุทธศักราช 2481 ให้เปลีย่ นมาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 ส่วนป่าคุม้ ครองให้ท�ำ การรังวัดใหม่ตาม มาตรา36 ของ พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แต่ถ้าการรังวัดใหม่พื้นที่
ป่าไม่ครอบคลุม พืน้ ทีส่ ว่ นใดทีเ่ คยเป็นป่าคุม้ ครอง ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองและสงวน
ป่าไม้ พุทธศักราช 2481 ก็ถือว่าพื้นที่นั้นพ้นสภาพป่า ดังนั้นหากราษฎรที่ย้ายไป
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลัง พ.ศ. 2481 แต่ก่อน พ.ศ. 2507 ก็ยังถือว่าเข้าไป
บุกเบิกที่ทำ�กินในเขตป่า
ภายหลังประกาศ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และอาจจะมี
กฎหมายอุทยานซ้อนทับอีกก็ได้ เช่น พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หากมีการ
เพิกถอนพื้นที่อนุรักษ์ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พื้นที่นั้นก็ยังเป็นพื้นที่ป่า
ของรัฐตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติอยู่ จึงมีความเป็นไปได้วา่ พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
หรืออุทยานแห่งชาติบางแห่งมีกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่มากกว่า 1 ฉบับ

8

พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481, พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484.
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2.2.3 การกำ�หนดพื้นที่ป่าตามมติ ค.ร.ม.
แม้จะมีกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่ป่าหลายฉบับ แต่ปัญหาป่าไม้และการ
บุกเบิกที่ทำ�กินก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ต้องมีมติ ค.ร.ม. มาแก้ไขปัญหาหลาย
ต่อหลายครัง้ และมติ ค.ร.ม. เองก็ได้เป็นทีม่ าของปัญหาเพราะการจำ�แนกพืน้ ทีป่ า่
ตามมติ ค.ร.ม. ในตอนแรกๆ ไม่มีการรังวัดตรวจสอบแนวเขต และกันแนวป่า
ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น เขตป่าถาวร มีการรับรู้ในหลายชื่อ เช่น ป่าจำ�แนก หรือ
ป่าเตรียมการสงวน หรือป่าไม้ตามมติ ค.ร.ม. 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ใช้ระวาง
1: 50000 กำ�หนดเขตป่าถาวรเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ (ปัจจุบันกำ�หนด
ให้เหลือ 40% ของพื้นที่ประเทศ ตามมติ ค.ร.ม. 3 ธันวาคม 2528) เป็นการกัน
พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นสมบัติของชาติโดยถาวร มีการกำ�หนดพื้นที่ (ขีดเส้นบนแผนที่)
เป็นเขตสงวนหวงห้ามโดยกรมพัฒนาทีด่ นิ รับผิดชอบแล้วประกาศเป็นจังหวัดๆไป
ภายหลังเมื่อประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางครั้งเมื่อทำ�การรังวัดแล้วอาจมี
พื้นที่ป่ามากกว่าเดิม (ป่าถาวร) หรือบางพื้นที่อาจมีขอบเขตพื้นที่จำ�กัดกว่าเดิม
เนือ่ งจากมีการกันทีน่ า ทีอ่ ยูอ่ าศัยของราษฎรออก ภายหลังการจำ�แนกเสร็จสิน้ แล้ว
พื้นที่ป่าถาวรจะไม่สามารถนำ�มาออกเอกสารสิทธิได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 (มาตรา 58 ทวิ 59) (ดูเพิ่มใน, อานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์
ขาวสะอาด 2538 : 107-109)
นอกจากนีย้ งั มี มติ ค.ร.ม. ต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการกำ�หนดพืน้ ที่ เช่น มติ ค.ร.ม.
10 และ 17 มี.ค. 2535 ได้มีการแบ่งโซนป่าไม้ออกเป็น 3 ประเภท คือ เขตพื้นที่
ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กำ�หนดไว้
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน นํ้า พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เช่น
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 พื้นที่เขต
อนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึง พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติทกี่ �ำ หนดไว้เพือ่ ผลิตไม้ และของป่ารวมถึงพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำ�หนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าและการจำ�แนกเขตการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน เขตพืน้ ทีป่ า่ ทีเ่ หมาะสมต่อการเกษตร (Zone A)
หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือ
ศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันได้ให้ประชาชนเข้าทำ�
ประโยชน์ ไปหมดแล้ว
กฎหมาย และมติ ค.ร.ม. ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาในหลายยุคหลายสมัย
ทำ�ให้ขอบเขต นิยาม และมีมาตรการจัดการป่าไม้มากมายแต่มกี ารบริหารจัดการที่
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ตามไม่ทนั ภารกิจ ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรในหลายพืน้ ที่ แม้วา่ จะมีมาตรการ
ของรัฐต่อมาในการแก้ปัญหาโดยการออกมติ ค.ร.ม. แต่ก็ยังพบว่าแม้ปัจจุบันนี้
ก็ยังมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้จำ�นวนมาก
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่ออกมาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี และประกาศต่างๆ อีก ทำ�ให้
ปัญหาที่ดินและป่าไม้ในประเทศมีความซํ้าซ้อนมากขึ้น
ต่อมาได้มี มติ ค.ร.ม. 22 เมษายน 2540 ได้มกี ารวางมาตรการและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาพืน้ ทีป่ า่ ไม้และทีด่ นิ ทัง้ ประเทศ เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยได้มีการจำ�แนกป่าออกเป็น 5 ประเภท คือ
ก) ป่าถาวรตามมติ ค.ร.ม. โดยคณะรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการจำ�แนก
ทีด่ นิ ประจำ�จังหวัดเพือ่ ตรวจสอบพืน้ ทีท่ มี่ รี าษฎรเรียกร้องให้เพิกถอนเขตป่าถาวร
แล้วพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กำ�หนดเขตป่าไม้ถาวรใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงมอบที่ดินให้หน่วยงานอื่นดูแลและใช้
ประโยชน์ เช่น ส.ป.ก. และกรมที่ดิน
ข) ป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่กรมป่าไม้ได้ส่งพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
ให้ ส.ป.ก. ตาม มติ ค.ร.ม. 4 พฤษภาคม 2536 แต่เกิดความคลาดเคลื่อนของ
แผนที่ ทำ�ให้มีการมอบพื้นที่ที่ไม่สมควรนำ�ไปปฏิรูปที่ดิน เช่น พื้นที่ป่าสมบูรณ์
จึงมีมติให้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคืนกรมป่าไม้
ค) ป่าอนุรักษ์ตามมติ ค.ร.ม. ให้มีการปรับแนวเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์
(โซน C) ให้ชัดเจนถูกต้องและให้สอดคล้องตามลักษณะภูมิประเทศ ให้กรมป่าไม้
สำ�รวจว่ามีราษฎรและพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองจำ�นวนเท่าใด รวมถึงกำ�หนด
ขอบเขตพืน้ ทีท่ รี่ าษฎรอยูอ่ าศัยและใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม โดยให้มกี ารตัง้
กรรมการจากตัวแทนฝ่ายราชการ และราษฎรในจำ�นวนเท่าๆ กัน เพื่อสอบพิสูจน์
สิทธิก์ ารอยูอ่ าศัย หากกรรมการเห็นควรก็ให้เพิกถอนเขตอนุรกั ษ์ได้ หากเป็นพืน้ ที่
ป่าสงวนแห่งชาติหรือลุ่มนํ้าชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 ให้ออกเป็น ส.ท.ก.
ง) ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
และป่าอนุรกั ษ์พนื้ ทีล่ มุ่ นํา้ ชัน้ 1 ชัน้ 2 ในพืน้ ทีน่ ี้ให้รฐั รับรองสิทธิอยูอ่ าศัย หรือทำ�กิน
แก่ราษฎร แต่ห้ามมิให้ขยายพื้นที่เพิ่มเติม รวมถึงไม่อนุญาตให้ออกเอกสารสิทธิ
ตามกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่นี้อาจออก ส.ท.ก. พิเศษ โดยมีเงื่อนไขห้ามจำ�หน่าย
ถ่ายโอน แต่ให้ตกทอดเป็นมรดกสู่ทายาทได้
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จ) พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เช่น พืน้ ทีส่ วนป่า ให้ตงั้ คณะกรรมการพิสจู น์สทิ ธิ์ในลักษณะ
เดียวกับราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
การเข้าใช้ประโยชน์ ในป่าแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
สภาพความสมบูรณ์ของป่าชนิดนั้นๆ
2.2.4 ระเบียบการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ส่วนราชการหรือบุคคลสามารถขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าได้ดังต่อไปนี้
ก) ส่วนราชการเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ถ้าส่วนราชการหรือท้องถิ่นจะใช้ที่ดินให้ขออนุญาตตามมาตรา 13 ทวิ
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการและ
องค์การของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยอนุมัติ
รั ฐ มนตรี มี อำ�นาจประกาศกำ�หนดบริ เ วณดั ง กล่ า วเป็ น บริ เ วณที่ ท างราชการ
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิให้นำ�มาตรา 14
และมาตรา 16 มาใช้บงั คับแก่การทีส่ ว่ นราชการหรือองค์กรนัน้ ๆ จำ�เป็นต้องกระทำ�
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น”
โดยการขออนุญาตจากอธิบดี ในกรณีที่ อปท. ขอสร้างหรือขยายถนน
อ่างเก็บนํ้า ให้ขออนุญาตตามมาตรา 16 บัญญัติว่า “อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มีอำ�นาจอนุญาตให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
การเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่นอ้ ยกว่า
ห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได้” (พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507)
ดังนัน้ อปท. ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติจะทำ�กิจกรรม เช่น ตัดไม้ ขยายถนน
หรือใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาใดๆ ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ก่อนที่จะดำ�เนินการ
ข) การขอใช้ประโยชน์โดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
การเข้าทำ�ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตามมาตรา 16 ขออนุญาต

74

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำ�นาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

จากอธิบดี โดยการอนุมตั ขิ องรัฐมนตรีได้คราวละ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
และการขออนุญาตทำ�เหมืองแร่ขอใช้ประโยชน์ ได้ไม่เกิน 10 ปี และมาตรา 20
บั ญ ญั ติ ว่ า “ในกรณี ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ แ ห่ ง ใดมี ส ภาพเป็ น ป่ า เสื่ อ มโทรมตาม
มาตรา 16 ทวิ ให้ อ ธิ บ ดี โ ดยอนุ มั ติ รั ฐ มนตรี มี อำ�นาจอนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำ�การบำ�รุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต
ป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสืออนุญาต
แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน 2,000 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกำ�หนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตาม
จำ�นวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ให้อธิบดีมีอำ�นาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลทำ�ประโยชน์และอยู่อาศัย
ในป่าเสื่อมโทรมไม่เกิน 20 ไร่ ต่อครอบครัว มีกำ�หนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
แต่ไม่เกิน 30 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคราวแรกโดยพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่
เสื่อมโทรมตามมาตรา 16 ทวิ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
การขออนุญาตทำ�สวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ให้ขออนุญาตตามมาตรา 20
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยให้อธิบดีเป็นผูอ้ นุญาต ให้ใช้พนื้ ที่ในเขต
ป่าเสือ่ มโทรม ถ้ามีการอนุญาตมากกว่า 2,000 ไร่ตอ้ งขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของเอกชน อปท.ไม่สามารถ
เก็บภาษีบำ�รุงท้องที่ได้ แต่สามารถเก็บภาษีโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างได้ (เก็บจาก
เจ้าของอาคารที่ได้รบั อนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมป่าไม้) ตามมาตรา 16 ผูท้ จี่ ะเข้า
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลก็สามารถขอใช้
ประโยชน์ ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนป่า เหมืองแร่
เกษตรกรรม และอืน่ ๆ โดยมีระยะเวลาการขออนุญาตใช้พนื้ ที่ 5-30 ปี มีขนั้ ตอน คือ
• ยืน่ ขออนุญาตที่ สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด
(ทสจ.)
• ออกคำ�สั่งจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
• รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด (การดำ�เนินการส่วนภูมิภาคโอนอำ�นาจให้
ผู้ว่าฯ บังคับบัญชา ทสจ.)
• เสนอความเห็นต่อกรมป่าไม้ (สายที่ 1)
• จังหวัดส่งเรื่องให้สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สายที่ 2)
• เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่งเรื่องถึงอธิบดี
กรมป่าไม้
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• อธิบดีกรมป่าไม้เสนอโครงการให้รัฐมนตรีเห็นชอบ
• รัฐมนตรีเห็นชอบส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต
ส่วนมาตรา 16 ทวิ เป็นมาตราที่จัดสรรที่ป่าให้เกษตรกรทำ�กินการออก
นโยบายต้องเป็นไปตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ ทีก่ รมป่าไม้ก�ำ หนด กรมป่าไม้จะต้อง
เป็นผู้อนุญาตโครงการ
2.2.5 มติ ค.ร.ม. เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ป่าของราษฎร
รัฐมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่ามาอย่างต่อเนื่อง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การตอบสนองต่ อ ข้ อ เรี ย กร้ อ งของราษฎรโดยออกเป็ น มติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก) การรับรองกรรมสิทธิ์ของที่ดินราษฎร
ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าที่มีหลักฐานยืนยัน ได้แก่ แบบแจ้งการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.1) (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498) สามารถยืนยันสิทธิได้ว่าเข้ามาใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้อง รัฐได้มีการออก ส.ค. 1 มาถึงปี พ.ศ. 2518 (ตามคำ�สั่งคณะปฏิวัติ)
หากพื้นที่นั้นไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่สงวนหวงห้าม หรือเป็นพื้นที่ลาดชัน
35 องศา ก็สามารถออกเอกสารสิทธิได้
ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับราษฎรเกิดจากการมองกฎหมายคนละด้าน
คือ การตีความกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยทางราชการมองว่าชาวบ้านเป็น
ผู้ บุ กรุ ก ป่ า แต่ ช าวบ้ า นมองว่ า เขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ประกาศทับทีช่ าวบ้าน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาทีต่ ามมา คือ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับ
การตรวจสอบและการพิสูจน์หลักฐานของอีกฝ่าย ซึ่งการพิสูจน์ของรัฐสามารถ
ทำ�ได้โดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ในภาคเหนือมีการทำ�ภาพถ่ายทางอากาศ
ราวปี พ.ศ. 2495 ส่วนหลักฐานของราษฎรมักจะอ้างใบจับจอง และ ภบท.5
ซึ่งหน่วยราชการถือว่ามิใช่หลักฐานการถือครอง
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ข) มาตรการแก้ไขปัญหาคนกับป่า
มติ ค.ร.ม. 4 พฤษภาคม 2536 ได้กำ�หนดวิธีการที่จะเพิกถอนพื้นที่ป่าให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดย
• ให้กรมป่าไม้สง่ มอบพืน้ ทีป่ ่าเสือ่ มโทรม ยกเว้นป่าอนุรกั ษ์ให้ส�ำ นักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) จำ�นวน 44 ล้านไร่ เพื่อให้ราษฎรที่ไม่มี
ทีด่ นิ ทำ�กินและยากจนได้เข้าทำ�ประโยชน์ และเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย (ต่อมามตินี้ได้ยกเลิก
ไปตามมติ ค.ร.ม. 22 สิงหาคม 2538 และคืนพื้นที่บางส่วนที่ไม่เหมาะสมกับ
การเกษตรคืนกรมป่าไม้)
• อนุญาตให้ราษฎรที่ครอบครองและทำ�ประโยชน์ ในเขตป่าก่อนที่ทาง
ราชการจะประกาศให้พื้นที่เป็นเขตป่าไม้ และเป็นการประกาศเขตป่าไม้ทับที่ดิน
ที่ราษฎรครอบครอง
• ให้มีการเพิกถอนพื้นที่นั้นออกจากเขตป่าและให้ออกเอกสารสิทธิได้
ในกรณีที่ราษฎรบุกรุกจับจองภายหลังประกาศเป็นพื้นที่ป่าให้ราษฎรได้สิทธิที่ดิน
ในเขตปฏิรูปเท่านั้น(ศยามล ไกรยูรวงศ์ และคณะ 2549: 97)
มติ ค.ร.ม. 17 และ 19 เมษายน 2540 ได้กำ�หนดมาตรการในการจัดการ
ปัญหาระหว่างคนกับป่า คือ
• ให้มีการแต่งตั้งกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรที่อาศัยในเขตป่าในพื้นที่
ภาคเหนือจำ�นวน 19 กรณี 107 หมูบ่ า้ น ว่าอยูม่ าก่อนการประกาศเขตอนุรกั ษ์หรือไม่
ถ้าอยู่มาก่อนให้มีการรับรองสิทธิโดยให้สิทธินั้นๆ ตกทอดสู่ทายาท แต่ห้ามมิให้
จำ�หน่ายถ่ายโอนสู่บุคคลอื่น
• ระหว่างดำ�เนินการให้ยุติการอพยพราษฎรออกนอกพื้นที่
• ถ้ามีการบุกรุกพื้นที่ใหม่ให้ดำ�เนินการตามกฎหมาย
• ให้มีการประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน
มติ ค.ร.ม. 30 มิถุนายน 2541 เป็นมติที่สืบเนื่องจากมติ ค.ร.ม. 17, 22,
29 เมษายน 2540 ซึ่งยังขาดความชัดเจนยากแก่การปฏิบัติ ไม่ให้ความเป็นธรรม
กับราษฎรทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ค.ร.ม.จึงมีมติให้แก้ไขและยกเลิกมติข้างต้น
บางประการ โดยออกมาตรการในการจัดการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
คือ
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้เสนอคณะรัฐมนตรีจำ�แนกป่าไม้ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.ป่าสงวนแห่งชาติ 2.ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา

ตอนที่ 2: นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

77

พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มนํ้า
ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน) 3.พื้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ ไว้
เพื่อกิจการป่าไม้ โดยมีมาตรการแก้ไข คือ
ก) ไม่นำ�พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และป่าอนุรักษ์ตามมติ ค.ร.ม.
ไปดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข) ราษฎรทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ที่โซน 1, 2 รัฐรับรองสิทธิให้สามารถอยูอ่ าศัยได้
ค) ให้มกี ารสำ�รวจพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ให้ชดั เจน ถ้าพบว่าราษฎรอาศัยมาก่อน
การประกาศเป็นพื้นที่สงวนหวงห้ามให้กรมป่าไม้ทำ�ขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจน
ห้ามมีการขยายพื้นที่ และดำ�เนินการตามกฎหมายเพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัยทำ�กิน
ตามความจำ�เป็นเพื่อการยังชีพ
ง) ถ้าอยู่อาศัยภายหลังการประกาศเป็นพื้นที่หวงห้ามให้อพยพออกจาก
พื้นที่ให้ไปอยู่อาศัยในที่ที่เหมาะสมที่รัฐจัดหาให้
จ) ให้มกี ารเคลือ่ นย้ายราษฎรออกจากพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ เพือ่ ทำ�การฟืน้ ฟู หากมี
การขยายพื้นที่ทำ�กินในเขตป่าให้ดำ�เนินการอย่างเฉียบขาด
• ตามมติ ค.ร.ม. ฉบับนีก้ รมป่าไม้ได้จดั “โครงการจัดการทรัพยากรทีด่ นิ
และป่าไม้” เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตป่า โดยทำ�การสำ�รวจพื้นที่
ที่มีปัญหาระหว่างปี พ.ศ. 2541-2543 และทำ�โครงการในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน
• ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (อปท.)
เข้าร่วมดูแล รักษาป่า
• กรณีที่ชาวบ้านจะได้รับการอนุญาตให้อยู่ในเขตป่าจะต้องยอมรับว่า
เข้ามาอยู่อาศัยในเขตป่าหลังมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขต
อุทยานแห่งชาติ หรือมีการสงวนหวงห้ามครั้งแรก ส่วนที่เข้าไปภายหลังมติ
30 มิ.ย. 41 จะไม่มกี ารรับรองสิทธิ เป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ โดยหลัก
ปฏิบตั ิ คือ จะมีการจัดทำ�เขตพืน้ ทีท่ ชี่ าวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่วา่ ในบริเวณไหน
หากเข้าไปใช้ประโยชน์ก่อนมติ 30 มิ.ย. 41 จะกันพื้นที่ออกเพื่อรับรองสิทธิให้
ชาวบ้าน โดยการรับรองสิทธิต้องมีการกำ�หนดโครงการสำ�รวจความเหมาะสม
สำ�รวจรังวัดรายแปลง เช่น ที่ลาดชันจะใช้แผนที่ 1 : 4000 (ออร์โธสีเชิงเลข)
ของกรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่ที่มีร่องรอยการทำ�กินให้อยู่ในเงื่อนไขตามมติ ค.ร.ม.
30 มิ.ย. 41
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• การจัดการของหน่วยงานอื่น เช่น อบต. เข้าไปจัดการที่ดินในเขตป่า
โดยที่เจ้าหน้าป่าไม้ที่ไม่ทราบ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเข้าไปจัดที่ทำ�กิน
ซึ่งจะขัดกับมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 41 ที่กำ�หนดว่าคนที่อยู่ในเขตป่าก่อนมติจะได้รับ
การรับรองสิทธิ
• การยกเลิกมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 41 กรณีที่อนุญาตให้ชาวบ้านสามารถ
อาศัยอยู่ ในพื้นที่ป่าได้ แต่ต้องยอมรับว่าเข้ามาอยู่ภายหลังการประกาศเป็น
เขตป่าสงวน หรือพื้นที่อุทยาน แต่ถ้ามีการยกเลิกมติ ค.ร.ม. 30 ก.ย. 41 จะทำ�ให้
การทำ�งานของเจ้าหน้าทีล่ �ำ บาก เพราะไม่มกี ฎหมายรองรับการเข้าไปอยู่ในเขตป่า
ของชาวบ้านอาจทำ�ให้เจ้าหน้าที่จับกุมได้
ในความเห็นขององค์กรเอกชนอิสระ มตินี้เป็นแนวทางที่หน่วยราชการใช้
ดำ�เนินการทีร่ าษฎรต่อต้านมากทีส่ ดุ เพราะมีมาตรการจำ�กัดพืน้ ทีม่ ิให้มกี ารขยาย
ออกไป รวมถึงให้มกี ารอพยพราษฎรในพืน้ ทีล่ อ่ แหลม เป็นต้น (ศยามล ไกรยูรวงศ์
และคณะ 2549: 102-104)
มติ ค.ร.ม. 11 พ.ค. 2542 เป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องของ คกน. และ
ชนเผ่า 8 จังหวัดภาคเหนือที่ขอสิทธิไม่จับกุม โดย
• ให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดว่าคนอยู่ก่อนป่า หรือว่ามีการประกาศเป็น
เขตป่าก่อน แล้วคนเข้ามาอยู่ภายหลัง
• หากคนมาอยูก่ อ่ นป่าให้มกี ารดำ�เนินการออกเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
• หากเป็นกรณีหลังให้แก้ปัญหาเป็นรายกรณีตามความเป็นจริง
• ให้มีการจัดทำ�แนวเขตปักหมุดที่ทำ�กินและที่ส่วนรวมเพื่อขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อคุ้มครองการทำ�กินชั่วคราว
• การดำ�เนินการตามมติ ค.ร.ม. ฉบับนี้ ให้ใช้ดำ�เนินการเฉพาะกรณี
คนสัญชาติไทยเท่านั้น
• ให้ระงับการจับกุมดำ�เนินคดีชั่วคราว ตามมติ ค.ร.ม. ฉบับนี้ใช้บังคับ
เฉพาะผูท้ มี่ สี ญั ชาติไทยเท่านัน้ ซึง่ ผลกระทบต่อชนเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือทีบ่ างส่วน
ไม่มีสัญชาติไทย จึงเป็นที่มาของการ “ระงับการจับกุมดำ�เนินคดีชั่วคราว” เพื่อให้
มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ชัดเจนก่อนดำ�เนินการ
มติ ค.ร.ม. 3 เมษายน 2544 สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ให้ดำ�เนินการ
ตามมติ ค.ร.ม. 17 และ 29 เมษายน 2540 ให้ดำ�เนินกระบวนการดังนี้ คือ
• ตัง้ กรรมการร่วมระหว่างฝ่ายรัฐและราษฎรให้มคี ณะกรรมการในจำ�นวน
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เท่ากัน เพื่อสำ�รวจพื้นที่ที่ครอบครอง แก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน
• ให้คณะกรรมการฯ สำ�รวจและพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดิน
• ปรับแนวพื้นที่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง (ศยามล ไกรยูรวงศ์ และ
คณะ 2549: 98-100)
นอกจากมาตรการข้างต้นรัฐบาลยังได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินรัฐ (กบร.) ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2536 เนื่องจากปัญหาความ
ขัดแย้งในจังหวัดกาญจนบุรี และออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545
แก้ไของค์ประกอบเพิม่ เติมในปี พ.ศ. 2547 เพือ่ พิจารณาข้อโต้แย้งระหว่างราษฎร
กับรัฐ ถ้าคนอาศัยอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่หวงห้าม โดยในระดับ
จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นเลขา
คณะอนุกรรมการ ในทุกจังหวัด ในระดับประเทศรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้จะทำ�การพิสูจน์สิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินในพื้นที่ต่างๆ ในส่วนของ อปท. ไม่มีบทบาทในคณะกรรมการชุดนี้เป็นแต่
เพียงแหล่งอ้างอิงเมื่อต้องการขอข้อมูลในพื้นที่
นอกจากนี้ชนเผ่าในภาคเหนือที่ยังมีการทำ�ไร่หมุนเวียน ซึ่งจะทิ้งพื้นที่
ให้ร้างไว้ 5-10 ปี แล้วค่อยกลับมาทำ�ใหม่ ทางกรมป่าไม้ถือว่าเป็นการบุกรุกป่า
วิถีชีวิตกับกฎหมายจึงขัดแย้งกัน มติ ค.ร.ม. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอให้วิถีชีวิตการทำ�ไร่หมุนเวียนของปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)
เป็นมรดกโลก ปัจจุบันกำ�ลังรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ แต่ในทางปฏิบัติ
การดำ�รงรักษามรดกโลก จะมีขอบเขตพื้นที่อย่างไรไม่มีความชัดเจน
จะเห็นว่าภาครัฐมีมาตรการต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นกรณีๆ ไป
ไม่มีมาตรการเยียวยา แก้ไขปัญหาอย่างถาวร กอปรกับกฎหมายที่ใช้มาอย่าง
ยาวนาน ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบริบท ทำ�ให้ปัญหาระหว่างคน
กับป่ายังไม่สามารถแก้ไขได้
ค) การให้สิทธิที่ทำ�กินในเขตป่า
รัฐบาลได้มโี ครงการจัดทำ�หนังสืออนุญาตให้ท�ำ กินในทีด่ นิ ป่าสงวนแห่งชาติ
(ส.ท.ก.) (ตามนัยมาตรา 16 ทวิ) เพื่อบรรเทาปัญหาของราษฎรเรื่องที่ทำ�กินและ
ได้เข้าไปใช้พนื้ ทีป่ า่ เป็นทีท่ �ำ กินชัว่ คราวตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม
2522 และในปี พ.ศ. 2530 กรมป่าไม้ได้ออกระเบียบมารองรับการใช้ประโยชน์ตาม
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นัยแห่งมาตรา 16 ทวิ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มติ ค.ร.ม. วันที่ 28 สิงหาคม
2522 อนุญาตให้เกษตรกรทำ�กินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีความลาดชันไม่เกิน
35 องศาได้ มีการกำ�หนดสิทธิทำ�กินให้ชัดเจน โดยมีการผ่อนผันให้ออก ส.ท.ก.
1 มีอายุ 5 ปี ให้ครอบครัวหนึ่งใช้ที่ดินได้ 15 ไร่ ถึง 20 ไร่ และสิทธิทำ�กินนี้ให้
ตกทอดสู่ทายาทได้ ถ้าเกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ทิ้งที่ดินให้รกร้างว่างเปล่า
ก็จะออก ส.ท.ก. 2 ให้ใช้ประโยชน์ตอ่ ไป โดยการขอใช้ประโยชน์จะเสียค่าธรรมเนียม
ให้กรมป่าไม้ในอัตราไร่ละ 15 บาทในกรณีใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไร่ละ 20 บาทในกรณี
ใช้เป็นทีท่ �ำ กิน ส่วนการใช้เพือ่ ประโยชน์อย่างอืน่ เสียค่าธรรมเนียมไร่ละ 500 บาท
โดยจะมีการสำ�รวจทุก 2 ปีว่ามีการทำ�ผิดเงื่อนไขหรือไม่
มีขั้นตอนในการรับรองสิทธิทำ�กิน (ส.ท.ก.) ของกรมป่าไม้ ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบ-รังวัดขอบเขตแปลงที่ดินของราษฎร
• จัดทำ�หนังสืออนุญาต ส.ท.ก.
• ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ลงนามในหนังสืออนุญาต ส.ท.ก.
อย่างไรก็ตาม ส.ท.ก. จะขายหรือโอนให้ผู้ที่ไม่ใช่ทายาทไม่ได้ เป็นเพียง
หลักประกันในการใช้ทด่ี นิ เท่านัน้ ไม่ใช่กรรมสิทธิข์ องปัจเจกชน (อานันท์ กาญจนพันธุ์
และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2538: 120-121) ในปัจจุบันกรมป่าไม้ยังคงมีการออก
ส.ท.ก. แก่ประชาชนอยู่ แม้ว่าจะได้ยกพื้นที่ 44 ล้านไร่ไปให้ ส.ป.ก. ตามมติ
ค.ร.ม. 4 พ.ค. 2536 แล้วก็ตาม
การแก้ปญั หาป่าไม้และทีด่ นิ ของรัฐมีมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยอาศัยมติ ค.ร.ม.
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา แต่ตราบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ปัจจุบันมีผู้อาศัยในเขตป่าถึง 480,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8.5 ล้านไร่ (เอกสาร
สมัชชาปฏิรูป 2. หลัก 1. 28 กุมภาพันธ์ 2554)
จะเห็นว่ากฎหมายในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการทีด่ นิ มีหลายฉบับ
และเป็นกฎหมายที่มีการประกาศใช้มาอย่างยาวนาน ทำ�ให้ไม่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงบางมาตราล้าสมัย และส่งผลต่อการจัดการที่ดิน
ในรูปแบบต่างๆ มีปญั หาสะสมพอกพูนมาถึงปัจจุบนั ซึง่ จำ�เป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
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3. นโยบายนํ้า
แม้ว่านํ้าจะเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่ายิ่ง แต่มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการนํ้าประมาณ 40 องค์กร แต่ประเทศไทยไม่มีนโยบายนํ้าที่บูรณาการ
และเป็นเอกภาพ และไม่มี พ.ร.บ. ว่าด้วยนํ้าในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
บริหารโดยแยกส่วนอย่างชัดเจน เมือ่ ประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2543
และจำ�เป็นต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารเพือ่ พัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) ADB ได้มีข้อกำ�หนดให้ประเทศมีนโยบายนํ้าเป็น
เงื่อนไขของความช่วยเหลือ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จึงได้ประกาศนโยบายนํ้า
เป็นครัง้ แรก ซึง่ มีอยู่ 9 ข้อด้วยกัน แต่กเ็ ป็นการระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดการนํา้
มากกว่าเป็นทิศทางหรือแนวทางจัดการ เช่น ให้มี พ.ร.บ. นํ้าเป็นกฎหมายใน
การจัดการ ให้มอี งค์กรบริหารในระดับชาติ ระดับลุม่ นาํ้ และท้องถิน่ ให้มกี ารจัดสรร
นํ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม พัฒนาแหล่งนํ้าให้มีต้นทุนที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และความต้องการ ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้มีการวางแผนบรรเทาอุทกภัย
และภัยแล้ง ให้มีงบประมาณและบรรจุเรื่องนํ้าในหลักสูตรการศึกษา
เมื่อมีการตั้งกรมทรัพยากรนํ้าขึ้นมาในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ในการจัดทำ�แผนบริหารจัดการลุ่มนํ้าต่างๆ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการลุ่มนํ้าขึ้น และได้จัดทำ�ร่าง พ.ร.บ. นํ้า แต่ก็ยังไม่ได้ผ่านรัฐสภา
จนทุกวันนี้
สรุปได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานโยบายนํ้ามิได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการจัดหานํ้าให้เกษตรและการอุปโภคบริโภค และนโยบายนํ้า
ที่ผ่านมาสะท้อนความกังวลเรื่องการขาดแคลนนํ้าเป็นสำ�คัญและเน้นมาตรการ
การจัดหานํ้า โดยเฉพาะมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างเช่น การสร้างเขื่อนและการ
จัดทำ�คลองส่งนํ้า
3.1

นโยบายนํ้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นโยบายรัฐบาลในชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่แตกต่างไปจากเดิม
แต่ได้ให้ความสำ�คัญกับการจัดการนํ้าอย่างยิ่ง โดยนํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทเดียวที่ได้บรรจุเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะทำ�ในปีแรก โดยจะส่งเสริมให้
มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน ให้มีการ
บริหารจัดการนํ้าในระดับประเทศที่สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้
ในส่วนทีเ่ ป็นนโยบายทีไ่ ม่เร่งด่วน รัฐบาลได้ระบุถงึ การจัดหาและจัดสรรนํา้ ให้เพียงพอ
ต่อการใช้ประโยชน์
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ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ได้ระบุถึงแนวทางการบริหารจัดการนํ้า
แบบบูรณาการเช่นกัน และให้มีการปรับปรุงองค์กรกำ�กับดูแลการจัดการนํ้า
แบบองค์รวม รวมทัง้ การปรับปรุงกฎหมายการจัดการนํา้ สร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรลุ่มนํ้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการนํ้า
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยเป็นวงกว้างในที่ราบ
นํ้ า ท่ ว มภาคกลาง และ กทม. ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย หลายแสนล้ า นบาท
แต่ดูเหมือนแผนที่มีอยู่ (ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
และคณะกรรมการที่มีอยู่) มิได้ถูกนำ�มาใช้ รัฐบาลได้แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ขึ้นมาจัดการเฉพาะกิจและเมื่ออุทกภัยได้ก่อ
ให้เกิดความพินาศในวงกว้างแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีคำ�สั่งสำ�นักนายกรัฐมนตรี
แต่งตัง้ คณะกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ วางระบบบริหารทรัพยากรนา้ํ
(กยน.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ฟื้นความเชื่อถือ สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงของ
ประเทศจากวิกฤติภัยธรรมชาติให้ฟื้นคืนกลับมาในระยะยาวอย่างยั่งยืนและเป็น
ระบบ โดย กยน. จะต้องระดมความคิดเห็นและความรู้เพื่อทำ�เป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการกำ�หนดยุทธศาสตร์ประเทศในระยะยาว เสนอแก่รัฐบาลและ
ข้อเสนอในการจัดตั้งองค์กรถาวร วิธีการบริหารจัดการ การบริหารการเงิน
การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการแผ่นดิน
ในการฟื้นฟูและพัฒนาอันจะเป็นการวางอนาคตของการพัฒนาประเทศ
3.2

นโยบายนํ้าที่มีมาแต่เดิม

นโยบายนํ้าแต่เดิมของไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ นํ้าเพื่อการสัญจร
ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลและนํ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งกรมชลประทานเป็นผู้ดูแล
อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานของรัฐอื่นๆ อยู่เป็นจำ�นวนมากที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับนํ้า
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า มี ห น่ ว ยราชการดู แ ลกว่ า 40 หน่ ว ย
มีกฎหมายเกี่ยวข้องอยู่มากกว่า 30 ฉบับ (สุรพล ปัตตานี หน้า 43, อ้างใน
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ 2542) ส่วนใหญ่เป็นการกำ�กับการจัดการนํ้าตาม
ภารกิจ (Function) หน่วยงานหลักที่สำ�คัญมี 5 หน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่าดูแล
ขนส่งทางนํ้า กรมชลประทานดูแลนํ้าเพื่อการเกษตร กรมทรัพยากรนํ้าดูแล
นโยบายในภาพรวมและนํ้านอกเขตชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และ
กรมอุตุนิยมวิทยา
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3.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการนาํ้ ของประเทศไทยครอบคลุมพืน้ ที่ 25 ลุม่ นาํ้ และจัดตัง้
กลไกบริหารงานลุ่มนํ้ามีคณะกรรมการบริหารงาน 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มนํ้า และคณะทำ�งานระดับท้องถิ่น
องค์กรกำ�กับการบริหารจัดการนาํ้ ระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการนาํ้ แห่งชาติ
ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่กเ็ ช่นเดียวกับคณะกรรมการทรัพยากรแห่งชาติ
คณะอื่นๆ นายกรัฐมนตรีมักมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทน
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการลุ่มนํ้าสำ�หรับลุ่มนํ้าหลัก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ
เหล่านี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ มีเพียงประกาศตามระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีและมิได้มีบทบาทมากนัก และมักพิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวง
ทบวง กรม
3.2.2 คณะทำ�งานลุ่มนํ้า หน้าที่ และองค์ประกอบ
คณะกรรมการทรัพยากรนาํ้ แห่งชาติ หรือ กนช. มีองค์ประกอบจากหน่วยงาน
ราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ ตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละสี่ปี การปรับผู้ทรง
คุณวุฒิขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล มีวาระการ
ประชุม 4-5 ครั้งต่อปี คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งตามคำ�สั่งสำ�นัก
นายกรัฐมนตรีที่ 244/25509 ซึ่งต่อมาได้แต่งตั้งผู้แทนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมขึ้น ตามคำ�สั่งที่ 80/2552 (เพิ่มเติม)10 และคำ�สั่งที่ 253/2552 (เพิ่มเติม)11
ปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
9

ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2550 หมวด 2 ข้อ 12 คณะกรรมการลุ่มนํ้า ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนส่วนราชการ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนองค์กรผูใ้ ช้นาํ้ และผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้
และประสบการณ์เกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรนาํ้ เป็นกรรมการ สำ�หรับประธานกรรมการให้แต่งตัง้ จาก
กรรมการในลุม่ นาํ้ นัน้ และกำ�หนดให้แต่งตัง้ กรรมการจากบุคคลซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รืออยูอ่ าศัยในลุม่ นาํ้ นัน้
โดยคำ�นึงถึงจำ�นวนกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน.
10 ตามคำ�สั่งสำ�นักนายกรัฐมนตรี 80/2552 (เพิ่มเติม) ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เพิ่มจากคำ�สั่ง 244/2550 ในส่วนราชการ คือ 1.ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของผู้ทรง
คุณวุฒเิ พิม่ 1.ผูแ้ ทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 2.ผูแ้ ทนสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย 3.ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 4.ผู้แทนคณะกรรมการ
ลุม่ นาํ้ จำ�นวน 9 คน(ประกอบด้วย 1.นายสุรยิ า มาเกิด กรรมการลุม่ นาํ้ ปิง 2.นายวิโรจน์ ริมจันทร์ กรรมการ
ลุ่มนํ้ากกและโขง (ภาคเหนือ) 3.นายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์ กรรมการลุ่มนํ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4.นายนิมิต งามยิ่งไพศาล กรรมการลุ่มนํ้าชี 5.นายวินัย รุ่งฤทธิเดช กรรมการลุ่มนํ้าแม่กลอง
6.ผศ.เจริญ ปิยารมย์ กรรมการลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 7.นายสมภพ โสมาภา กรรมการลุ่มนํ้า
ป่าสัก 8.นายจิระวุฒิ จิรภาพงพันธ์ กรรมการลุ่มนํ้าปัตตานี 9.นายไกรวรรณ อัครกุล กรรมการลุ่มนํ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก)
11 ตามคำ�สั่งสำ�นักนายกรัฐมนตรี 253/2552 (เพิ่มเติม) ได้มีการแต่งตั้งให้ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
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คณะกรรมการลุ่มนํ้า12 มีกรอบการบริหารจัดการตามลุ่มนํ้าเป็นหลัก
ไม่ใช่ตามเขตการปกครอง มีจำ�นวนคณะกรรมการไม่เกินสามสิบห้าคนต่อลุ่มนํ้า
ปัจจุบนั มีคณะกรรมการลุม่ นาํ้ ครอบคลุม 25 ลุม่ นาํ้ ทัว่ ประเทศไทย มาจากตัวแทน
ในสัดส่วนทีเ่ ท่าๆ กันจากภาคราชการและไม่ใช่ภาคราชการ ตัวแทนของคณะกรรมการ
ลุ่มนํ้า 2 คนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
วิธีการคัดเลือกตัวแทนจาก อปท. เพื่อเป็นกรรมการลุ่มนํ้าคัดเลือกจาก
กระบวนการสรรหาในแต่ละจังหวัดตามระดับของ อปท. จำ�นวนตัวแทนขึ้นอยู่กับ
ขนาดลุ่มนํ้า และจังหวัดที่อยู่ในลุ่มนํ้า ตัวอย่างเช่น ลุ่มนํ้าปิงครอบคลุมพื้นที่ 5
จังหวัด ดำ�เนินการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด แต่ละจังหวัดมี อบจ. เทศบาล
และ อบต. คัดเลือกภายในจังหวัดได้ตัวแทนแต่ละระดับเป็นคณะกรรมการลุ่มนํ้า
เป็นต้น และองค์ประกอบจากหน่วยงานส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อันได้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ส่วนกลุ่มผู้ใช้นํ้าเป็นการจัดตั้งโดยกรมชลประทาน โดยแต่งตั้งจากผู้ใช้นํ้า
ในพื้นที่ ประกอบด้วย
ประธานกลุ่มผู้ใช้นํ้า และคณะกรรมการจำ�นวนเท่าใดก็ได้แล้วแต่ขนาด
ของพืน้ ที่ มีหน้าทีป่ ระสานงานกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมชลประทาน
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานในการจัดสรรและวางแผนการใช้นํ้า
แนะนำ�สมาชิกให้ปฏิบตั ติ ามแผนการใช้นาํ้ รายงานปัญหาและอุปสรรคในการส่งนํา้
ให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ประสานงาน ไกล่เกลี่ย ปัญหาข้อพิพาทในการ
ใช้นํ้าของสมาชิก (กรมชลประทาน 2554 : 36) โดยจะมีการประชุมกันปีละ 1 หรือ
2 ครั้ง ก่อนการทำ�การเกษตร เพื่อวางแผนการทำ�การเกษตรในพื้นที่ เสนอให้
กรมชลประทานจัดสรรนํ้าให้พื้นที่ต่างๆ ในเขตชลประทาน
3.2.3 กลุ่มภารกิจหลัก
นโยบายนํ้าของไทยยังแบ่งตามปัญหาเป็น 3 กลุ่มคือ นํ้าแล้ง นํ้าท่วม
นาํ้ เสีย และแบ่งตามภารกิจเป็น 3 ภารกิจหลักคือ จัดหาและจัดสรรนาํ้ ป้องกันและ
ดูแลนํ้าท่วม และการบำ�บัดนํ้าเสีย แต่เดิมนั้นใน 3 ภารกิจนี้ ภารกิจแรกนับเป็น
ภารกิจที่รัฐให้ความสนใจมากที่สุด โดยดูจากงบประมาณของกรมชลประทาน
ซึง่ สูงเป็น 2 เท่าของงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
12

คณะกรรมการตามเชิงอรรถที่ 10.
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สำ�หรับการจัดการนํา้ ท่วมไม่ใคร่ได้รบั ความสนใจมากนัก เพราะทุกฝ่ายต่างเห็นว่า
เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันนํ้าท่วมเมือง ถึงแม้จะ
มีนาํ้ ท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2538 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดำ�ริ
ให้มกี ารดำ�เนินการจัดหาแก้มลิง ในทีร่ าบนํา้ ท่วมภาคกลางแต่การแก้ไขปัญหาก็ยงั
กระจัดกระจายตามภารกิจของหน่วยงานและไม่บรู ณาการเป็นระบบ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ทีเ่ กิดขึน้ มาหลังอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2538 ก็ไม่ได้พูดถึงการบริหารที่ราบลุ่มภาคกลางเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
อย่างบูรณาการ มีแต่ระบุให้เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบการป้องกัน
และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
บทบาทของ อปท. ในการจัดสรรนํ้ามีไม่มากนัก เพราะการจัดสรรนํ้า
ไม่สามารถจัดตามเขตปกครองได้ ต้องอาศัยการจัดการตามลุม่ นํา้ และต้องใช้เงิน
ลงทุนจำ�นวนมากเกินกำ�ลังของท้องถิน่ ซึง่ ขอบเขตของลุม่ นํา้ กับขอบเขตปกครอง
ท้องถิ่นไม่ตรงกัน การจัดการลุ่มนํ้าจึงควรเป็นหน้าที่ของกรรมการลุ่มนํ้า ซึ่งมี
ตัวแทนของท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
ในภาคเหนือบางพื้นที่ การจัดหาและจัดสรรนํ้าเป็นจารีตปฏิบัติมาจาก
ประเพณีโบราณกว่าพันปี มีระบบที่เรียกว่า “เหมืองฝาย” ซึ่งมีหัวหน้า คือ แก่ฝาย
เป็นผูน้ �ำ และบังคับบัญชา แยกระบบจัดการนาํ้ ออกจากการปกครอง เพราะนํา้ เป็น
เรื่องสำ�คัญต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการกำ�กับและจัดการแยกออกไปต่างหาก
บทบาทของ อปท. จะมีมากในการจัดการบรรเทาผลกระทบทางสาธารณภัย
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17 ให้นายก อบจ.
เป็นรองประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เป็นประธาน มาตรา และมาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในเขต
ของ อปท. ใด ให้ผอู้ �ำ นวยการท้องถิน่ ของ อปท. นัน้ มีอ�ำ นาจสัง่ ข้าราชการพลเรือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์สื่อสาร ของหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าไปปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ตามความจำ�เป็น และอาจสัง่ ห้ามหรือให้ออกจากพืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนด
รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างไรก็ดี อำ�นาจนี้จะจำ�กัดอยู่ในท้องถิ่นของตนเท่านั้น ในมาตรา 22
หากสาธารณภัยนั้นเกิดในพื้นที่หลาย อปท. ด้วยกัน อปท. ในท้องที่พิบัติภัย
อาจใช้อำ�นาจตามมาตรา 21 ไปก่อน แต่ต้องแจ้งให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นอื่น
ทราบโดยเร็ว ในกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชน อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
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กับประชาชนเขตสายไหม กทม. ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นั้น
ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำ�นาจตามกฎหมาย ต้องเป็นอำ�นาจ
หน้าที่ของรัฐมนตรีตามมาตรา 13 และมาตรา 31 ให้อำ�นาจนายกรัฐมนตรี
ในกรณีทเี่ กิดสาธารณภัยร้ายแรงยิง่ ให้มอี �ำ นาจสัง่ การผูอ้ �ำ นวยการในระดับต่างๆ ได้
ซึ่งในกรณีของอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ที่นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ได้อาศัยอำ�นาจตาม
มาตราข้างต้นสั่งเปิดประตูนํ้าตามความต้องการของผู้ชุมนุม
3.3

นโยบายนํ้าในปัจจุบัน

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยเป็นวงกว้างในที่ราบ
นํ้าท่วมภาคกลาง และ กทม. ก่อให้เกิดความสูญเสียหลายแสนล้านบาท ทำ�ให้
รัฐบาลตั้งคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) และได้จัดทำ�
แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ บรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประจำ�วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติของ กยน.
ให้ตั้งองค์กรบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ คณะกรรมการนโยบายนํ้าและ
อุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) มีหน้าทีร่ ะดับนโยบายการบริหารจัดการนํา้ และอุทกภัย
มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) เป็นที่ปรึกษา (2) คณะกรรมการ
บริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) มีอำ�นาจหน้าที่จัดทำ�แผนปฏิบัติการ และ
ดำ�เนินการอื่นๆ ตามนโยบายของ กนอช. สั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ตามแผน กำ�กับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
และ (3) สำ�นักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (สนอช.) เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับ กบอ.
กนอช. มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้ 1)กำ�หนดนโยบายการจัดทำ�แผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการนํ้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติ 2)พิจารณา
นโยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การนํ้ า และอุ ท กภั ย อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้
หน่วยงานรัฐนำ�ไปปฏิบัติ 3)เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับนํ้า กำ�หนดแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้า รวมทั้งปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการนํ้า 4)เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินชดเชยความ
เสียหายให้แก่บคุ คลซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
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ที่ดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการหรือตามการสั่งการของ กบอ. 5)เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในการวางระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และ สบอช.
เพื่อให้การบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเป็นไปโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ที่สามารถกระทำ�ได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 6)เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ มีมติเกีย่ วกับการตัง้ งบประมาณ การบริหารและการใช้จา่ ยงบประมาณหรือเงินกู้
ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 7)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือมอบหมายให้บุคคลใดช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามที่ กนอช.มอบหมาย
8)ดำ�เนินการอื่นใดที่จำ�เป็นเพื่อการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย และ 9)ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
(กยน.) ได้มมี ติท่ี 3/2554 เห็นชอบหลักการของระบบบริหารจัดการนา้ํ และกรอบวงเงิน
งบประมาณ 17,126 ล้านบาท ครอบคลุมระยะเวลาสองปีระหว่างปี 2555-2556
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
3.3.1 แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 6 แผนงาน คือ
ก) แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลัก มอบหมายกรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ�แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลัก และแผน
บริหารจัดการนาํ้ ของประเทศประจำ�ปี 2555 และรายงานความคืบหน้าต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ กยน. ภายในเดือนมกราคม 2555
ข) แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง เห็นชอบหลักการ
และกรอบวงเงิ น แผนการดำ � เนิ น งานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
จำ�นวน 17,126 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณดำ�เนินการในปี 2555 จำ�นวน
12,610 ล้านบาท และปี 2556 จำ�นวน 4,516 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจัดทำ�รายละเอียดโครงการเพือ่ เสนอคณะกรรมการ กยน. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
ค) แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย
• แผนการพัฒนาคลังข้อมูล มอบหมาย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี
เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ�แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ร่วมกับกรมแผนที่ทหาร
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญีป่ นุ่ (JICA) คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายรอยล จิตรดอน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2555
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• แผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์ มอบหมายกรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ�แผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์
• แผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัย มอบหมาย ดร.ปลอดประสพ
สุรสั วดี หารือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิ
แห่งชาติ) เพื่อออกแบบและจัดทำ�แผนปรับปรุงระบบการเตือนภัย โดยให้รวมถึง
การติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบทุกประตูระบายนาํ้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามและสั่งการระบบปิดเปิดประตูระบายนํ้าจากส่วนกลางได้
ง) แผนงานเผชิ ญ เหตุ เ ฉพาะพื้ น ที่ มอบหมายกระทรวงมหาดไทย
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก เพื่ อ บู ร ณาการแผนการดำ � เนิ น งานร่ ว มกั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม และจัดทำ�ข้อเสนอ
แผนเผชิญเหตุเฉพาะพืน้ ที่ โดยให้ความสำ�คัญกับพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
และพื้นที่เมือง รวมถึงการปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจแบ่งเป็นแผนความช่วยเหลือเบื้องต้น
แผนบรรเทาความเสียหาย และแผนบริหารจัดการนํ้าท่วมและนํ้าเสีย ทั้งนี้อาจจะ
พิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาระดับมืออาชีพให้ทำ�การศึกษารายละเอียดของข้อเสนอ
แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ได้
จ) แผนงานการกำ�หนดพื้นที่รับนํ้านองและมาตรการเยียวยา มอบหมาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ในการจัดทำ�แผนงานการกำ�หนดพื้นที่รับนํ้านองและมาตรการเยียวยา
ฉ) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพือ่ บริหารจัดการนํ้า มอบหมายให้ส�ำ นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ประชุ ม หารื อ ระหว่ า ง
คณะกรรมการ กยน. และคณะกรรมการ กยอ. เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแผนงานการ
ปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการนํ้า และให้มีคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อติดตาม
การดำ�เนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงคมนาคม โดยมอบหมายให้
สำ�นักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
(ส.กยน.) ทำ�หน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
กบอ. ได้รับทราบในหลักการแนวทางการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในระยะยาว รวมงบประมาณที่ พิ จ ารณาทั้ ง สิ้ น 41,328,820,500 บาท
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249 โครงการ เป็นโครงการเร่งด่วน 24,828,820,500 ล้านบาท 246 โครงการ
(ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 1/2555
(6 มีนาคม 2555)) และได้เห็นชอบในการดำ�เนินโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก) การดำ � เนิ น การในพื้ น ที่ ฝั่ ง ตะวั น ออกของแม่ นํ้ า เจ้ า พระยา
รวม 15,592,821,500 บาท เป็นโครงการเร่งด่วน
ข) แนวคั น กั้ น นํ้ า ริ ม แม่ นํ้ า เจ้ า พระยาฝั่ ง ตะวั น ออก ตั้ ง แต่ ป ากคลอง
ระพี พั ฒ น์ จนถึ ง ปากแม่ นํ้ า เจ้ า พระยา จำ � นวน 8 โครงการ งบประมาณ
559,500,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมด
ค) แนวคันกั้นนํ้าฝั่งตะวันตกคลองระพีพัฒน์ ตั้งแต่ปากคลองระพีพัฒน์
จนถึงชายทะเล จำ�นวน 41 โครงการ งบประมาณ 9,081,196,500 บาท
เป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมด
ง) การย้ายแนวคันพระราชดำ�ริ ไปที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งใต้ และ
คลองเจ็ด จำ�นวน 15 โครงการ งบประมาณ 1,964,550,000 บาท เป็นโครงการ
เร่งด่วนทั้งหมด
จ) ซ่อมแซมประตูระบายนํ้า และติดตั้งสถานีสูบนํ้าเพิ่มเติม จำ�นวน 50
โครงการ งบประมาณ 355,306,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมด
ฉ) ปรับปรุงคลองระบายนาํ้ ภายในคันปิดล้อมพืน้ ทีฝ่ งั่ ตะวันตก จำ�นวน 38
โครงการ งบประมาณ 136,269,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมด
ช) โครงการขุดลอกแม่นํ้าและคลองขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายนํ้า จำ�นวน 9 โครงการ งบประมาณ 3,496,000,000 บาท เป็นโครงการ
เร่งด่วนทั้งหมด
ซ) การดำ�เนินการในพืน้ ทีฝ่ งั่ ตะวันตกของแม่นาํ้ เจ้าพระยา รวมงบประมาณ
25,735,999,000 บาท (เป็นโครงการเร่งด่วน 9,235,999,000 บาท)
• แนวคันกั้นนํ้าด้านแม่นํ้าเจ้าพระยาริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
ตั้งแต่ปากคลองพระยาบรรลือ จนถึงปากแม่นํ้าเจ้าพระยา จำ�นวน 33 โครงการ
งบประมาณ 2,263,514,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนทั้งหมด
• แนวคันกั้นนํ้าด้านใต้ตามคลองพระยาบรรลือ จำ�นวน 8 โครงการ
งบประมาณ 1,792,900,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนทั้งหมด
• แนวคั น กั้ น นํ้ า ด้ า นใต้ ต ามคลองพระพิ ม ล จำ � นวน 8 โครงการ
งบประมาณ 626,100,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนทั้งหมด
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• แนวคั น กั้ น นํ้ า ด้ า นใต้ ต ามคลองมหาสวั ส ดิ์ จำ � นวน 3 โครงการ
งบประมาณ 1,858,250,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนทั้งหมด
• แนวคันกัน้ นํา้ ฝัง่ ตะวันออกริมแม่นาํ้ ท่าจีน จากปากคลองพระยาบันลือ
ด้ า นแม่ นํ้ า ท่ า จี น ถึ ง ปากแม่ นํ้า ท่ า จี น จำ � นวน 12 โครงการ งบประมาณ
2,542,805,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมด
• จัดทำ� Canal Street ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จำ�นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,500,000,000 บาท เป็น โครงการระยะยั่งยืน
• จัดทำ� Canal Street ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จำ�นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 2,500,000,000 บาท เป็น โครงการระยะยั่งยืน
• ขยายทางยกระดับบรมราชชนนี ถึงจังหวัดนครปฐม ระยะทาง 21
กิโลเมตร จำ�นวน 1 โครงการ งบประมาณ 12,500,000,000 บาท เป็นโครงการ
ระยะยั่งยืน
• เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าคลองทวีวัฒนา ให้สามารถระบายนํ้า
ลงสู่พื้นที่แก้มลิงมหาชัย จำ�นวน 1 โครงการ งบประมาณ 48,140,000 บาท
เป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมด
• ปรับปรุงคลองระบายนํ้าภายในคันปิดล้อมพื้นที่ฝั่งตะวันตก จำ�นวน 3
โครงการ งบประมาณ 10,600,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนทั้งหมด
• ซ่อมแซมประตูนํ้าและติดตั้งสถานีสูบนํ้าเพิ่มเติม จำ�นวน 17 โครงการ
งบประมาณ 93,690,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนทั้งหมด
รวมงบประมาณที่พิจารณาทั้งสิ้น 41,328,820,500 บาท 249 โครงการ
เป็นโครงการเร่งด่วน 24,828,820,500 ล้านบาท 246 โครงการ
จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมของรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำ�นวน
มากโดยเน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ และใช้เวลาดำ�เนินการในระยะยาว
ส่ ว นแผนเฉพาะหน้ า หรื อ การฟื้ น ฟู เยี ย วยาผลกระทบยั ง ไม่ ป รากฏว่ า
มีการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้เมื่อแผนทั้งหลายที่ลงไปในพื้นที่
ก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการนํ้าของ อปท.
ในอนาคต
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3.3.2 การถ่ายโอนภารกิจ
ในปัจจุบันกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้า ได้แก่ กรมชลประทาน
ได้เริ่มถ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก แหล่งนํ้าขนาดเล็ก
โครงการขุดลอกหนองนํ้า และคลองธรรมชาติ การสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าให้ อปท.
กรมทรัพยากรนาํ้ ดำ�เนินการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. ตามแผนการกระจายอำ�นาจ
ภารกิจทีต่ อ้ งถ่ายโอนได้แก่ การบริหารจัดการแหล่งนํา้ ขนาดเล็กทีป่ ระชาชน
ใช้ร่วมกัน เช่น อ่างเก็บนํ้า บ่อนํ้าบาดาล ประชาชนบท สระนํ้า ถังเก็บนํ้าฝน
เป็นต้น ทัง้ นี้ ตามแผนการกระจายอำ�นาจฯ ฉบับที่ 2 มีภารกิจถ่ายโอนการก่อสร้าง
และบำ�รุงรักษาแหล่งนํ้าที่มีปริมาตรกักเก็บนํ้า น้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร
ได้แก่ อ่างเก็บนาํ้ ฝายนาํ้ ล้น และระบบส่งนาํ้ ระยะเวลาถ่ายโอนช่วง พ.ศ. 2552-2553
แต่การถ่ายโอนเหล่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับงบประมาณ และบุคลากร ทำ�ให้การดูแล
รักษาแหล่งนํ้าเป็นภาระทางงบประมาณของ อปท.
สำ�หรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํา้ ทีม่ มี ิใช่การเกษตรอยู่ในความดูแลของ
กรมเจ้าท่าตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในท่านาํ้ ไทย พุทธศักราช 2456 ซึง่ กรม
เจ้าท่าได้มอบอำ�นาจให้ อปท. ไปแล้ว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ให้ อปท. มีอำ�นาจ
อนุญาตให้มี
ก) การปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลำ�นํ้า ตามมาตรา 117 (8 รายการ)
ข) การอนุญาตให้ขดุ ลอก ดูแลรักษาร่องนํา้ รวมทัง้ ดำ�เนินคดีกบั ผูก้ ระทำ�ผิด
ตามมาตรา 120
ค) บริหารท่าเทียบเรือสาธารณะ
ง) เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสิง่ ล่วงลํา้ ลำ�นาํ้ สาธารณะ เก็บค่าใบอนุญาต
3.4

ปัญหาของนโยบายจัดการนํ้า

3.4.1 ขาดความมีเอกภาพและบูรณาการ
ตัวอย่างความเสียหายของการขาดการบูรณาการในนโยบายนํ้า ได้แก่
ความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการนํา้ ท่วมโดยเฉพาะนโยบายนา้ํ ของไทย การจัดการ
ที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึงในภาคกลาง (Flood Plain Management) ขาดการบังคับใช้
ผั ง เมื อ งที่ ดี ป ล่ อ ยให้ เ กิ ด การใช้ ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสมทำ � ให้ สู ญ เสี ย พื้ น ที่ รั บ นํ้ า
หรือปล่อยให้มีเมืองและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นํ้าหลาก และทำ�ให้ผลของ
อุทกภัยรุนแรงขึน้ กว่าทีค่ วรจะเป็น นโยบายการจัดการนาํ้ ท่วมขาดการเตรียมการ
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ทั้งระบบ (System Preparation) ปล่อยให้การจัดการเป็นการรับมือกับนํ้าท่วม
(Flood Fighting) แทนที่จะมีการเตรียมการเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ตํ่าที่สุด
การให้ความสำ�คัญกับสิ่งก่อสร้างมากกว่าการจัดการ และการขาดการบูรณาการ
มีผลกระทบอย่างชัดเจนเมื่อเกิดปัญหามหาอุทกภัยเช่นปี 2554 นี้ ความล้มเหลว
ของรัฐบาลในการทีจ่ ะป้องกัน กทม. รวมทัง้ การผลักดันนํา้ ออกสูท่ ะเล การบริหาร
จัดการมวลชนในช่วงเวลาวิกฤติของชาติ การขาดแผนการประสานงาน และการ
สือ่ สารทีท่ �ำ ให้โกลาหลยิง่ ขึน้ เป็นประจักษ์พยานสำ�คัญของปัญหาในการจัดการนาํ้
ที่สำ�คัญที่สุดก็คือ การขาดแคลนการจัดการนั่นเอง
ถึงแม้ว่าจะได้มีการนำ�เสนอแผนการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
แต่นโยบายและแนวทางนัน้ ก็มไิ ด้น�ำ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เนือ่ งจากหน่วยงานต่างมีภารกิจ
ด้านนํ้าตามวัตถุประสงค์ของตน การมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ยังขาดการบูรณาการ ทำ�ให้บางโครงการซํ้าซ้อนและส่งผลให้สูญเสียงบประมาณ
และยังขาดการสนับสนุนและให้ความสำ�คัญต่อแผนทีม่ าจากระดับล่าง ตัวอย่างเช่น
เมื่อกรมชลประทานมีแผนงานและโครงการก็สามารถดำ�เนินการได้เลยตาม
พื้ น ที่ ภารกิ จ โดยไม่ มี ก ฎหมายบั ง คั บ ให้ ต้ อ งเสนอให้ ค ณะกรรมการลุ่ ม นํ้ า
ซึ่งกรมทรัพยากรนํ้าเป็นเลขานุการ ทำ�ให้ขาดการเชื่อมโยงแผนงานโครงการ
ระหว่าง 2 กรม ซึ่งอาจสามารถเชื่อมโยง ลดความซับซ้อน และเอื้อประโยชน์
ให้กนั ได้ แต่เมือ่ ไม่ได้กลัน่ กรองร่วมกัน ทำ�ให้เกิดปัญหาการจัดการนํา้ ในพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้
ที่ต่อเนื่องกันได้ เป็นต้น
อีกทั้ง เมื่อมีแผนของคณะกรรมการลุ่มนํ้าเสนอไปยังสำ�นักงบประมาณ
มักไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน แต่แผนที่ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการลุ่มนํ้าอาจได้
งบประมาณ ทำ�ให้ชาวบ้านที่ร่วมมือทำ�แผนจากระดับล่างไม่ต้องการมีส่วนร่วม
ทำ�แผนอีก เพราะมองว่าอย่างไรก็ไม่ได้รับงบประมาณ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องขาดการบูรณาการในการประสานงานและความร่วมมือ
เช่น ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้นํ้าในพื้นที่ของคณะกรรมการลุ่มนํ้า และกลุ่มผู้ใช้นํ้าภายใน
พืน้ ทีก่ รมชลประทาน ต่างมีตวั แทนในระดับพืน้ ที่ แต่ไม่มกี ารประสานงานกันมากนัก
หรืออาจประสานงานและร่วมมือกันดีเฉพาะพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกัน
ซึง่ หากมีการประสานงานกันย่อมทำ�ให้เกิดการวางแผนจัดการนาํ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างมาก นอกจากนี้ กรมทรัพยากรนาํ้ ไม่มสี �ำ นักงานประจำ�จังหวัดมีเพียงเจ้าหน้าที่
ทีอ่ ยู่ในสำ�นักงานคณะกรรมการลุม่ นาํ้ ประจำ�แต่ละลุม่ นาํ้ เท่านัน้ และมีภารกิจตาม
ระเบียบสำ�นักนายกฯ ยังไม่มีกฎหมายรองรับภารกิจการทำ�งาน
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3.4.2 การเน้นมาตรการสิ่งก่อสร้างมากกว่าการกำ�กับเชิงสถาบัน
ขาดกติกาในการจัดสรรกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการนาํ้ ตามทีป่ รากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มักเป็นมาตรการที่ใช้สงิ่ ก่อสร้างเพือ่
จัดหานํ้า นโยบายที่นำ�ไปปฏิบัติอย่างเป็นล่ำ�เป็นสันได้แก่ นโยบายจัดหานํ้าที่เน้น
มาตรการที่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง เช่น การสร้างเขือ่ น คันคลองชลประทาน และการพัฒนา
แหล่งนํ้าขนาดเล็ก ส่วนนโยบายที่ไม่ได้นำ�ไปสู่การปฏิบัติเป็นนโยบายประเภท
การกำ�กับความต้องการใช้นํ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้าเช่น การเก็บค่านํ้า
หรือนโยบายที่สร้างกติกาการจัดสรรเมื่อเกิดความขาดแคลน
การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า เมือ่ นโยบายนํา้ ไม่ระบุกติกาการจัดสรรอย่างชัดเจน
นโยบายนํ้าของไทยจึงขาดประสิทธิภาพ ขาดความเป็นธรรมและความยั่งยืน
(มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ 2542) เพราะแม้แต่นโยบายนํ้าแห่งชาติที่ประกาศ
ในปี 2543 เนื่องจากเป็นเงื่อนไขการขอรับโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง
ภาคเกษตรจากธนาคารเพือ่ พัฒนาเอเซีย (ADB) มีทงั้ หมด 9 ข้อ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
ก็เป็นนโยบายทีแ่ ถลงวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ เช่นกล่าวถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดการ
แบบมีประสิทธิภาพแต่ไม่ระบุวา่ จะใช้วธิ กี ารอะไร (เก็บค่านาํ้ กำ�หนดโควต้า ฯลฯ)
หรือจะจัดการกับปัญหาของความขาดแคลนนํ้าหรือปัญหาการแย่งชิงนํ้าระหว่าง
ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้อย่างไร และไม่มเี กณฑ์ทจี่ ะกำ�หนดว่า ใครควรได้นาํ้ ก่อนหลัง
ในระบบที่ปล่อยให้นํ้าเป็นทรัพยากรที่เข้าถึงได้โดยเสรี
ตารางที่ 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทรัพยากรนํ้า
หน่วยงาน
1 2 3
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
•
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ •
คณะกรรมการพัฒนาชนบท
•
และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
•
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
•
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
•
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ •
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.)

ลักษณะกิจกรรม
4 5 6 7

8

9 10
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
หน่วยงาน
คณะกรรมการนโยบายนํ้าและอุทกภัย
แห่งชาติ (กนอช.)
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หน่วยราชการอิสระ
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักฝนหลวงและกองบินเกษตร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงกลาโหม
กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสามัญศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1

2

3

ลักษณะกิจกรรม
4 5 6 7

8

9 10

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

• L
•

•

•

•

-

S
SML
•
• S

•

-

•

-

•

• S

•
•

•

•

•

•

S
-
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
หน่วยงาน

1

2

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล
•
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
•
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรนํ้า
•
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
•
สำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
•
กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
•
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมอุตุนิยมวิทยา
•
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
•
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
•
และการเกษตร

3

ลักษณะกิจกรรม
4 5 6 7

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

8

•
•

•

•
•

•

9 10
S
S
S
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SM
•
S
S

•

S

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
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S
S
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ที่มา: ปรับปรุงจากตารางของ สุรพล ปัตตานี 2543 อ้างใน มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ 2542
หมายเหตุ: ลักษณะกิจกรรม 1.ประสานนโยบายและแผนระดับชาติ 2.การชลประทานและการเกษตร 3.การอุปโภค-บริโภค 4.การประมง 5.การแก้ปัญหา
นํ้าท่วม 6.การพลังงาน 7.การอุตสาหกรรม 8.การเดินเรือ 9.คุณภาพนํ้า 10.ลักษณะของขนาดโครงการส่วนใหญ่ S โครงการขนาดเล็ก, M โครงการ
ขนาดกลาง, L โครงการขนาดใหญ่
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3.4.3 ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงาน
จากเดิมทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้ แห่งชาติ อยู่ในสังกัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี ได้รับความร่วมมือด้วยดีในการประสานงานกับหน่วยงานของ
กรมชลประทาน หรือหน่วยงานต่างๆ แต่เมือ่ ตัง้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมขึน้ ตามนโยบายการปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการ ทำ�ให้การทำ�งาน
ประสานงานไม่ราบรื่นเหมือนเดิม เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างในการทำ�งาน เช่น
กรมทรัพยากรนํ้าจะต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงในฐานะรัฐมนตรี
ซึ่ง มีตำ� แหน่ ง เป็ นรองประธานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ า แห่ ง ชาติ (กนช.)
แต่ประธาน กนช. คือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
และบางครั้งทั้งสองตำ�แหน่งอาจเล็งเห็นความสำ�คัญแตกต่างกันอีกด้วย เป็นต้น
หรือ กรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ร่างวาระ
เรื่องต่างๆ ขึ้นในฐานะเลขานุการ กนช. ทำ�ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้องดำ�เนินการภายใต้กระทรวงทรัพยากรฯ ทั้งที่กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วย
ที่ มี กำ � ลั ง ปฏิ บั ติ การที่ มี แ รงขั บ เคลื่ อ นเหนื อ กว่ า มาก เช่ น กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
ดังนั้นในระยะหลังการร่างพระราชบัญญัตินํ้า กรมทรัพยากรนํ้าซึ่งเป็น
เจ้าของร่างจึงพยายามเสนอให้ร่างกฎหมายในรูปแบบคณะทำ�งาน ภายใต้ กนช.
ซึ่งให้มีหน่วยงานต่างๆ มาเกี่ยวข้อง และเสนอกฎหมายโดยรองนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาเชิง
โครงสร้างของหน่วยงาน
3.4.4 ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างดำ�เนินการถ่ายโอนมีดังนี้
ก) อปท. ขาดความพร้อมด้านงบประมาณ การรับการถ่ายโอนภารกิจพบว่า
อปท. บางแห่งไม่มคี วามพร้อมในการดำ�เนินการต่อ แต่ทาง ทน. เองก็ไม่สามารถ
ช่วยดำ�เนินการต่อให้ได้เช่นกัน เนือ่ งจากต้องดำ�เนินการตามแผนการถ่ายโอนเพือ่
ไม่ให้ผิดกฎหมายการกระจายอำ�นาจให้ท้องถิ่น ตัวอย่างกรณีปัญหาเช่น
• ภารกิจประปาชนบท เมื่อกรมทรัพยากรนํ้า(กน.) ได้ดำ�เนินถ่ายโอน
ครบถ้วนตามแผนการกระจายอำ�นาจฯ ฉบับแรก ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่า อปท.
จำ�นวนมากไม่มีงบประมาณซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ในกรณีที่ยังไม่มีประปา
ชนบท ทั้งนี้ อปท. ไม่ต้องการรับการส่งมอบภารกิจที่มีความชำ�รุดทรุดโทรม
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หรืออยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ ซึ่งทาง ทน. เองก็ไม่มีอำ�นาจตามกฎหมายในการ
ตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้ได้ เนื่องจากต้องดำ�เนินการตามกฎหมายที่ให้ อปท.
รับโอนภารกิจและดำ�เนินการเองต่อไป
• ความไม่พร้อมด้านงบประมาณของ อปท. ทำ�ให้ อปท. ทีร่ บั การถ่ายโอน
ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ทำ�หนังสือขอให้กรมชลประทานดำ�เนินการซ่อมแซมให้
เนือ่ งจากใน อปท. หลายแห่งไม่มงี บประมาณในการซ่อมแซม ซึง่ กรมชลประทานเอง
ก็ ไ ม่ มี ง บประมาณเช่ น กั น เพราะสำ � นั ก งบประมาณตั ด งบประมาณของ
กรมชลประทานในเรื่องการบำ�รุงรักษาเมื่อมีการถ่ายโอนไปแล้ว นอกจากนี้ยัง
ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการบำ�รุงรักษา และการ
ก่อสร้างแม้จะเป็นโครงการขนาดเล็กก็ตาม แม้ว่าจะมีคู่มือและให้การอบรมแล้ว
ทั้งนี้ งานชลประทานเป็นงานเฉพาะด้านต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เช่น
ในการถ่ายโอนโครงการอ่างเก็บนํ้าที่มีความจุน้อยกว่าสองล้านลูกบาศก์เมตร
อาจมี อปท. ไม่ถึงร้อยละ 10 ที่มีศักยภาพสามารถออกแบบงานด้านนี้ได้
ข) ปัญหาด้านกลไกการทำ�งานและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ในการดำ�เนินการตามแผนการกระจายอำ�นาจฯ ยังขาดความร่วมมือในการดำ�เนิน
การกระจายอำ�นาจจากกลไกทีม่ อี ยูท่ งั้ ด้านงบประมาณและการประสานงาน ทำ�ให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดตัวอย่างดังนี้
• การของบประมาณซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีก่อนส่งมอบ
ซึ่งเป็นขั้นตอน ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการกระจายอำ�นาจฯ แต่เมื่อเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้จะไม่ได้รับการจัดสรรให้ ทั้งที่เป็นการดำ�เนินการตามแผน
ก็ตาม เช่น การฟื้นฟูแหล่งนํ้าหนองบัวพระเจ้าหลวง อำ�เภอดอยสะเก็ด อยู่ใน
แผนดำ�เนินการปี พ.ศ. 2554 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรทำ�ให้เกิดปัญหาทั้งในส่วน
ผูโ้ อนภารกิจและผูร้ บั โอน ซึง่ ต่างต้องดำ�เนินการตามกฎหมายแต่ไม่เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติ นอกจากการซ่อมแซมแล้ว หน่วยงานถ่ายโอนยังต้องให้ความรู้
ทำ�ความเข้าใจ จัดทำ�คูม่ อื ทะเบียนแหล่งนาํ้ เอกสารแนะนำ�การใช้เกีย่ วกับภารกิจ
ที่ถ่ายโอน แต่ในการปฏิบัติงานไม่สามารถดำ�เนินการจัดทำ�ได้ เนื่องจากไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเช่นกัน
• ขาดการประสานงานให้น�ำ ไปสูก่ ารดำ�เนินการในพืน้ ที่ได้ ทัง้ นี้ ทางกรม
ทรัพยากรนํ้า ได้ดำ�เนินการสำ�รวจและจัดทำ�ข้อมูลประปาชนบททั้งประเทศ เช่น
จำ�นวนหมู่บ้านที่มีและไม่มีใช้ จำ�นวนที่ยังมีสภาพดี หรือ ต้องซ่อมแซมเนื่องจาก
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ชำ�รุดทรุดโทรมมีทั้งที่ชำ�รุดมากหรือชำ�รุดเพียงเล็กน้อย เป็นต้น สามารถนำ�ไป
วางแผน และดำ�เนินการช่วยเหลือหมู่บ้านที่มีความต้องการ ซึ่งสามารถแจ้งให้
อปท. ทราบสถานการณ์และเร่งดำ�เนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่เมื่อ
นำ�เสนอและหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการกระจายอำ�นาจฯ ได้ให้เหตุผลว่าไม่สามารถเร่งรัดหรือสัง่ การ อปท. ได้
เนือ่ งจาก อปท. ย่อมรูข้ อ้ มูลในพืน้ ทีข่ องตนเองและเป็นผูต้ ดั สินใจการพัฒนาต่างๆ
ในพื้นที่ ซึ่งทำ�ให้ข้อมูลเพื่อการวางแผนทางนโยบายนี้ไม่ถูกนำ�ไปประสานให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ การนำ�เสนอข้อมูลของ ทน. นัน้ จะวางแผนและประสานงาน
ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกระจายอำ�นาจฯ เท่านั้น
• ขาดความเข้าใจเรือ่ งการบูรณาการแผนการบริหารจัดการนํา้ อปท. อาจมี
แผนการบริหารจัดการนํ้าในท้องถิ่นของตนเองและใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองแต่ไม่มีการนำ�แผนมาเข้าร่วมกลั่นกรองในคณะกรรมการลุ่มนํ้า ซึ่งหากมี
การเชื่อมโยงข้อมูลกันจะส่งผลดีต่อภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เช่น
โครงการไม่ซํ้าซ้อนกันกับโครงการของกรมชลประทาน ซึ่งหากมีโครงการที่เอื้อ
ประโยชน์สอดคล้องกันจะสามารถแก้ไขในจุดที่มีปัญหาได้ เป็นต้น
• สำ�หรับโครงการทีม่ ขี นาดความจุเกินสองล้านลูกบาศก์เมตร หน่วยงาน
ทน. และกรมชลประทาน สามารถดำ�เนินการตามแผนงานของตนได้ตามพื้นที่
รับผิดชอบทั่วทุกแห่ง และไม่ต้องดำ�เนินการขออนุญาตจาก อปท. เนื่องจากไม่มี
กฎหมายบังคับส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม หากทุกหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการลุ่มนํ้าให้ได้กลั่นกรองจะเกิดการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า
อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลมีความสำ�คัญอย่างมากต่อการดำ�เนิน
แผนงานและโครงการจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งมีกระบวนการจัดทำ�แผนจากชุมชน
ท้องถิ่นและพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อนำ�เสนอต่อสำ�นัก
งบประมาณ แต่ถา้ ฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลไม่สนับสนุนแล้วนัน้ แผนงานทีเ่ สนอไป
ย่อมไม่มผี ลในทางปฏิบตั ิ ดังนัน้ การแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบใดก็ตามไม่ส�ำ คัญ
เท่ากับทิศทางนโยบายของรัฐบาล

ตอนที่ 2: นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.1

นโยบายในรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

4.2

นโยบายที่มีมาแต่เดิม

การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ นับเป็นหนึง่ ในนโยบายของ
รัฐบาลนี้ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ “จัดสร้างและขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเล
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนและแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครอง
ทางทะเลและชายฝัง่ ในพืน้ ทีร่ ะบบนิเวศสำ�คัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทำ�ประมงชายฝั่ง จำ�กัดและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงที่ทำ�ลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ”
และแม้พรรคเพือ่ ไทยจะได้เคยหาเสียงว่าจะถมอ่าวไทยออกไปอีก 10 กม. ซึ่งเป็น
นโยบายที่จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทะเลและอ่าวรูป ก.ไก่ อย่างมหาศาล
นโยบายนี้ก็ยังไม่ได้ปรากฏในคำ�แถลงนโยบาย (รัฐบาลพรรคเพื่อไทย) เมื่อวันที่
23 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ในร่างแผนฯ ฉบับที่ 11 ได้ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนออกไป
อีกไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ ให้วางระบบการจัดการร่วมในการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งทั้งในด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยว ให้มีการฟื้นฟูแนวปะการังอนุรักษ์
แหล่งหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ปรับปรุง
มาตรฐานการออกแบบ และการก่อสร้าง โดยคำ�นึงถึงกระทบต่อปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่ ง และให้ ว างแผนระยะยาวเพื่ อ รองรั บ ปั ญ หาการเพิ่ ม ขึ้ น ของนํ้ า ทะเล
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
นโยบายทรัพยากรทางทะเล และชายฝัง่ เป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน แต่เครือ่ งมือสำ�คัญได้แก่ มาตรา 32 ซึง่ กำ�กับเครือ่ งมือและการ
ใช้เครือ่ งมือประมง ใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 เป็นเครือ่ งมือของกรมประมง
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูถ้ อื กฎหมายและยังไม่มกี ารถ่ายโอน
ให้กับหน่วยงานใดๆ รวมทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ อปท.
ส่วน อปท. นั้นตามกฎหมายที่มีอยู่ มีขอบเขตอำ�นาจอยู่เพียงบนแผ่นดินเท่านั้น
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ในขณะนี้ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ซึ่ ง อยู่ ภายใต้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำ�ลังอยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมายใหม่
แต่ในร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับนี้
แม้วา่ คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
แห่งชาติ ซึ่งมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเลขานุการจะมีหน้าที่ในการ
เสนอนโยบายและแผนบริหารจัดการต่อ ครม. และติดตามประเมินผล แต่อำ�นาจ
หน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งก็ค่อนข้างจำ�กัด ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มาตรา 14 และ 15
ให้อ�ำ นาจรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ออกกฎกระทรวงกำ�หนด
ให้พนื้ ที่ใดพืน้ ทีห่ นึง่ เป็นป่าชายเลนอนุรกั ษ์แต่ตอ้ งไม่ทบั ซ้อนกับพืน้ ทีข่ องอุทยาน
แห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และที่ดินกรรมสิทธิ์
ของเอกชน มาตรา 16 ให้อำ�นาจอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้อำ�นาจของอธิบดีกรมป่าไม้
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการกำ�กับกิจกรรมเกี่ยวกับป่าไม้และของป่าหวงห้าม
ตลอดจนการเก็บค่าภาคหลวงในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ มาตรา 17 ให้สามารถ
ออกกฎกระทรวงกำ�หนดพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มาตราที่ 18
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอ ครม. เพื่อขอใช้
มาตรการคุ้มครองตามมาตราที่ 19 ซึ่งรวมถึงการระงับกิจกรรม การกำ�หนด
มาตรการการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู การกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ. นี้ยังไม่ประกาศใช้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้จัดทำ�แผนต่างๆ เพื่อดำ�เนินงานการบริหารจัดการชายฝั่ง
ทัง้ ด้านอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางพันธุพ์ ชื และสัตว์ และการกัดเซาะ
ชายฝั่ง แต่อำ�นาจการจัดการที่แท้จริงนั้นอยู่กับกรมป่าไม้ ซึ่งถือกฎหมายหลัก
4 ฉบับ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง ซึ่งถือ พ.ร.บ.
การประมง พ.ศ. 2490 และกรมเจ้าท่า ซึ่งถือ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้าไทย
พ.ศ. 2456
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การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีโครงสร้างเช่นเดียวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ที่มีนโยบายและแผนกำ�หนดโดยคณะกรรมการ
ระดั บ ชาติ ที่ มี นายกรัฐ มนตรีเป็น ประธาน มีผู้แ ทนจากกระทรวงที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และจะเป็นการบริหารโดยแยกส่วนตามประเภท
ทรัพยากร เช่น นํ้า ป่าไม้ ประมง ที่ดิน ซึ่งแต่ละชนิดจะมีหน่วยงานรับผิดชอบ
แตกต่างกันไป แต่ในกรณีของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.) ซึง่ อยู่ในกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป็นผู้รับผิดชอบแต่ยังมิได้มีกฎหมายระบุอำ�นาจของตน ต้องอาศัยกฎหมาย
ของหน่ ว ยอื่ น ที่ มี ก ารมอบหมายภารกิ จ มาจากกรมกองที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่ ก่ อ น
ส่วนกฎหมายที่จะรองรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำ�ลังอยู่ในขั้นตอน
ของการร่าง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบของ สคก. ในขั้นต้น
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน่วยงานหลักดูแลอยู่
5 หน่วยงาน คือ กรมประมงดูแลการทำ�ประมง กรมเจ้าท่าดูแลระบบโลจิสติกส์
ทางนํ้า รวมทั้งท่าเรือ ชายฝั่ง เส้นทางคมนาคม กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (ทช.) ดูแลงานด้านอนุรักษ์ กรมป่าไม้ดูแลป่าชายเลนในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลทรัพยากรในพื้นที่
ที่ได้รับการกำ�หนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งแต่ละหน่วยงานยกเว้น ทช. ต่างมี
กฎหมายให้อำ�นาจตนไว้
ปัญหาการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นปัญหาที่ซับซ้อน
มากที่สุดในบรรดาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะมีทรัพยากรหลายชนิด
มี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หลากหลาย แม้ แ ต่ ใ นทรั พ ยากรชนิ ด เดี ย วกั น ยั ง มี ผู้ ใ ช้
หลายกลุ่มต่างกัน ตามขนาด ประเภท เครื่องมือ และเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ จึงควรเป็นการบริหารเชิงพืน้ ทีแ่ บบบูรณาการ
ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่า แม้จะเคยมีนโยบายนี้ในรัฐบาลก่อนๆ แต่ก็ยังเป็นนโยบาย
ที่ไม่กระจายอำ�นาจลงมาถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาเชิงนโยบายของ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีดังต่อไปนี้
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4.3.1 กฎหมายที่กำ�กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีหลายฉบับและแบ่งสรรอำ�นาจที่สลับ
ซับซ้อน
ในด้านป่าชายเลนถูกกำ�กับโดยกฎหมายป่าไม้หลายฉบับที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ในปี 2530 ได้มมี ติคณะรัฐมนตรี (15 ธันวาคม) กำ�หนดและแบ่งป่าชายเลน
ออกเป็นป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ และตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา รัฐได้ประกาศ
ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน จึงไม่มีป่าชายเลนที่เป็นป่าเศรษฐกิจอีกต่อไป ต่อมา
ในปี 2543 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้ป่าชายเลนทั้งประเทศเป็นเขตอนุรักษ์
การดูแลป่าชายเลนที่เป็นป่าอนุรักษ์ตามมติ ค.ร.ม. เป็นภารกิจของ ทช.
แต่เนือ่ งจาก ทช. ไม่มกี ฎหมายของตัวเอง ทช. จึงต้องอิง พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช
2484 ในพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ ในเขตป่าชายเลนที่
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ยังเป็นหน่วยงานหลักในทุกด้าน ยกเว้นด้าน
อนุรกั ษ์ซงึ่ ทช. สามารถเข้าไปปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ การขออนุญาตใดๆ
ยังต้องผ่านกรมป่าไม้ ในเขตป่าชายเลนที่เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ
จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด เพราะมีกฎหมายที่เข้มงวดกว่า
ดังนัน้ ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีจงึ เป็นกรอบนอกสุดของการกำ�กับ
ป่าชายเลน ซึ่งกฎหมายที่ใช้ในพื้นที่ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 ในพื้นที่ใดที่เคยประกาศเป็นป่าสงวนมาก่อน จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 หากพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนใดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกอ็ ยูภ่ ายใต้
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
การมอบอำ�นาจในการจัดการป่าชายเลนอนุรักษ์ ในปี 2554 กรมป่าไม้
ได้ ม อบหมายให้ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามมาตรา19 ของ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 สามารถเข้าไปดำ�เนินกิจกรรม
ทีถ่ อื ว่าเป็นการควบคุมดูแลรักษาป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลนอนุรกั ษ์
ที่ไม่ใช่ป่าสงวนแห่งชาติได้ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ทช.) ไม่อาจมอบหมายอำ�นาจนี้ต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ได้ อปท. จึงยังไม่เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ ใ นป่ า (ชายเลน)อนุ รั กษ์
ทีย่ งั ไม่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ หาก อปท. ต้องการทำ�โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศน์ในป่าชายเลนที่อยู่นอกเขตป่าสงวนจะกระทำ�มิได้ ยกเว้นจะสนับสนุน
งบประมาณให้ ทช. เข้าไปทำ�กิจกรรมในลักษณะศูนย์เรียนรู้ในป่าชายเลนที่เป็น
เขตป่าสงวน และต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
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นอกจากกฎหมายป่าไม้ พระราชบัญญัตทิ สี่ �ำ คัญในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเล ได้แก่
พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 แต่กรมประมงยังไม่ได้มอบอำ�นาจตามมาตรา 32
ซึ่งเป็นมาตรการจำ�เป็นในการวางมาตรการอนุรักษ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
แต่ละพื้นที่ให้แก่ ทช. และ อปท.
ใน ทช. จะมี 3 หน่วยงานทำ�งานร่วมกัน คือ ฝ่ายวิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ฝ่ายอนุรกั ษ์ และฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์อนุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ มีอำ�นาจปราบปรามจับกุมตาม
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้มีอำ�นาจควบคุมร้องทุกข์และกล่าวโทษ
ผู้กระทำ�ผิด แต่ต้องส่งผู้กระทำ�ผิดให้ตำ�รวจสอบสวนตามกฎหมาย
4.3.2 ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย (Multiple-uses
conflicts)
ความซับซ้อนของระบบนิเวศน์ชายฝัง่ ซึง่ มีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด
อยู่ในที่เดียวกัน ทำ�ให้การนำ�ทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งออกไป จะมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรประเภทอื่นๆ ด้วย ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งใช้
ทรัพยากรต่างกันและใช้เครื่องมือต่างกัน เช่น กลุ่มผู้ใช้ที่ ใช้อวนลากอวนรุน
จะทำ�ให้เกิดผลกระทบกับเขตเพาะเลี้ยงชายฝั่ง หรือบริเวณที่เกิดหอย การขยาย
พืน้ ทีข่ องกลุม่ ประมงชายฝัง่ จะกระทบกับบริเวณจับสัตว์นาํ้ ของกลุม่ ประมงชายฝัง่
เป็นต้น
4.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ไม่มอี �ำ นาจตามกฎหมายและไม่ได้รบั
การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานที่มีอำ�นาจให้ดูแลทะเล
พื้นที่ในทะเลและชายฝั่ง13 รวมถึงพื้นที่ใต้ทะเล ทั้งนี้พื้นที่ (รวมทั้งพื้นที่
ชายฝั่ง) ที่นํ้าท่วมถึงอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456 อปท. มีอำ�นาจดูแลแต่เพียงพื้นที่บนบก14 ส่วนพื้นที่
13

คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2536 กำ�หนดไว้ว่า ทะเล คือ ในอาณาเขตของประเทศไทยย่อมเป็นที่
ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการคมนาคมและการประมง ดังนั้น ทะเลจึงเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตาม ม.1304(2) ป.แพ่งและพาณิชย์ และความเป็นสาธารณสมบัติ
ของทะเลของแผ่นดินของทะเลนี้รวมถึงที่ดินที่อยู่ใต้ทะเลด้วย เพราะเป็นองค์ประกอบของความเป็น
ทะเลด้วยกัน.
14 พ.ร.บ. กำ�หนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 กำ�หนดเขตจังหวัดในทะเลเพือ่ ประโยชน์ในการ
ปกครองเพียง 6 จังหวัดคือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี แต่ก็ไม่ชัดเจนว่า อปท. ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลจะมีอำ�นาจในทะเลหรือไม่.
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ทำ�การประมงที่เป็นพื้นที่สำ�คัญสำ�หรับการประกอบสัมมาชีพของประชาชน
อยู่ในความดูแลของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 มาตราสำ�คัญที่กำ�กับดูแลการทำ�ประมงและการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงได้แก่มาตรา 7-9 และมาตรา 12-13 ซึ่งควบคุมการประมง
จับสัตว์นํ้าและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพื้นที่ที่รัฐมนตรีได้กำ�หนดเป็นที่รักษา
พืชพันธุ์ ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากอธิบดี และมาตรา 32 ซึ่งให้อำ�นาจ
แก่รฐั มนตรี หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด กำ�หนดพืน้ ทีแ่ ละมาตรการต่างๆ เพือ่ อนุรกั ษ์
สัตว์นํ้า เช่น กำ�หนดประเภท ขนาด ส่วนประกอบ ขนาดความถี่ห่างของอวน
และเครือ่ งมือประมง กำ�หนดฤดูกาลทีท่ �ำ ประมงได้ และกำ�หนดจำ�นวนสัตว์นาํ้ สูงสุด
ทีพ่ งึ จับได้ เป็นต้น (ซึง่ มาตรการสำ�คัญเหล่านีก้ รมประมงก็มไิ ด้จดั สรรหรือมอบให้
กรมทรัพยากรชายฝัง่ และทะเล ซึง่ มีภารกิจอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ )
นอกจากกรมประมงแล้ว ในบางพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนยังได้ถูกประกาศ
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมติ ครม. ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้
ดูแลในพื้นที่ชายฝั่งและนํ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติก็อยู่ในความดูแล
ของกรมอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อปท. จึงแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งและทะเลตามกฎหมาย การออกข้อบัญญัติของ อปท.
โดยมีการทำ�ประชาคมมีผลในการสร้างความเข้มแข็งและการกำ�กับภายใน ไม่มี
กฎหมายรับรองอำ�นาจหน้าที่อย่างชัดเจน และได้รับมอบอำ�นาจจับกุมในเขตป่า
สงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้เท่านัน้ แต่ตอ้ งรับผิดชอบในการแก้ไขข้อขัดแย้งของ
ผูใ้ ช้ประโยชน์และรับภาระในการดูแลความสะอาด ความปลอดภัยให้นกั ท่องเทีย่ ว
อย่างไรก็ดี พ.ร.บ. อบต. มาตรา 7715 ได้กำ�หนดให้รายได้จากอากรประมง
เช่น ค่าอาชญาบัตร ใบอนุญาต เป็นรายได้ที่กรมประมงจะต้องโอนให้กับ อปท.
แต่ในการจัดเก็บเป็นหน้าที่ของประมงอำ�เภอ รายได้ในส่วนนี้มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เนื่องจากเงินรายได้ที่จัดเก็บจะต้องโอน
ให้กับ อบต. ทำ�ให้ประมงอำ�เภอไม่มีแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว
ในแต่ละปีรายได้จากอากรประมงจะมีประมาณ 10 ล้านบาท โดยร้อยละ 80-90
ของรายได้จากอากรประมง จัดเก็บได้จากพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ดังนั้นรายได้
ส่วนนีจ้ งึ ถูกโอนให้กบั อปท. ทีม่ พี นื้ ทีช่ ายนํา้ (พืน้ ทีภ่ าคอีสานไม่มกี ารจัดเก็บอากร
15

มาตรา 77 รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล เงินอากร ประทานบัตรใบอนุญาต
และอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีเ่ ก็บในองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลนั้น.

ตอนที่ 2: นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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ประเภทนี้) จากปัญหาการลดลงของรายได้จากอากรประมง ทางกรมประมงจึงได้
ขอให้ อบต. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำ�ระค่าอากร แต่ยงั ไม่ได้รบั ความ
ร่วมมือเท่าทีค่ วรจาก อปท. ในการดำ�เนินการดังกล่าว เนือ่ งจาก อปท. กลัวจะสูญเสีย
ฐานเสียงจากประชาชน
ในกรณีของ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ไม่มีการกำ�หนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
รายได้จากการใช้ทรัพยากรประมง ดังนั้นอากรประมงที่จัดเก็บโดยกรมประมง
จึงเป็นรายได้ของแผ่นดิน (กรมประมง) ไม่มกี ารโอนให้กบั เทศบาล ซึง่ แตกต่างจาก
อบต. ที่ได้รับโอนรายได้ส่วนนี้จากกรมประมง
การถ่ายโอนภารกิจของกรมประมงตาม พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำ�นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ อปท. นั้นเป็นภารกิจ
ด้านการบำ�รุงรักษามิใช่การถ่ายโอนอำ�นาจ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2542 กรมประมง
ได้ถ่ายโอนภารกิจการดูแลทรัพยากรให้ อบต. ใน 2 เรื่อง คือ 1) ทำ�นบปลา
(สร้างโดยกรมประมง) ภายหลังโอนไปให้กับ อบต. แต่ขาดการบำ�รุงรักษาและ
ดูแลจาก อบต. เนื่องจากเป็นการโอนเฉพาะกิจแต่ไม่มีการโอนงบประมาณ
ในการดูแลให้กับ อบต. 2) การอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์นํ้า ซึ่งเป็นเครือข่าย
ทีก่ รมประมงจัดตัง้ ขึน้ เป็นแนวร่วมและเครือข่ายในการดูแลสัตว์นาํ้ ของกรมประมง
ภายหลังโอนให้กับ อบต. แต่ขาดความต่อเนื่องในการดำ�เนินงาน ซึ่งโครงการนี้
เป็นการตัง้ งบประมาณปกติของกรมประมง แต่ภายหลังขาดการดำ�เนินการทำ�ให้
โครงการนี้หายไป
4.3.4 ความไร้ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
แม้ว่าแต่ละกระทรวง ทบวง กรมจะควบคุมอำ�นาจอย่างเบ็ดเสร็จของ
แต่ละทรัพยากร ทำ�ให้มีขอบเขตอำ�นาจที่กว้างขวาง แต่ความไพศาลของอำ�นาจ
ไม่ได้ตามมาด้วยการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะพื้นที่
ที่ต้องดูแลทรัพยากรทั่วประเทศกว้างขวางเกินกำ�ลังคนและงบประมาณของ
หน่วยงาน ทำ�ให้ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้และไม่สามารถใช้กติการักษา
ความเป็นธรรมระหว่างผูใ้ ช้ทรัพยากรหลายฝ่าย การออกประกาศโดยหน่วยราชการ
ส่วนกลางโดยไม่เข้าใจบริบทและปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
อาจทำ�ให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดผลกระทบต่อการดำ�รงชีพของชุมชนท้องถิ่น
และอาจทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายเล็ก ซึ่งไม่มีช่องทางเข้าถึงผู้กำ�หนดนโยบาย
ได้รับผลกระทบในทางลบหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ประโยชน์หลายฝัก
หลายฝ่ายสะสมพอกพูนทับทวีจนกลายเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขได้
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4.3.5 แนวโน้มการกระจายอำ�นาจให้ อปท.
ตามแผนแม่บทประมงไทย พ.ศ. 2552-2561 ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
และการสร้างศักยภาพของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล โดยได้ระบุ
การมีส่วนร่วมของ อปท. และชุมชน องค์กรประมงชายฝั่งในทุกกลยุทธ์ ยกเว้น
ในกลยุทธ์ประมงนอกน่านนํ้าไทย ได้แก่
ก) การกำ�หนดเขตชายฝั่งและพื้นที่ทำ�ประมงที่ชัดเจนโดยให้ อปท. และ
องค์กรประมงชุมชนมีส่วนร่วม
ข) การส่งเสริมการจัดการประมงอย่างมีสว่ นร่วม (Co-Management) โดยให้
อปท. และองค์กรของชาวประมง และชุมชนชายฝัง่ มีบทบาทในการกำ�หนดการใช้
และการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการติดตามผล เฝ้าระวังโดยรัฐให้การสนับสนุน
ค) การรณรงค์ให้มกี ารกำ�หนดให้เกิดข้อตกลงทางการประมงในระดับท้องถิน่
หรือชุมชน
ง) การส่งเสริมกระบวนการกำ�หนดสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้
ทรัพยากร
จ) การให้ความรู้แก่ อปท. และชุมชนประมงชายฝั่งในการจัดการประมง
ชายฝั่ง
ฉ) การบูรณาการแผนและมาตรการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ระหว่างหน่วยงานราชการและ อปท.
ช) การสนับสนุนการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวิจัยของท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการประมง
กล่าวโดยสรุปได้ว่าปัญหาการใช้/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัญหาที่
เกิดจากความต้องการใช้ที่มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่หลากหลาย (Multiple Use Multiple Stakeholders Conflicts) การจัดการต้อง
อาศัยการมีสว่ นร่วมและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิน่
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินที่ผ่านมา เป็นการจัดการแบบแยกส่วน
รวมศูนย์ ไว้ที่ส่วนกลาง การบริหารจัดการขาดมิติการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
แม้ตาม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจสูท่ อ้ งถิน่ ในมาตรา 16(6)
จะระบุให้ อปท. “จัดการบำ�รุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม” แต่ทรัพยากรทัง้ หลายต่างอยู่ในอำ�นาจของหน่วยงาน
ส่วนกลาง อปท. จึงไม่สามารถเข้าไปจัดการทรัพยากรเหล่านี้โดยตรงได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
อำ�นาจหน้าที่ของ อปท.
จำ�แนกตามทรัพยากร

1. ทรัพยากรป่าไม้
1.1

การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ก) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 16 ธันวาคม
2547 แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้แก่ นายกเทศมนตรี (ทต.) รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล (อบต.) รองนายก อบต. ปลัด อบต. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มีอำ�นาจหน้าที่ป้องกัน จับกุม ปราบปรามผู้กระทำ�ผิด
และยึดของกลางที่ได้จากการกระทำ�ผิดกฎหมายป่าไม้
ข) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
แต่งตัง้ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผูบ้ ริหาร อปท. ได้แก่ นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล นายก อบต. ปลัด อบต. เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีอำ�นาจหน้าที่
ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทำ�ผิดตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
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1.2

อำ�นาจในการจับกุม/รื้อถอน

1.3

การให้ความเห็นชอบโครงการในพื้นที่

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 16
ธันวาคม 2547 แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร อปท. ได้แก่
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติมีอำ�นาจหน้าที่
ป้องกัน จับกุม ปราบปรามผู้กระทำ�ผิด และยึดของกลางที่ได้จากการกระทำ�ผิด
กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ
ก) ระเบี ย บกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ ว่ า ด้ ว ยการ
ดำ�เนินการเกีย่ วกับคำ�ขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร
และการโอนประทานบัตร พ.ศ. 2547 กำ�หนดให้มขี นั้ ตอนทีต่ อ้ งขอความเห็นชอบ
จาก อบต. หรือ อปท. อื่นที่พื้นที่คำ�ขอประทานบัตรตั้งอยู่
ข) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 กำ�หนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการดำ�เนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พื้นที่ป่าไม้ซึ่งจะอนุญาตให้บุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือทำ�ประโยชน์ ได้จะต้อง “ไม่มี
ปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาตำ�บลหรือ อบต. ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่”
ค) ระเบี ย บกรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตให้ ทำ � การปลู ก สร้ า งสวนป่ า
หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2548 กำ�หนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคล
รวมทัง้ ส่วนราชการ เข้าปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องเป็นพื้นที่ “ป่าเสื่อมโทรม” และต้องเป็นพื้นที่ที่ “ไม่มีปัญหา
กับราษฎรในพืน้ ทีแ่ ละบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาตำ�บล
หรือองค์การบริหารส่วนตำ�บลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่”
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1.4

การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม

พระราชบัญญัตสิ ภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 มาตรา
77-79 อบต. มีรายได้ หรือได้รบั ส่วนแบ่งจากเงินทีห่ น่วยงานอืน่ เรียกเก็บจากการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ของ อบต. นั้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กำ�หนด

2. ที่สาธารณะ
2.1

การดูแล บำ�รุงรักษา/ควบคุม

ก) พระราชบัญญัตกิ �ำ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจฯ พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (27) กำ�หนดให้เทศบาลเมืองพัทยาและ อบต. มีอำ�นาจหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาที่สาธารณะ
ข) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 มาตรา
122
• นายอำ�เภอ และ อปท. มีหน้าที่ ในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
• นายอำ�เภอ และ อปท. ร่วมกันดำ�เนินการในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดี
เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำ�เนินการก็ได้
• อปท. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลที่สาธารณประโยชน์
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการกับข้อพิพาทในที่ดิน
ดังกล่าว
ค) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553
• นายอำ�เภอร่วมกับ อปท. ดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกันทีด่ นิ สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
• อปท. ดำ�เนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายใน 30 วัน
นับแต่รู้เหตุ
• นายอำ � เภอร่ ว มกั บ อปท. ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � ทะเบี ย นที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์
• นายอำ � เภอร่ ว มกั บ อปท. ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ โดยสำ�นักงานที่ดินจังหวัดให้การสนับสนุน
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ง) คำ�สั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543
• มอบหมายให้ กรุงเทพมหานคร จังหวัด เมืองพัทยา เทศบาล และ อบต.
ดูแลรักษาที่ดินสาธารณะตามประมวลกฎหมายที่ดินภายในเขตพื้นที่ของตน
จ) พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา
117
• กรมเจ้าท่ามอบอำ�นาจเจ้าท่าให้ อปท. ในการควบคุมป้องกันมิให้บคุ คลใด
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลํ้าเข้าไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใต้นํ้าของแม่นํ้า
ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บนาํ้ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือทีป่ ระชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
กรมเจ้าท่า ซึ่งรวมถึง “ที่ชายตลิ่ง” “ที่นํ้าท่วมถึง” และ “ที่ชายหาด”
2.2

การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐ

2.3

การให้ความเห็นชอบโครงการในพื้นที่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ในทีด่ นิ ของรัฐ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 6 กันยายน 2547 กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบ
ให้ กรมที่ ดิ น นำ � ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ป ระเภทที่ ทำ � เลเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละที่ ป่ า ช้ า
สาธารณประโยชน์ทปี่ ระชาชนเลิกใช้ประโยชน์รว่ มกัน และมีการออกหนังสือสำ�คัญ
สำ�หรับทีห่ ลวงแล้ว ให้น�ำ ไปดำ�เนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยกำ�หนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนของ อปท.
ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนเข้าไป
ใช้ประโยชน์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
พ.ศ. 2543 แนวทางปฏิบัติ ในการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมือง ใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
อย่างหนึง่ เป็นอีกอย่างหนึง่ ข้อ 5 (2) เมือ่ จังหวัดได้รบั คำ�ขอ ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน และพิจารณาความเหมาะสม
พร้อมทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ พร้อมกับขอทราบความเห็นไปยังส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ผังเมือง การจราจร รวมทัง้ ขอทราบความเห็นไปยัง
อปท. อำ�เภอ กิ่งอำ�เภอ ฯลฯ
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2.4

อำ�นาจ/ภารกิจในการเก็บภาษี

พระราชบั ญ ญั ติ การเดิ น เรื อ ในน่ า นนํ้ า ไทย พระพุ ท ธศั กราช 2456
มาตรา 117 ทวิ บัญญัติให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลํ้าเข้าไป
เหนือนํ้า ในนํ้า และใต้นํ้าของแม่นํ้า
ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือ
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทย หรือบนชายหาด
ของทะเลดังกล่าว ต้องเสียค่าตอบแทนรายปีตามวิธีการและอัตราที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวง ค่าตอบแทนที่เก็บได้ให้ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
เทศบาล อบจ. หรือ อบต. อื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณีที่อาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนั้นอยู่ในเขต

3. การขุดดินและถมดิน
3.1

การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

3.2

อำ�นาจในการออกข้อบัญญัติ/กฎหมายรอง

นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายก
เมืองพัทยา เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543

3.2.1 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ก) มาตรา 7 อปท. ถือปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงทีร่ ฐั มนตรีฯ ออกตามมาตรา 6
และ อปท. มีอ�ำ นาจออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ กำ�หนดเรือ่ งใดตามมาตรา 6 ได้ในกรณี
ทีย่ งั ไม่มกี ฎกระทรวงกำ�หนดในเรือ่ งนัน้ แต่ถา้ ต่อมามีการออกกฎกระทรวงกำ�หนด
เรือ่ งดังกล่าว ให้ขอ้ กำ�หนดของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในส่วนทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎกระทรวง
เป็นอันยกเลิก และการยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่มีผลต่อการดำ�เนินการที่ได้
กระทำ�ไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข) มาตรา 8 อปท. มีอำ�นาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่มีการออก
กฎกระทรวงกำ�หนดตามมาตรา 6 แล้วได้ในกรณีต่อไปนี้ 1)ออกข้อบัญญัติท้อง
ถิน่ กำ�หนดรายละเอียดเพิม่ เติมจากทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขดั หรือแย้ง
กับกฎกระทรวงดังกล่าว 2)ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำ�หนดในเรื่องที่ขัดหรือแย้งกับ
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กฎกระทรวง เนือ่ งจากมีความจำ�เป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิน่ แต่ตอ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน และได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีฯ
3.3

อำ�นาจในการระงับกิจกรรม

3.4

อำ�นาจในการให้วางเงินประกัน

3.5

อำ�นาจ/ภารกิจในการเก็บภาษี

เนื่องจากยังไม่มีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กำ�หนดในเรื่องนี้ อปท. สามารถใช้อำ�นาจตาม
มาตรา 7 วรรค 2 กำ�หนดหลักเกณฑ์การประกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการขุดดิน
และถมดิน รวมทั้งมีอำ�นาจออกคำ�สั่งให้ผู้รับจ้างขุดดินหรือถมดินหยุดการขุดดิน
หรือถมดินไว้เป็นการชัว่ คราวในกรณีทเี่ ห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายสูงกว่า
หลักประกันที่ได้วางไว้และให้วางหลักประกันเพิม่ เติมก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการต่อไปได้
เนื่องจากยังไม่มีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กำ�หนดในเรื่องนี้ อปท. สามารถใช้อำ�นาจ
ตามมาตรา 7 วรรค 2 กำ�หนดหลักเกณฑ์การประกันความเสียหายที่เกิดจากการ
ขุดดินและถมดินได้ ตัวอย่างเช่น อบต. บ้านเกาะ จังหวัดนครราชสีมา ได้ออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านเกาะเรื่อง หลักเกณฑ์การประกันความ
เสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552 ซึ่งกำ�หนดให้ผู้รับจ้างขุดดิน
หรือถมดิน หรือเจ้าของที่ดินซึ่งใช้เส้นทางอันเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเขต อบต.
บ้านเกาะ (เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง
ฯลฯ) มีหน้าที่ยื่นคำ�ขอเพื่อวางหลักประกันเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเพื่อประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินดังกล่าวในเขต อบต. รวมทั้งมีอำ�นาจ
ออกคำ�สัง่ ให้ผรู้ บั จ้างขุดดินหรือถมดินหยุดการขุดดินหรือถมดินไว้เป็นการชัว่ คราว
ในกรณีที่เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายสูงกว่าหลักประกันที่ ได้วางไว้
และให้วางหลักประกันเพิ่มเติมก่อนที่จะดำ�เนินการต่อไปได้
ก) ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9/1 ให้ผู้ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 9 เสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่ เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา หรือ อปท. อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตนั้นตั้งอยู่
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ยกเว้น อบจ. ตามวิธีการและอัตราที่กำ�หนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกิน
อั ต ราตามบั ญ ชี ท้ า ยประมวลกฎหมายนี้ ให้ อปท. ที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน
แบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ อบจ. ในอัตราร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือให้ตกเป็น
รายได้ของ อปท. นั้น ในกรณีที่ อปท. ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขต อบจ. ให้ค่าตอบแทน
ตกเป็นของ อปท. นั้นทั้งหมด
ข) พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 17 มาตรา 18
และมาตรา 26 ผู้ที่ประสงค์จะขุดดินหรือถมดินมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ (นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผูว้ า่ กรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา)
และจะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ กำ � หนดในกฎกระทรวง
โดยให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้เป็นรายได้ของ อปท. ที่มีการขุดดิน
หรือถมดินนั้น
3.6

การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม

ก) พระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 18
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา 17 วรรค 5 ให้เป็นรายได้ของ
อบต. แห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนั้น
ข) พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
มาตรา 77 รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล เงินอากร
ประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง
และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีเ่ ก็บใน อบต. ใด ให้เป็นรายได้ของ อบต. นัน้

4. ทรัพยากรประมง
4.1

การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม

พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
มาตรา 77 รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล เงินอากร
ประทานบั ต ร ใบอนุ ญ าตและอาชญาบั ต รตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง
ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บใน อบต. ใด
ให้เป็นรายได้ของ อบต. นั้น
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5. ทรัพยากรแร่
5.1

การดูแล บำ�รุงรักษา/ควบคุม

5.2

การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

5.3

การให้ความเห็นชอบโครงการในพื้นที่

5.4

การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม

ตามคำ�สั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 127/2547 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำ�สั่งนี้มีอำ�นาจและหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 70 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เฉพาะในเขตท้องที่ซึ่งอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของตน
โดยให้มีหน้าที่เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำ�เหมืองแร่ และการให้ความเห็น คำ�แนะนำ�
และการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการทำ�เหมืองแร่
พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2510 ตามคำ � สั่ ง กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ที่ 127/2547 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 แต่งตั้งให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ คื อ 1)เทศบาล ได้ แ ก่ นายกเทศมนตรี
ปลั ด เทศบาล ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก หรื อ กองการสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
2)อบต. ได้แก่ นายก อบต. ปลัด อบต. ผู้อำ�นวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการดำ�เนิน
การเกี่ยวกับคำ�ขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร
และการโอนประทานบัตร พ.ศ. 2547 กำ�หนดให้ขั้นตอนการดำ�เนินการต่างๆ
กับคำ�ขอประทานบัตร ประกอบด้วยขั้นตอนที่ต้องทำ�หนังสือขอความเห็นชอบ
จาก อบต. หรือ เทศบาล ที่พื้นที่คำ�ขอประทานบัตรนั้นตั้งอยู่
ก) พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
มาตรา 77 รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล เงินอากร
ประทานบั ต ร ใบอนุ ญ าตและอาชญาบั ต รตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง
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ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แร่ และค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บใน อบต. ใด
ให้เป็นรายได้ของ อบต. นั้น
ข) พระราชบัญญัตกิ �ำ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (12) ประกอบกับมาตรา 24 (8)
ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตรา
ร้อยละ 40 และให้จัดสรรให้ อปท. ตามสัดส่วนที่ได้กำ�หนดไว้

6. ทรัพยากรนํ้า
6.1

การดูแล บำ�รุงรักษา/ควบคุม

6.2

การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

คำ�สัง่ กรมชลประทาน ที่ ข.1056/2546 เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเจ้าพนักงาน ลงวันที่ 5 กันยายน
2546 เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาทางนํ้าชลประทานประเภท 2 และผิวจราจร
ทางลำ�เลียงย่อยบนคันคลองชลประทานภายในเขตพื้นที่ของ อปท.
ก) คำ�สั่งกรมชลประทาน ที่ ข.1056/2546 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเจ้าพนักงาน ลงวันที่
5 กันยายน 2546 แต่งตั้ง 1)ประธานสภา อบต. 2)นายก อบต. 3)ปลัด อบต.
4)ประธานสภาเทศบาล 5)นายกเทศมนตรี 6)ปลัดเทศบาล มีหน้าที่ดูแลรักษา
ทางนํา้ ชลประทานประเภท 2 และผิวจราจรทางลำ�เลียงย่อยบนคันคลองชลประทาน
ภายในเขตพื้นที่ของ อปท.
ข) คำ�สั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 298/2553
เรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตทิ รัพยากรนาํ้ บาดาล พ.ศ. 2520
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 แต่งตั้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาล และ อบต. ดังต่อไปนีเ้ ป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ าํ้ บาดาล
พ.ศ. 2520 เฉพาะในเขตเทศบาลหรือ อบต. ที่ตนมีอำ�นาจหน้าที่รับผิดชอบ
• ข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายก อบต.
ในเขตเทศบาลหรือ อบต. ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
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• ข้าราชการพลเรือนส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดเทศบาล ปลัด อบต.
ผูอ้ �ำ นวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนโยธา นิตกิ ร วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ช่างโยธา
เจ้าพนักงานการประปา และเจ้าหน้าที่การประปา ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ระดับ 3
ขึน้ ไป หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบตั กิ ารขึน้ ไป หรือประเภททัว่ ไประดับชำ�นาญ
งานขึ้นไป ซึ่งสังกัดเทศบาล หรือ อบต. ที่ตั้งอยู่ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
ค) คำ�สั่งกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลที่ 103/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
นํ้าบาดาลประจำ�ท้องที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ลงวันที่ 20 เมษายน 2554
ซึ่งแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนี้ในเทศบาล และ อบต. เป็นพนักงานนํ้าบาดาล
ประจำ�ท้องที่ คือ
• แต่งตัง้ นายกเทศมนตรี ในเขตท้องทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดนครราชสีมา เป็นพนักงานนํ้าบาดาลประจำ�ท้องที่ในเขตนํ้าบาดาล
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ตามลำ�ดับ มีอำ�นาจ
หน้าที่เฉพาะในเขตเทศบาลที่ตนรับผิดชอบ
• แต่งตัง้ นายก อบต. ในเขตท้องทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นพนักงานนํ้าบาดาลประจำ�ท้องที่ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ตามลำ�ดับ มีอำ�นาจหน้าที่
เฉพาะในเขต อบต. ที่ตนรับผิดชอบ
6.3

อำ�นาจในการให้ใช้ประโยชน์

คำ�สั่งกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลที่ 104/2554 เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้ออก
ใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ลงวันที่ 20 เมษายน 2554 มอบหมายให้นายกเทศมนตรี และนายก อบต. ในเขต
นํ้าบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ เขตนํ้าบาดาลจังหวัดขอนแก่น และเขตนํ้าบาดาล
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดนำ�ร่อง มีอำ�นาจหน้าที่เฉพาะในเขตเทศบาล
และเขต อบต. ที่ตนเองรับผิดชอบ
ก) ออกใบอนุญาตเจาะนาํ้ บาดาล ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบอ่
ตอนบนสุดน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร และใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาลที่มีปริมาณนํ้าไม่
เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร
ข) โอนใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อ
ตอนบนสุดน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร และใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาลที่มีปริมาณนํ้า
ไม่เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร
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ค) ต่ออายุใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุ
บ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร และใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาลที่มีปริมาณนํ้า
ไม่เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร
6.4

อำ�นาจในการเพิกถอนสิทธิ/ใบอนุญาต

คำ�สั่งกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลที่ 105/2554 เรื่อง มอบอำ�นาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรนาํ้ บาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ) ลงวันที่
20 เมษายน 2554 มอบอำ�นาจให้นายกเทศมนตรี และนายก อบต. ในเขตนาํ้ บาดาล
จังหวัดเชียงใหม่ เขตนํ้าบาดาลจังหวัดขอนแก่น และเขตนํ้าบาดาลจังหวัด
นครราชสีมา มีอำ�นาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลดังนี้
ก) แก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
นาํ้ บาดาล พ.ศ. 2520 เฉพาะใบอนุญาตเจาะนาํ้ บาดาล และใบอนุญาตใช้นาํ้ บาดาล
ที่นายกเทศมนตรี และนายก อบต. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต
ส่วนใบอนุญาตที่ไม่ได้รับมอบอำ�นาจ ให้เสนอความเห็นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเพื่อพิจารณาต่อไป
ข) สัง่ และกำ�หนดวิธกี ารให้ผรู้ บั ใบอนุญาตแก้ไขเพือ่ ป้องกันความเสียหาย
ทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อสิง่ แวดล้อมในเขตนํ้าบาดาลตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เฉพาะใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล และใบ
อนุญาตใช้นํ้าบาดาลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาต
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ มอบอำ�นาจ ให้เสนอความเห็น ได้ โดยแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ อธิ บ ดี
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเพื่อพิจารณาต่อไป
ค) เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล
พ.ศ. 2520 เฉพาะใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล และใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาลที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตที่ไม่ได้รับมอบอำ�นาจให้เสนอ
ความเห็นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเพื่อพิจารณา
ต่อไป
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7. คู คลอง ทางนํ้าสาธารณะ
7.1

การดูแล บำ�รุงรักษา/ควบคุม

7.2

อำ�นาจในการจับกุม/รื้อถอน

7.3

อำ�นาจในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์

ก) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารเกีย่ วกับการขุดลอกแหล่งนาํ้
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ข้อ 10 นายอำ�เภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ
และควบคุมการขุดลอกให้เป็นไปโดยถูกต้องตามเงื่อนไข
ข) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456
มาตรา 117 กรมเจ้าท่ามอบอำ�นาจเจ้าท่าให้ อปท. ในการควบคุมป้องกันมิให้
บุคคลใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลํ้าเข้าไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใต้นํ้าของ
แม่นํ้า ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่
ประชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน หรือทะเลภายในน่านนาํ้ ไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากกรมเจ้าท่า ซึ่งรวมถึง “ที่ชายตลิ่ง” “ที่นํ้าท่วมถึง” และ “ที่ชายหาด”
คำ�สัง่ กรมการขนส่งทางนาํ้ และพาณิชยนาวี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน
2547 มอบอำ�นาจ “เจ้าท่า” ให้ อปท. ดำ�เนินการตามมาตรา 118 ทวิ
ก) ออกคำ�สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น
ข) ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนหรือไม่ปรากฏตัวเจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง ขอให้ศาลมีคำ�สั่งให้เจ้าท่าดำ�เนินการรื้อถอน โดยเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น และนำ�วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยอม
ชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ ฯลฯ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456
ก) มาตรา 117 การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลำ�นํ้า อปท. มีอำ�นาจ
พิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลำ�นํ้า 8 รายการ ดังนี้ 1)โรงสูบนํ้า
2)การวางท่ อ สายเคเบิ ล และการปั ก เสาไฟฟ้ า 3)กระชั ง เลี้ ย งสั ต ว์ นํ้ า
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4)เขื่อนกันนํ้าเซาะ 5)ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส 6)โป๊ะเทียบเรือ
และสะพานปรับระดับ 7)สะพานข้ามคลอง 8)คานเรือ
ข) มาตรา 120 การอนุญาตให้ขุดลอกร่องนํ้าทางเรือเดิน อปท. มีอำ�นาจ
อนุญาตให้ขุดลอก ดูแลรักษาร่องนํ้าทางเรือเดิน และงานติดตั้งบำ�รุงรักษา
เครื่องหมายการเดินเรือ รวมถึงการดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิด ดังนี้ 1)ร่องนํ้า
ภายในประเทศที่เป็นบึง ลำ�คลอง แม่นํ้า ขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ใน อปท. นั้นๆ
เพียงแห่งเดียว 2)ร่องนํ้าชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก
7.4

อำ�นาจในการปรับ

7.5

อำ�นาจ/ภารกิจในการจัดเก็บภาษี

คำ�สั่งกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2547 ข้อ 4. ให้ อปท. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับให้เป็น
ไปตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช
2477 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลให้ อปท. มีอำ�นาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมื่อผู้เสียหาย
ยินยอม ในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน 10,000 บาท
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456
ก) การบริหารและดูแลรักษาสถานีขนส่งทางนํ้า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ)
และการดำ�เนินการตามมาตรา 46 ทวิ อปท. เป็นผูด้ แู ลการใช้ประโยชน์โดยไม่เรียก
เก็บค่าบริการการใช้ทา่ เรือ แต่จดั เก็บค่าธรรมเนียมสำ�หรับการจัดบริการสาธารณะ
ตามอำ�นาจหน้าที่ของตนได้ เช่น ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่านํ้า ค่าไฟ ค่ารักษา
ความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ฯลฯ
ข) มาตรา 117 ทวิ บัญญัติให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ล่วงลาํ้ เข้าไปเหนือนํา้ ในนํา้ และใต้นาํ้ ของแม่นาํ้ ลำ�คลอง บึง อ่างเก็บนํา้ ทะเลสาบ
อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเล
ภายในน่านนํ้าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ต้องเสียค่าตอบแทนรายปี
ตามวิธีการและอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ค่าตอบแทนที่เก็บได้ ให้ตกเป็น
ของกรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแล้วแต่กรณีที่อาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนั้นอยู่ในเขต
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การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นนํ้ า ไทยพระพุ ท ธศั กราช 2456
มาตรา 117 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ผูร้ บั อนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดตามมาตรา 117
ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธีการและอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 50 บาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่า
ของอัตราดังกล่าว ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวถูกปลูกสร้างขึ้นโดยมิได้
รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้เสียค่าตอบแทนเป็นสามเท่าของ
อัตราดังกล่าว การกำ�หนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ ให้ค�ำ นึงถึงสภาพของแต่ละ
ท้องที่และประโยชน์ที่ผู้ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ ค่าตอบแทนที่เก็บได้
ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมาย
จัดตัง้ ขึน้ แล้วแต่กรณี ทีอ่ าคารหรือสิง่ อืน่ ใดนัน้ อยู่ในเขต ในกรณีทมี่ เี หตุอนั สมควร
จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงานหรือบุคคลใด
ก็ได้
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เดลินิวส์. วันที่ 8 กันยายน 2554.
Bangkok Post. November 15, 2011
ข่าวสด. วันที่ 16 ตุลาคม 2554
ผู้จัดการออนไลส์. วันที่ 20 ตุลาคม 2554
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เว็บไซต์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำ�นาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servGis/Report_stat/10_2.htm
(สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ).
http://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p4.htm (กรมพัฒนาที่ดิน).
http://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p5.htm (กรมพัฒนาที่ดิน).
www.thaigov.go.th
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=33608.0;prev_
next=prev).
http://www.oknation.net/blog/kintaro/2011/12/30/entry-1 และ http://www.
voicetv.co.th
http://www.thaiwater.net/current/menu.html
http://www.seub.or.th
http://www.seub.or.th
http://web2.forest.go.th
www.geocities.ws/moac_kan/tablecontents/land_reform.xls
http://www.ryt9.com/s/ryt9/162366
http://www.dmr.go.th
http://www.tourisminvest.tat.or.th/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=77&Itemid=244&lang=th
http://www.cuurp.org/thaiequity/resources/2nd/2nd%20Agenda.pdf
http://www.ryt9.com/s/ryt9/162366
http://www.codi.or.th/
http://landinfo.mnre.go.th/landinfo/websiet/PDF/Report/Chart%20Report.pdf
http://landinfo.mnre.go.th/landinfo/websiet/PDF/Report/Annual%20
Report%2052.pdf
http://lib.mnre.go.th/lib/reporWest/reporWest49.pdf
http://www.prachachat.net
http://www.forest.go.th
http://www.industry.go.th
http://www.dpim.go.th/
http://www.youtube.com/watch?v=yrQXKn-8Ry0&feature=related

บรรณานุกรม

http://www.dnp.go.th/MainNation/law_faq/_private/answer11.htm
www.kanchanaburi.go.th/au/content/kbr/KBR_8_52.doc
www.kanchanaburi.go.th/au/content/kbr/KBR_8_52.doc
http://www.dnp.go.th/nprd/develop/data/stat53/M_53.pdf
http://www.oknation.net/blog/kintaro/2011/12/30/entry-1
http://www.voicetv.co.th
www.nesdb.go.th
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NOTE:

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
145/5 หมู 1 ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทรศัพท 0 5332 7590-1 โทรสาร 0 5332 7590-1 ตอ 16

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
เลขที่ 99/8 ศูนยเร�ยนรูสุขภาวะ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2343 1500 โทรสาร 0 2343 1551
www.thaihealth.or.th

