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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

        จากหลักฐานท่ีปรากฎในประวัติศาสตรของไทยน้ัน รัฐไดใหความสนใจกับการบริหารจัดการ
ท่ีดินมาอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน ดวยความสําคัญท่ีวาที่ดินเปนรากฐานของการผลิต
ท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศ รัฐไดตระหนักดีวาการใชท่ีดินเพื่อกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดในแตละพื้นที่นั้น 
มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศโดยสวนรวม จึงไดกําหนดนโยบายที่ดินขึ้น   
ท้ังในรูปกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  และมติของคณะกรรมการตางๆ นโยบายที่ดินที่กําหนดขึ้น
ดังกลาวมีท้ังท่ีเชื่อมโยง สอดคลองและขัดแยงซึ่งกันและกันขึ้นอยูกับแนวคิดและนโยบายของผูบริหาร
ประเทศในชวงเวลานั้นๆ ตั้งแต พ.ศ. 1762  ถึงปจจุบันไดมีนโยบายที่ดินที่ไดกําหนดขึ้นจํานวนมาก 
      อยางไรก็ตามนโยบายที่ดินในอดีตไดกระจัดกระจายอยูในสวนราชการและสถาบันตางๆ  
ไมมีการรวบรวมไวในลักษณะฐานขอมูล จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําฐานขอมูลนโยบายที่ดินขึ้น    
ใหเห็นภาพรวมของนโยบายที่ดินในอดีตรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีมา เพื่อที่จะนําไปสูการใชประโยชน 
ไมวาจะเปนการทบทวนเพื่อจัดทํานโยบายที่ดินขึ้นใหมหรือเพ่ือการศึกษาเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับที่ดิน
  
 1.2  วัตถุประสงค 
  เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานนโยบายที่ดินของประเทศไทย 

1.3 วิธีการศึกษา 
        เปนการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยทบทวนนโยบายที่ดินจาก 

1.3.1   คําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภาในสวนท่ีเกี่ยวของ 
1.3.2   หลักการและเหตุผลของกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินที่ประกาศใชมาแลว 
1.3.3   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-9 

                             1.3.4   มติคณะรัฐมนตรี 
1.3.5   มติ/ระเบียบของคณะกรรมการคณะตางๆที่เกี่ยวของกับที่ดิน 

1.4 การเสนอผลการศึกษา 
       จะมีการเสนอผลการศึกษาดังน้ี 

1.4.1  ลําดับนโยบายที่ดินตามเวลาตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2548 โดยไมจัดเปน
หมวดหมูดังน้ี 
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 (1) นโยบายที่ดินสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1762-1981) 
 (2) นโยบายที่ดินสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) 
 (3) นโยบายที่ดินสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) 
 (4) นโยบายที่ดินสมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-2435)  
 (5) นโยบายที่ดินภายหลังการสถาปนากระทรวงเกษตรพนิชการ(2435-2475) 
 (6) นโยบายที่ดินภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ 2475  

(พ.ศ 2475-2540) 
 (7) นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  

1-9 (พ.ศ.2504-2548 รวม 9 ระยะ) 
1.4.2   จัดหมวดหมู รวม 12  หมวดหมู ตามลําดับเวลา คือ 

(1) การจัดที่ดินทํากิน 
(2) การอนุรักษท่ีดินปาไม 
(3) ธนาคารที่ดิน/กองทุนท่ีดิน 
(4 คาทดแทนทรัพยสินจากโครงการกอสรางเขื่อน/ การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย 
(5) การสํารวจ จําแนกดินและการใชท่ีดิน 
(6) แผนการใชท่ีดิน 
(7) การอนุรักษดินและน้ํา/ จัดรูปท่ีดิน 
(8) การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 
(9) ระบบขอมูลท่ีดิน 

   (10) การบริหารและจัดการ 
(11) สิทธิในที่ดิน 
(12) ภาษีท่ีดิน/คาธรรมเนียม/การเชาที่ดิน 

1.5 คําจํากัดความ 
  “นโยบาย”  หมายถึง นัยยะแหงวิธีปฎิบัติ   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525) 

“นโยบาย” หมายถึง แนวทางในการปฎิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว   
(จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และคณะ526) 

“ที่ดิน” หมายความวา พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง 
คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาป เกาะ และที่ชายทะเลดวย   (มาตรา 1  ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497) 

“สิทธิในที่ดิน”” หมายความวา กรรมสิทธ์ิ และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย 
(มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497) 
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“ ใบจอง ” หมายความวา หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว     

(มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497) 
“หนังสือรับรองการทําประโยชน” หมายความวา หนังสือคํารับรองจากพนักงาน

เจาหนาที่วาไดทําประโยชนในท่ีดินแลว (มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497) 
“ ใบไตสวน ” หมายความวา หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และ    

ใหหมายความรวมถึงใบนําดวย (มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497) 

“ โฉนดที่ดิน ” หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และใหหมายความ
รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และการจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” (มาตรา 1 ประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 2497) 
“ การรังวัด ” หมายความวา การรังวัดปกเขต และทําเขต จด หรือคํานวณการรังวัด 

เพื่อใหทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ต้ังและเนื้อที่ของท่ีดิน (มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497) 

“ การคาที่ดิน ” หมายความวา การไดมาและจําหนายไปซึ่งท่ีดินเพื่อประโยชน        
ในกิจการคาหากําไรโดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือใหเชาซื้อที่ดิน (มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497) 

“ที่ดิน”    ในทางวิชาการดานทรัพยากรท่ีดิน   หมายถึง “ ชีวมณฑลบนพื้นผิวโลก  
ประกอบดวยชั้นบรรยากาศ  ชั้นดิน  ชั้นหิน  ลักษณะความลาดเทของพื้นท่ี  ลักษณะทางอุทกศาสตร  
พืช  สัตว  และผลที่เกิดจากการกระทําของมนุษยท้ังในอดีตและปจจุบัน ” (FAO, 1974) 

“การพัฒนาที่ดิน”  หมายความวาการกระทําใดๆ  ตอดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และหมายความ
รวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ หรือขาดความอุดมสมบูรณ
เพราะการใชประโยชนและการอนุรักษดินและน้ําเพื่อรักษาดุลยธรรมชาติ หรือเพ่ือความเหมาะสม     
ในการใชท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา 3 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2506) 

“ การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน” หมายความวา การวางนโยบายและ
แผนการใชท่ีดินใหเหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคลองกับประเภทของดินที่ไดจําแนกไว  (มาตรา 3 

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2506) 
“ดิน”  หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แรธาตุ นํ้า และอินทรียวัตถุตางๆ ท่ีเจือปน

กับเนื้อดินดวย   (มาตรา 3  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2506) 
“ดิน”   ในทางวิชาการดานทรัพยากรที่ดิน  หมายถึง “ เทหวัตถุธรรมชาติ  ซึ่งเกิดขึ้น

บนพื้นผิวโลก    เปนวัตถุท่ีคํ้าจุนการเจริญเติบโต   และการทรงตัวของตนไม    ประกอบดวยแรธาตุ        
และอินทรียวัตถุตาง ๆ  และมีลักษณะชั้นแตกตางกันซึ่งแตละชั้นท่ีอยูตอเนื่องกันจะมีแนวสัมพันธ       
ซึ่งกันและกันตามขบวนการกําเนิดดินที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทํารวมกันของภูมิอากาศ        
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พืชพรรณ  วัตถุตนกําเนิดดิน  ตลอดทั้งระยะเวลา  และความตางระดับของพ้ืนที่ในบริเวณนั้น”   (FAO, 1974) 
“ปา” หมายความวา ท่ีดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน   (มาตรา 4  

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484) 
“ ที่ราชพัสดุ ”   หมายความวา    อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดิน     

ทุกชนิด  เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน  ดังตอไปนี้ 
(1) ท่ีดินรกรางวางเปลา  และท่ีดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงกลับมาเปนของ

แผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใช หรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมือง 

ใชรวมกันเปนตนวา  ท่ีชายตลิ่ง  ทางนํ้า  ทางหลวง  ทะเลสาป 
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล และขององคการปกครอง

ทองถ่ินไมถือวาเปนท่ีราชพัสดุ   (มาตรา 4  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518) 
 

“การจัดรูปที่ดิน”  หมายความวา การดําเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใชเพื่อเกษตรกรรม   
ใหสมบูรณท่ัวถึงท่ีดินทุกแปลงเพ่ือเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดยทําการรวบรวมที่ดิน      
หลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม การจัดระบบชลประทานและการระบายน้ํา 
การจัดสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การปรับระดับพื้นที่ดิน การบํารุงดิน การวางแผนการผลิต
และการจําหนายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน     
การใหเชาซื้อที่ดินและการอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินตลอดจนการจัดเขตท่ีดินสําหรับอยูอาศัย   
(มาตรา 4  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517) 

“ การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ”  หมายความวา การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและ
การถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดท่ีอยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น ๆ    
โดยรัฐนําท่ีดินของรัฐ หรือท่ีดินท่ีรัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจาของท่ีดิน ซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้น
ดวยตนเอง หรือมีท่ีดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีท่ีดินของตนเอง หรือ
เกษตรกรที่มีท่ีดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ และสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชาหรือเขาทํา
ประโยชนโดยรัฐใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัย
การผลิตตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งข้ึน   (มาตรา 4  พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2518) 
“ เกษตรกรรม ” 

1)  ตามความหมายในมาตรา 4  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2517 

“เกษตรกรรม”     หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว     
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เลี้ยงสัตวน้ํา เลี้ยงผึ้ง   เลี้ยงไหม   เลี้ยงครั่ง   เพาะเห็ด     และการอื่นตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2)  ตามความหมายในมาตรา 5    พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 
2524 

“เกษตรกรรม”   หมายความวา   การทํานา   ทําสวน ทําไร ทํานาเกลือ     
เลี้ยงสัตว เล้ียงสัตวน้ํา และกิจการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3)  ตามความหมายในมาตรา 3     พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ.    
2517 

“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การทํานา  ทําไร  ทําสวน  เลี้ยงสัตว             
เลี้ยงสัตวน้ํา   เลี้ยงผึ้ง    เลี้ยงไหม   เลี้ยงครั่ง   เพาะเห็ด การประมง   และเกษตรกรรมอื่นตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

4) ตามความหมายในมาตรา4 พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 

“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว         
เลี้ยงสัตวน้ํา และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดโดยประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษา 

“เขตเกษตรเศรษฐกิจ” หมายความวา เขตการผลิตทางการเกษตร ซึง่รวมทัง้
การเลี้ยงสัตวและการปลูกปา ท่ีกําหนดขึ้นใหเหมาะสมกับภาวะตลาดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ 
โดยคํานึงถึงสภาพที่คลายคลึงกันของปจจัยหลัก   เชน  ดินฟาอากาศ  แหลงนํ้า  พืชท่ีปลูก สัตวท่ีเลี้ยง  
ประเภทของเกษตรกรรมและรายไดหลักของเกษตรกร (มาตรา 3 พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ 2522) 

“ การผังเมือง”  หมายความวา    การวาง  จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตาม
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง
หรือสวนของเมืองขึ้นใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพ่ือใหมีหรือทําใหดียิ่งขึน้
ซึ่งสุขลักษณะ  ความสะดวกสบาย  ความเปนระเบียบ  ความสวยงาม  การใชประโยชนในทรัพยสิน  
ความปลอดภัยของประชาชน  และสวัสดิภาพของสังคม  เพ่ือสงเสริมการเศรษฐกิจ  สังคม  และ
สภาพแวดลอม  เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม  
สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตร  หรือโบราณคดี  หรือเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ   
ท่ีงดงาม หรอืมีคุณคาในทางธรรมชาติ (มาตรา 4 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2518) 

   “ ทางหลวง ” หมายความวา  ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพ่ือประโยชน            
ในการจราจรสาธารณะทางบก ไมวาในระดับพ้ืนดิน  ใตหรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่น นอกจากทางรถไฟ และใหหมายความรวมถึงท่ีดิน  พืชพันธุไมทุกชนิด   สะพาน   



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 6

ทอ   หรือรางระบายน้ํา     อุโมงค   รองน้ํา กําแพงกันดิน  เขื่อน  รั้ว  หลักสํารวจ  หลักเขต  หลักระยะ   
ปายจราจร   เครื่องหมายจราจร    เครื่องหมายสัญญาณ  เครื่องสัญญาณไฟฟา  เครื่องแสดงสัญญาณ  
ท่ีจอดรถ     ท่ีพักคนโดยสาร  เรือสําหรับขนสงขามฟาก  ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ  และอาคารหรือ
ส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อประโยชนแกงานทางนั้นดวย  (มาตรา 
4 พระราชบัญญัติทางหลวง 2535)  
   “แร” หมายความวา ทรัพยากรธรณีท่ีเปนอนินทรียวัตถุ มีสวนประกอบ      
ทางเคมีกับลักษณะทางฟสิกสแนนอน หรือเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอย ไมวาจะตองถลุงหรือหลอมกอนใช
หรือไม และหมายความรวมตลอดถึงถานหิน หินน้ํามัน หินออน โลหะและตะกรันท่ีไดจากโลหกรรมหิน
ซึ่งกฎกระทรวงกําหนดเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย ซึ่งกฎกระทรวงกําหนด
เปนดิน อุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม ท้ังนี้ไมรวมถึงน้ํา เกลือสินเธาว ลูกรัง หิน ดินหรือทราย 
(มาตรา 4 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510) 

   “เขตเหมืองแร” หมายความวา เขตพ้ืนที่ซึ่งกําหนดในประทานบัตรชั่วคราว 
หรือประทานบัตร (มาตรา 4 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510) 

“การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายความวา การดําเนินการพัฒนาที่ดิน
หลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน และการรวมรับภาระ
และกระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม ท้ังน้ี โดยความรวมมือระหวางเอกชนกับเอกชนหรือเอกชน   
กับรัฐ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในดานการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอมและชุมชน และเปนการสอดคลองกับการผังเมือง (มาตรา 3 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

พ.ศ 2547) 
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บทที่  2 

นโยบายที่ดิน 
 

การศึกษาเรื่องนโยบายที่ดินในครั้งนี้  ไดทบทวนถึงความเปนมาของนโยบายในอดีตตั้งแตสมัย
กรุงสุโขทัยในป  พ.ศ. 1762   จนถึงเดือนมีนาคม 2548  ตามลําดับเวลาโดยแบงออกเปนระยะตางๆ ดังนี้  คือ 

(1) นโยบายที่ดินกอนมีการสถาปนากระทรวงเกษตรพนิชการ (พ.ศ. 1762-2435) 
(1.1) นโยบายที่ดินสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1762-1981) 
(1.2) นโยบายที่ดินสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) 
(1.3) นโยบายที่ดินสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) 
(1.4) นโยบายที่ดินสมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-2435) 

(2) นโยบายที่ดินภายหลังการสถาปนากระทรวงเกษตรพนิชการ (พ.ศ 2435-2475) 
(3) นโยบายที่ดินภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ 2475 (พ.ศ 2475-2504) 
(4) นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1-9 (พ.ศ.2504-

2548)  
 

 นโยบายที่ดินท่ีไดทบทวนนี้ ประกอบดวยคําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา หรือ         
สภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เชน มาตรา 165  รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534  มาตรา 211 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2540          
รวมท้ังหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน   มติคณะรัฐมนตรี         
มติคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีแตงต้ังตามกฎหมายและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับตาง ๆ 
 สาระสําคัญของการศึกษาในบทนี้นอกจากทบทวนนโยบายที่ดินของรัฐแลว ยังไดลําดับ
เหตุการณตาง  ๆ  ท่ีเกี่ยวเนื่องกับนโยบายตลอดจนการจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวของกับการบริหารที่ดินไวดวย 
 

2.1  รัฐบาลและระยะเวลาบริหารประเทศ 
         ตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันท่ี  24  มิถุนายน  2475  ถึงป พ.ศ. 2548 รวมเวลา 
73 ป  ไดมีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศรวม 55 คณะ  ดังน้ี  
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ลําดับที่ ระยะเวลา นายกรัฐมนตรี 
  1. 28  มิถุนายน  2475  -   9  ธันวาคม  2475   พระยามโนปกรณนิติธาดา 1 
  2. 10  ธันวาคม  2475  -  31  มีนาคม  2476  พระยามโนปกรณนิติธาดา 1 

3. 1  เมษายน  2476  -  20  มิถุนายน  2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา 1 
4. 24  มิถุนายน  2476  -  15  ธันวาคม  2476 พระยาพหลพลพยุหเสนา  1 
5. 16  ธันวาคม  2476  -  21  กันยายน  2477 พระยาพหลพลพยุหเสนา  1 
6. 22  กันยายน  2477  -   8  สิงหาคม  2480 พระยาพหลพลพยุหเสนา  1 
7. 9  สิงหาคม  2480  -  20  ธันวาคม  2480 พระยาพหลพลพยุหเสนา  1 
8. 21  ธันวาคม  2480  -  16  ธันวาคม  2481 พระยาพหลพลพยุหเสนา  1 
9. 16  ธันวาคม  2481  -   6  มีนาคม  2485 จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  1 
10. 7  มีนาคม  2485  -  24  กรกฎาคม  2487 พระยาพหลพลพยุหเสนา  1 
11. 1  สิงหาคม  2487  -  17  สงิหาคม  2488 นายควง  อภัยวงศ  1 
12. 31  สิงหาคม  2488  -  17  กันยายน  2488 นายทว ี บุณยเกตุ  1 
13. 17  กันยายน  2488  -  15  ตุลาคม  2488 ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  1 
14. 31  มกราคม  2489  -  18  มีนาคม  2489 นายควง  อภัยวงศ  1 
15. 24  มีนาคม  2489  -     1  มิถุนายน  2489 หลวงประดิษฐมนูธรรม  1 
16. 11  มิถุนายน  2489  -  21  สิงหาคม  2489 พระยาพหลพลพยุหเสนา  1 
17. 23  สิงหาคม  2489  -  30  พฤษภาคม  2490 พล.ร.ต.ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์  1 
18. 30  พฤษภาคม  2490  -  8  พฤศจิกายน  2490 พระยาพหลพลพยุหเสนา  1 
19. 10  พฤศจิกายน  2490  -   6  กุมภาพันธ  2491 นายควง  อภัยวงศ  1    
20. 21  กุมภาพันธ  2491  -   8 เมษายน  2491 นายควง  อภัยวงศ  1 
21. 8  เมษายน  2491  -  24  มิถุนายน  2492 จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  1 
22. 25  มิถุนายน  2492  -  28  พฤศจิกายน  2494 จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  1 
23. 29  พฤศจิกายน  2494  -  6  ธันวาคม  2494 จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  1 
24. 6  ธันวาคม  2494  -  23  มีนาคม  2495 จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  1 
25. 24  มีนาคม  2495  -  25  กุมภาพันธ  2500 จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  1 
26. 21  มีนาคม  2500  -  16  กันยายน  2500 จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  1 
27. 21  กันยายน  2500  -  26  ธันวาคม  2500 นายพจน  สารสิน  1 

     28. 1  มกราคม  2501  -  20  ธันวาคม  2501 พลเอกถนอม  กิตติขจร  1 
29. 9  กุมภาพันธ  2502  -  8  ธันวาคม  2506 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  1 
30. 9  ธันวาคม  2506  -   7  มีนาคม  2512 จอมพลถนอม  กิตติขจร  1 
31. 7  มีนาคม  2512  -  16  พฤศจิกายน  2514 จอมพลถนอม  กิตติขจร  1 
32. 18  ธันวาคม  2515  -  14  ตุลาคม  2516 จอมพลถนอม  กิตติขจร  1 
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ลําดับที่ ระยะเวลา นายกรัฐมนตรี 

33. 14  ตุลาคม  2516  -  22  พฤษภาคม  2517 นายสญัญา  ธรรมศักดิ์  1 
34. 27  พฤษภาคม  2517  -  14  กุมภาพันธ  2518 นายสญัญา  ธรรมศักดิ์  1 
35. 15  กุมภาพันธ  2518  -   6  มีนาคม  2518 ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  1 
36. 14  มีนาคม  2518  -  12  มกราคม  2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  1 
37. 20  เมษายน  2519  -  23  กันยายน  2519 ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  1 
38. 25  กันยายน  2519  -   6  ตุลาคม  2519 ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  1 
39. 22  ตุลาคม  2519  -  19  ตุลาคม  2520 นายธานนิทร  กรัยวิเชียร  1 
40. 11  พฤศจิกายน  2520  -  12  พฤษภาคม  2522 พลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน  1 
41. 12  พฤษภาคม  2522  -  29  กุมภาพันธ  2523 พลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน 1 
42. 3  มีนาคม  2523  -  30  เมษายน  2526 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  1 
43. 30  เมษายน  2526  -   4  สิงหาคม  2529 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  1 
44. 5  สิงหาคม  2529  -   3  สิงหาคม  2531 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  1 
45. 4  สิงหาคม  2531  -   9  ธันวาคม  2533 พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  1 
46. 9  ธันวาคม  2533  -  23  กุมภาพันธ  2534 พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  1 
47. 2  มีนาคม  2534  -    6  เมษายน  2535 นายอานันท  ปนยารชุน  1 
48. 7  เมษายน  2535  -   9  มิถุนายน  2535 พลเอกสุจินดา  คราประยูร  1 
49. 10  มิถุนายน  2535  -  22  กันยายน  2535 นายอานันท  ปนยารชุน  1 
50. 23  กันยายน  2535  -  13 กรกฎาคม 2538 นายชวน  หลีกภัย  1 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

13 กรกฎาคม 2538 – 25 พฤศจิกายน 2539 
25 พฤศจิกายน 2539 – 9 พฤศจิกายน 2540 
9 พฤศจิกายน 2540 – 9 กุมภาพันธ 2544 
9 กุมภาพันธ 2544 – 9 มีนาคม 2548 
9 มีนาคม 2548 - ปจจุบัน 

นาย บรรหาร  ศิลปอาชา  1 
พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  1 

นาย ชวน  หลีกภัย  1 

พ.ต.ท ทักษิณ  ชินวัตร  2 
พ.ต.ท ทักษิณ  ชินวัตร  3 

 
ที่มา  :    

1. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540  
2. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2544 
3. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2548 
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    2.2 นโยบายที่ดินกอนมีการสถาปนากระทรวงเกษตรพนิชการ  ( พ.ศ. 1762-

2435) 
2.2.1  นโยบายที่ดินสมัยกรุงสุโขทัย  (พ.ศ. 1762 - 1981) 

     อาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีกรุงสุโขทัยเปนราชธานีและเปนศูนยกลางของอาณาจักร เริ่มตนข้ึน
เมื่อ พ.ศ. 1762  ลักษณะเศรษฐกิจของสุโขทัยขึ้นอยูกับการเพาะปลูกเปนหลัก (กระมล  ทองธรรมชาติ  และ
คณะ 2533 หนา 165)    สมัยสุโขทัยน้ีไดใหสิทธิเสรีภาพแกราษฎรในการเขาครอบครองทําประโยชน      
ในท่ีดิน ดังปรากฎในศิลาจารึกหลักท่ี 1 วา 
  “ เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ํามีปลาในนามีขาว  เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อน
จูงวัวไปคา  ขี่มาไปขาย   ใครจักใครคาชางคา   ใครจักใครคามาคา   ใครจักใครคาเงินคาทอง  
คาไพรฟาหนาใส  ลูกเจาลูกขุนผูใดแลลมตายหายกวา  เหยาเรือนพอเช้ือเสื้อคามันชางขอ  ลกูเมยี  
เยียขาว  ไพรฟาขาไทย  ปาหมากปาพลู  พอเช้ือมันไวแกลูกมันสิ้น…… 

                     …….สรางปาหมากปาพลูทั่วเมืองทุกแหง  ปาพราวก็หลายในเมืองนี้  ปาลาง
หลายในเมืองนี้  หมากมวงก็หลายในเมืองนี้  หมากขามก็หลายในเมืองน้ี  ใครสรางได             
ไวแกมัน……… 

……..เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้  มีพิหาร  มีปูครู  มีทะเลหลวง             
มีปาหมาก  ปาพลู  มีไรมีนา  มีถิ่นมีถาน  มีบานใหญบานเล็ก  มีปามวงมีปาขาม  ดูงามดังแกลง 
    เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยน้ี  มีตลาดปสาน  มีพระอัจนะ  มีปราสาท  มีปา         
หมากพราว  ปาหมากกลาง  มีไรมีนา  มีถิ่นมีถาน  มีบานใหญบานเล็ก 
   เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้   มีกุฏิพิหารปูครูอยู  มีสรีตภงส   มีปาพราวปาลาง     
มีปามวงปาขาม ……. ”  ( กรมศิลปากร 2515 หนา 7-9)  

  นโยบายที่ดินในสมัยสุโขทัยจากท่ีปรากฎในศิลาจารึกน้ันจะสรุปไดวา เปนเรื่องระบบ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินและการสืบมรดก 
 

     2.2.2  นโยบายที่ดินสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893 - 2310) 
     ภายหลังอาณาจักรอยุธยาไดสถาปนาใน พ.ศ. 1893 อาณาจักรสุโขทัยก็เริ่มเส่ือม
อํานาจอาณาจักรอยุธยาก็ขยายอํานาจ และผนวกอาณาจักรสุโขทัยเขาไวในอาณาจักรอยุธยา  
อาณาจักรอยุธยาดํารงความเปนราชธานีอยูเปนเวลา 417 ป   มีแนวคิดดานนโยบายที่ดิน  ท่ีสําคัญ
หลายเรื่อง  
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      ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง)ไดกําหนดการปกครองแบบ
จตุสดมภ คือ  เวียง  วัง  คลัง  นา  (กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ 2533 หนา 166)  มีขุนเกษตราธิการ             
เปนเสนาบดีกรมนา   ในสมัยนี้ขุนเกษตราธิการไดรับพระบรมราชโองการใหตรากฎหมายลักษณะ
เบ็ดเสร็จที่วาดวยเรื่องการไรนาและสัตวพาหนะ  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535 หนา 6)   ซึ่งมีเรื่องนโยบาย
ท่ีดินรวมอยูดวย โดยเฉพาะบทที่ 35, 42 และ 43   ดังน้ี        
  “ กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ  บทที่  35  มาตราที ่ 33  บัญญัติไววา   “ถาผูใดกน
สรางเลิกร้ังที่ไรนาเรือกสวนนั้นใหไปบอกแกเสนา  นายระวาง  นายอากร  ไปดูที่ไรนา  เรือกสวน     
ที่กนสรางนั้นใหรูมากและนอยใหเสนานายระวางนายอากรเขียนโฉนดใหไวแกผูเลิกร้ังกนสรางน้ัน
ใหรูวาผูนั้นอยูบานน้ันกนสรางเลิกร้ังตําบลนั้นขึ้นในปน้ันเทานั้นไวเปนสําคัญ  ถาแลผูใดลักลอบกน
สรางเลิกร้ังทําตามอําเภอใจเองมิไดบอกเสนานายระวาง  นายอากรจับไดก็ดี  มีผูรองฟอง  
พิจารณาเปนสัจไซร  ใหลงโทษ  6 สถาน ” 
  กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ  บทที ่  4 2   บัญญัติไววา  “ที่ในแวนแควน
กรุงเทพมหานครศรีอยธุยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรัมย  เปนทีแ่หงพระเจาอยูหวั  หากให
ราษฎรทั้งหลายผูเปนขาแผนดินอยูจะไดเปนที่ราษฎรก็หามิได  แลมีพิพาทแกกันดังน้ี  เพราะมัน
อยูแลว  มนัละทีบ่านที่สวนมนัเสยี  และมีผูหน่ึงเขามาอยูแลลอมทําไวเปนคํานับ  ใหเปนสิทธิแกมนั  
แตมันหากไปราชการสุขทุกขประการไดก็ดีมันกลับมาแลวมันจะเขามาอยูเลาไซร  ใหคืนมันอยู
เพราะมันมิไดซัดที่นั้นเสีย  ถามันซัดที่เสียชานานถึง  9 ป  10 ป  ไซร  ใหแขวงจัดราษฎรซึ่งหาที่
มิไดนั้นอยู  อยาใหที่น้ันเปลาเปนทําเลเสีย  อนึ่งถาที่นั้นมนัปลูกตนไมอัญมณ ี  อันมีผลไวใหผูอยู    
ใหคาตนไมนัน้  ถามันพูนเปนโคกไวใหบําเหน็จซึ่งมนัพูนน้ันโดยควรสวนที่นั้นมิใหซือ้ขายแกกันเลย” 
  กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ  บทที่  43  มาตรา 1  มีบัญญัติไววา  “ ถาที่นอกเมืองหลวง  
อันเปนแวนแควนกรุงศรีอยุธยาใชที่ราษฎร  อยาใหซื้อขายแกกันอยาละไวใหเปนทําเลเปลา  และ
ใหนายบาน  นายอําเภอ  แขวง  และนายอากร  จัดคนเขาอยูในที่นั้น  อนึ่ง  ที่นอกเมืองชํารุดอยู
นานก็ดี  แลมันผูหน่ึงลอมเอาที่น้ันเปนไรเปนสวน  มันไดปลูกตนไมสรรอัญมณีในที่นั้นไว  ใหลด
อากรแกมันปหนึ่ง  พนกวานั้นเปนอากรหลวงแล ” 

 
  ตามบทกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จทั้ง 3 บทน้ี ไดวางหลักการไววา ท่ีดินท้ังหลายเปน
ของพระเจาแผนดิน แตพระราชทานใหราษฎรอยูอาศัยทํามาหากิน ราษฎรผูใดประสงคจะไดท่ีดินไปทํา
ประโยชน ตองไปบอกเสนา นายระวาง นายอากร  ใหออกไปตรวจสอบสภาพที่ดินที่จะกนสราง เลิกรั้ง 
ยกขึ้นเปนไรนาสวน คือ ไปบอกคํานับขออนุญาตกอน   ใหเสนา   นายระวาง  นายอากร ซึ่งเปน
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เจาหนาท่ีในการนั้นเขียนใบอนุญาต ซึ่งเรียกวา “โฉนด”  ใหผูขอยึดถือไวเปนหนังสือคูมือสําหรับที่      
ถาหากราษฎรเขาไปทําในท่ีดินโดยไมบอกกลาวแกเจาหนาที่กอนก็ถือเปนความผิดมีโทษ 6 สถาน 
  ดังน้ัน การที่ราษฎรจะไดท่ีดินเขาอยูอาศัยและทําประโยชนจึงทําได 2 วิธี คือ           
ขออนุญาตเขาไปเองตามนัยแหงกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทท่ี 35 และพนักงานเจาหนาท่ีจัดใหเขาไป
ตามนัยแหงบทท่ี 43  

การจับจองที่ดินนั้น ก็ไมไดจํากัดเนื้อที่ถือครองไว ใครมีกําลังเทาไรก็ทําเอาตามแตกาํลงั
และความสามารถที่จะอํานวยให แตท่ีดินในกรุงศรีอยุธยาน้ันหากจับจองเปนเจาของเพียงแตมีสิทธิ     
ทํากินเทาน้ัน หากมีความกัน ผูเขามาทํากินทีหลังตองชดใชคาเสียหายให และตองคืนที่ดินให        
หามซื้อขายแกกัน  สวนท่ีดินนอกกรุงศรีอยุธยาถาวางเปลาลง ก็ใหเจาหนาท่ีจัดคนเขาอยูทํากินเสีย   
เมื่อทําไดผลใหลดอากรในปแรก เพ่ือจูงใจใหคนเขาทํากินเพิ่มข้ึน จากนั้นจึงคอยเก็บอากรในปตอๆไป 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2525 หนา 16-17)            

  ตามบทกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จทั้ง 3 บทนี้ จะครอบคลุมถึงนโยบายที่ดิน 3 ดาน คือ 
(1) การขออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดิน   (2) การทอดทิ้งท่ีดิน   (3) การเก็บภาษีท่ีดิน 
 
  2.2.3  นโยบายที่ดินสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310 - 2325) 
  ภายหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาใน พ.ศ. 2310 แลว สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ไดยายราชธานีมาอยูท่ีกรุงธนบุรี  อาณาจักรธนบุรีดํารงอยูได 15 ป 
  เนื่องจากในสมัยกรุงธนบุรีไดอยู ในชวงการทําสงครามเพื่อปองกันการรุกราน          
การปกครองก็ยังยึดแบบอยางจากสมัยอยุธยา (กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ 2533 หนา 167) ไมปรากฎจาก
หลักฐานวานโยบายที่ดินไดเปลี่ยนแปลงจากสมัยอยุธยา   นอกจากนั้น นโยบายที่ดิน  ในสมัยตอมา  
คือ เริ่มตนกรุงรัตนโกสินทรมีหลักฐานวายังคงลักษณะเชนเดียวกับสมัยอยุธยา  จึงวิเคราะหไดวา
นโยบายที่ดินในสมัยกรุงธนบุรีก็คงมีลักษณะเชนเดียวกบัสมัยอยุธยา 
 
  2.2.4  นโยบายที่ดินสมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325 – 2435) 
        1)  นโยบายที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325 - 2352) 
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525 หนา 16-17)  ไดสรุปการจัดการ
ท่ีดินในชวงรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325 - 2352) ไวดังนี้                        
   “ ในรัชกาลที่  1  ยังคงลักษณะการปกครองเชนเดียวกับสมัยกรุงศรี
อยุธยา  ดังนั้น  ตัวบทกฎหมายที่ใชในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงคงใชตอกันมาในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนดวยเชนกัน  โดยเฉพาะกฎหมายที่ดินไดใชสืบเนื่องกันมาต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จ          
พระรามาธิบดีที่  1  (พระเจาอูทอง)  คือกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ  บทที่  35 ,42  และ  43   
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   ระบอบการปกครองบานเมืองไทยในยุคน้ันอยูในรูปสมบูรณาญาสิทธิราชย
พระเจาแผนดินก็เทากับรัฐ  สวนหนวยบริหารราชการไดแบงออกเปนรูปจตุสดมภ  คือ  เวียง  วัง  
คลัง  นา  กิจกรรมฝายที่ดินสังกัดอยูในกรมนา  ซึ่งมีหนาที่ดูแลรักษานาหลวงเก็บหางขาวคานา
จากราษฎร เปนพนักงานซื้อขาวขึ้นฉางหลวงเมื่อมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินขึ้นก็ตกในอํานาจของ
ศาล  กรมนาเปนผูพิจารณาตัดสิน 
   การจัดที่ดินใหบุคคลเขาจับจองทําประโยชนในสมัยรัชกาลที่  1  จึงเปน      
ไปตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จดังกลาว ” 
 
        2)  นโยบายที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352 - 2367)                 
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525 หนา 22) ไดสรุปการจัดการท่ีดิน  
ในสมัยรัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2352 - 2367)  ไวดังนี้ 
   “ ในรัชกาลนี้  รูปการปกครองเชนเดียวกับรัชกาลที่  1  คือ  จตุสดมภ  
พระองคทรงพิจารณาเห็นวา  ควรใหเจาของสวน  เจาของนาเสียภาษีอากรดวยความเปนธรรม 
เพ่ือไมใหมาก  ไมใหนอยเกินสมควร  จึงมีประเพณีชา ๆ  นาน ๆ  เจาพนักงานก็จะออกไปเดินสวนกัน
คร้ังหนึ่ง  การเดินนานั้นคลายกับการเดินสวน  แตในรัชกาลที่  2  ยังไมไดเก็บคานา  ใหเกบ็หางขาว
ตามอยางโบราณ 

ลักษณะเก็บหางขาวนั้น  คือ  ราษฎรทํานาไดขาวมากนอยเทาใดก็แบงสวน
ใหเปนภาคหลวงตามสมควร  ในรัชกาลนี้  โปรดเกลาฯ  ใหเก็บภาคหลวงไรละ  2  สัตครึ่งเจาของ
นาตองขนขาวอันเปนสวนหางขาวมาสงยุงหลวงเอง  

ลักษณะการเก็บหางขาวน้ัน  กําหนดเปน  2  อยาง  คือ  นาในทีใ่ดอาศัยได  
ทั้งน้ําฝนและน้ําทา กําหนดนานั้นวานานํ้าทา  วิธีเก็บหางขาว  เก็บดวยวิธีโคคู  คือ   นับจํานวนโค  
(กระบือ)  โดยเอาเกณฑจํานวนโคขึ้นตนเปนอัตราหางขาวที่จะตองเสียนา  อีกอยางหน่ึงซึ่งอาศัย 
ทําแตน้ําฝนอยางเดียว  คือ  เปนตอนน้ําขึ้นไปไมถึง  วิธีเก็บหางขาว  เรียกวา  นาอยางฟางลอย  
คือ  กําหนดเอาเปน  ทองที่ที่ไดทํานาจริงๆ  และที่ไดผล  ถาไมไดผลไมเก็บ 

 
ฉะนั้น  ขาหลวงเดินนา  เม่ือสํารวจรูจํานวนนาเสร็จแลว  ก็ออกหนังสือสําคัญ

ใหแกเจาของนาหนังสือเรียกวา  “ตราแดง” ใหแกนาโคคู  สวนที่ออกสําหรับนาฟางลอยเรียกวา   
“หนังสือใบจอง”  จึงเห็นไดวาการจัดที่ดินสมัยน้ันมุงในแงสํารวจตรวจเก็บภาษีอากรจากที่ดินมากกวา 
ท่ีจะเล็งผลในทางคุมครองกรรมสิทธ์ิ 
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สําหรับผูท่ีจะออกไปเก็บคานา  เรียกวา“เสนา”กรรมสิทธ์ิในท่ีดินน้ันเดิมเสนา  
เปนผูออกใบจอง คาธรรมเนียมเปนของเสนา ตอมาขาหลวงกรมนามีหนาที่ออกใบจอง และ
คาธรรมเนียมจองเปนของรัฐ ” 

   3)  นโยบายที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 - 2394) 
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525 หนา 6)  ไดสรุปการจัดการท่ีดิน   
ในสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367 - 2394)  ไวดังนี้ 
       “ ในสมัยรัชกาลที่  3  นี้  พระองคทรงยึดแนวพระราชปฏิบัติ        
ดานการจัดที่ดิน  เชนเดียวกับในสมัยรัชกาลที่  2  และไดโปรดเกลาฯใหเก็บคานาเปนตัวเงิน 
แทนขาวเปลือกเพื่อจะไมใหราษฎรไดรับความลําบาก  เพราะเดิมตองขนขาวมาสงถึงฉางหลวง  
จึงไดเรียกวา   “ คานา”    ต้ังแตน้ันเปนตนมา ” 

4) นโยบายที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 4  (พ.ศ. 2394 - 2411) 
เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2398  ไดมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาริง 

(Bowring Treaty) ระหวางประเทศไทยและประเทศอังกฤษ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 

2525 หนา 91) 
                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525 หนา 33) ไดสรุปการจัดการท่ีดิน   
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394 - 2411)  ไวดังนี้ 
       “ ในสมัยนี้  ประเทศไทยเริ่มมีการคบคาสมาคมกับตางประเทศมากขึ้น  
ต้ังแตรัชกาลที่  4  เปนตนมา  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจึงคอย ๆ  แปรสภาพจากการผลติ เพือ่
เลี้ยงตัวเองมาเปนการผลิตเพื่อการคาทั้ง ๆ  ที่แตเดิมไทยสามารถยืนไดดวยขาตนเองเนื่องมาจาก
ความอุดมสมบูรณของประเทศ  การที่รัชกาลที่  4  ทรงตัดสินใจยอมทําสัญญาทางการคา         
กับตางประเทศอยางเสียเปรียบ  ใน  พ.ศ  2398  นั้น  จึงเปนการตัดสินใจดวยเหตุผล           
ทางการเมืองมากกวาอยางอื่น 

      เมื่อเปนเชนน้ีพระองคจึงทรงออกประกาศวาดวยเขตที่ซึ่งฝร่ัง         
จะเชาหรือ ซื้อได  (พ.ศ. 2399)  โดยระบุไววา “ ที่ดินที่อยูในพระนครและหางกําแพงพระนคร
ออกไปเพียง  สองรอยเสนเขามาโดยรอบในเขตเทาน้ี  หามไมใหผูใดขายที่ดินแกคนนอกประเทศ
ที่เขามาอยู  ยังไมถึง  10  ป  แตจะใหเชาอยูนั้นไดไมหาม ” 

     ขณะเดียวกันพระองคก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหมีการขุดคลอง  
เพื่อใชเปนที่ทําสวนไรนาดวย  “ ทําทองทุงริมคลองขุดใหม  ต้ังแตบางขวางไปออกบานง้ิวรายนั้น   
เปนแขวงเมืองนนทบุรี  เมืองนครไชยศรี  เดิมรกรางวางเปลาอยูหามีผูเปนเจาของไม  ครั้นเมื่อ
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ขุดคลองไปตลอดแลว  ขาพเจาไดส่ังเจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี  วาที่พระคลัง  ผูเปนแมกอง
ขุดคลอง  ใหจับจองที่วางเปลาน้ันเปนที่นา  อยูในแขวงเมืองนนทบุรี” 

    ในรัชกาลนี้นอกจากขาวเปนสินคาออกสําคัญแลว  พระองคยังทรง
สนับสนุนเกื้อกูลใหปลูกออย  ทําน้ําตาลเพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจไทยดีขึ้น  ฉะนั้นคลองที่ขุด       
จึงมีจุดประสงคเพื่อการสงออย  และน้ําตาลดวย ” 

 
5)  นโยบายที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 5  (พ.ศ. 2411 – 2435) 
      พ.ศ. 2418  มีการจัดต้ังกองทําแผนท่ี (กรมแผนที่ทหาร 2526 หนา 37) 

                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525 หนา 40) ไดสรุปการจัดการท่ีดิน
ในชวงป 2411 - 2435  ซึ่งเปนชวงตนของรัชกาลที่ 5  ไวดังนี ้
   “ การปรับปรุงที่ดินไดมีประกาศ  พ.ศ.2420  พยายามที่จะจํากัดการ    
จับจองที่เพื่อมิใหปลอยรกรางวางเปลาโดยระบุระยะเวลาไว  และเพื่อเปนการจูงใจใหคนเรงทํา
การผลิตมากขึ้น  จึงมอบสิทธิพิเศษแกราษฎรที่ไดออกเงินออกแรงชวยในการขุดคลอง  โดยเพิ่ม
อายุตราจองขึ้นกวาพระราชกําหนดเดิมอีก 2 ป  เปน  5 ปดวยกัน  เมื่อเปนเชนน้ีราคาที่ดิน      
ริมคลอง  โดยเฉพาะบริเวณใกล ๆ  กรุงเทพมหานคร  จึงมีราคาสูงขึ้น  ฉะน้ันที่ดินบริเวณ       
ริมคลองซึ่งใชในการทํานาจึงพลอยกลายเปนยานสินคาไปดวย  การขุดคลองซึ่งแตเดิมเปน
โครงการสาธารณของรัฐบาล  จึงกลายเปนโครงการเอกชนเชนกันบริษัทเหลานี้สวนมากเปน      
พระราชวงศ  หรือขาราชการชั้นสูง  และคนจีนที่รํ่ารวยเปนผูดําเนินการเชนใน  ร.ศ.105  (พ.ศ. 
2430)  นั้น  บริษัท  ขุดคลองและคูนาสยามก็ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขุดคลอง
บริเวณทุงรังสิต   ไปจนถึงนครนายก ในการขุดและซอมแซมคลองนี้ บริษัทผูดําเนินการไดรับสิทธิ
พิเศษใหจับจองที่ดินริมคลองทั้งสองฝง ระยะพนจากฝงคลองขางละ 1 เสน เพื่อจําหนายใหกับ
ชาวไรชาวนา โดยจะออกใบสําคัญใหเรียกวา ใบตรอก เพื่อไวไปขอรับโฉนดกับเจาหนาที่ และ   
ยังไดรับสิทธิใหเก็บคาธรรมเนียมแกเรือที่ผานไปมาในคลองนั้นดวย นอกจากนี้ยังอํานวย     
ความสะดวกใหกับบริษัท   ถาหากเปนความกันจนถึงทูลเกลาฯถวายฎีกา เปนตน” 
 

พ.ศ. 2427 พระวิภาคภูวดล (เจมส ฟตซรอย แมกคารธี เอสไควร) ไดเดินทาง
ไปรวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบแผนที่ประเทศสยาม เมื่อเดินทางจากที่ราบสูงโคราชสูหนองคาย         
ไดรายงานเหตุการณไวดังนี้ 
   “ จากภูไท (Pu Thai Song) เสนทางชวงแรกท่ีผานปาไมตนเตี้ยไมนาสนใจนัก 
แตพอเดินไปสักพัก ปาก็ทึบเขา ทางเดินวกเวียนขรุขระตะปุมตะปาลําบากแกเกวียนเทียมวัวเปนอันมาก 
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แตแลวปุบปบทั้งปาและทางก็หายไป เราโผลออกมาที่บริเวณลานเกลืออันกวางขวาง ไมมีตนไมแมแต 
ตนเดียวและรอนระอุ 
 
   แมภูมิประเทศเทาท่ีผานมา มีประชากรนอยมาก แตมีหลักฐานแสดงวามีการ
เกษตรกรรมอยางกวางขวางทั่วไป ท่ีนั่นมีการทําเหมืองเกลือ ซึ่งมีสะสมอยูในปริมาณมากในลาน     
เห็นเปนแสงเรืองระยิบอยูบนผิวดิน เหมือนเกล็ดนํ้าคางแข็งเม่ือมองในเวลาเชาเขาจะตองเอาหนาดิน
เหลานี้ใสลงในลํารางหยาบๆ ซึ่งโดยมากทําจากลําตนไมขุดใหเปนโพรงดานลางเจาะชองใหน้ําไหลได 
แลวเอาน้ําที่ละลายผสมกับดินถายจากรางลงภาชนะอื่นทางชองน้ัน ดําเนินกรรมวิธีดังนี้จนกวานํ้านั้น 
จะไมมีรสเค็มอยูอีกตอไป แลวนํานํ้าในภาชนะนั้นไปทําใหระเหยแหงเหลือแตผงเกลือไว” (กรมแผนที่ทหาร 
2526 หนา 71-72) 
 
   วันท่ี 3 กันยายน 2428 (ร.ศ 104) มีการจัดตั้งกรมทําแผนที่ สังกัดกรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค มี พระวิภาคภูวดล (เจมส ฟตซรอย แมกคารธี เอสไควร) เปนเจากรม (กรมแผนที่
ทหาร2526 หนา 37) 
 

 พ.ศ. 2431 มีการขุดคลองรังสิตและคลองซอยตางๆโดยบริษัทขุดคลองและ    
คูนาสยาม( กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2525 หนา 37 ) 
 
   ใน พ.ศ. 2435 ไดมีการยกเลิกตําแหนงสมุหกลาโหม  สมุหนายก  และระบบ
จตุสดมถ รวมทั้งสภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน และกรมลูกขุน (หลวงนรกิจบริการ 2517 หนา 132-142)      
โดยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินขึ้นใหม คือ 

1)  มีการจัดต้ังสภาที่ปรึกษาในพระองค 
   2)  ไดยกฐานะสวนราชการที่เปนกรมขึ้นเปนกระทรวง  รวม 12 กระทรวง      
เมื่อวันที่  1 เมษายน 2435  คือ 
    1. กระทรวงมหาดไทย    7. กระทรวงพระคลัง 
    2. กระทรวงกลาโหม    8. กระทรวงยุทธาธิกร 
    3. กระทรวงตางประเทศ    9. กระทรวงธรรมการ 
    4. กระทรวงวัง    10. กระทรวงยุติธรรม 
    5. กระทรวงนครบาล   11. กระทรวงโยธาธิการ 
    6. กระทรวงเกษตรพนิชการ  12. กระทรวงมุรธาธร 
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 2.3  นโยบายที่ดินภายหลังการสถาปนากระทรวงเกษตรพนิชการ (พ.ศ 2435-
2475) 
  นโยบายที่ดินและเหตุการณท่ีสําคัญ ตั้งแตมีการสถาปนากระทรวงเกษตรพนิชการในป 
พ.ศ. 2435 เปนตนมา ไดปรากฎตามลําดับเวลา  ดังนี้ 
  วันที่  1  เมษายน  2435  ไดมีการสถาปนากระทรวงเกษตรพนิชการ  (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 2535 หนา 6) 
  พ.ศ. 2435 กรมทําแผนท่ีโอนไปสังกัดกระทรวงเกษตรพนิชการ (กรมแผนที่ทหาร  2526 

หนา 7) 
  วันที่  18 กันยายน 2439  ไดมีการสถาปนากรมปาไมสังกัดกระทรวงมหาดไทย   
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535 หนา 8) 
  พ.ศ. 2442  มีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2535 หนา 8)   
  วันที่ 17 กุมภาพันธ 2444  ไดมีการสถาปนากรมทะเบียนท่ีดิน สังกัดกระทรวง        
เกษตราธิ-การ   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535 หนา 8) 

  วันที่ 23 กันยายน 2444   ไดจัดตั้งหอทะเบียนท่ีดินเมืองกรุงเกา (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)  ณ หอสภาคารราชประยูรพระราชวังบางปะอิน   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535 หนา 9) 
  วันที่ 6 มิถุนายน 2444 ไดเริ่มทําการเดินสํารวจปกท่ีหมายเขตที่ดินเปนครั้งแรก        
ในประเทศไทย (กรมที่ดิน 2544 หนา 85) 

  ในป พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) นี้  ไดมีการออกโฉนดฉบับแรก ท่ีตําบลบานแปง   อําเภอ
พระราชวัง แขวงเมืองกรุงเกา เนื้อที่ 89 ไร   1 งาน   52 ตารางวา   (กรมที่ดิน 2537 หนา 53) 
  ระหวางป พ.ศ. 2444 - 2451  ไดมีการจัดตั้งหอทะเบียนที่ดินขึ้นอีก  9 แหง  คือ         
หอทะเบียนท่ีดินเมืองนครชัยศรี  เมืองชลบุรี  เมืองฉะเชิงเทรา  เมืองพิษณุโลก  เมืองพิชัย (อุตรดิตถ)  
เมืองสุพรรณบุรี  เมืองปราจีนบุรี  เมืองลพบุรี และเมืองอางทอง   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2525 หนา 42) 

  ในป พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127)   ไดมีการตราพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2525 หนา 42) 

  พ.ศ. 2452 กรมทําแผนท่ีโอนไปสังกัด กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกลาโหม       
(กรมแผนที่ทหาร 2526 หนา 38) 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525 หนา 40-42)ไดสรุปการปรับปรุงสิทธิในที่ดิน 
ในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2411 - 2453  ไวดังนี้ 
  “ การปรับปรุงสิทธิที่ดินในรัชกาลนี้ไดมีการตรากฎหมายออกใหหลายฉบับ
ดวยกัน ไดแก 
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ก. ใบเหยียบย่ํา 
 1. ใบเหยียบย่ํากอน ร.ศ. 117 น้ัน ไมมีระเบียบปฏิบัติแตอยางใด       

ดังจะเห็นไดจากคํารับสั่งของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่วา   “ คร้ังโบราณ ใบเหยียบ
ย่ําขอไดที่กํานัน กํานันมีอยูทุกหัวถนน ใบเหยียบย่ําก็เขียนดวยดินสอดํากระดาษฟางรัฐบาล
อนุญาตใหกํานันออกไดเพื่อจะไดเร็วดี เมื่อรัฐบาลอนุญาตแกกํานันเชนนี้  ก็ตองจํากัดอํานาจ
อําเภอ  กํานันจึงกําหนดใบเหยียบย่ํามีอายุปเดียวในครั้งเดียว ”  นอกจากนี้ยังพิจารณาโดยอาศัย         
ขอวินิจฉัยของศาลฎีกามาประกอบดวย 
   2. ใบเหยียบย่ํา ตามขอบังคับการหวงหามที่ดิน ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441)  
ซึ่งไดใหนายอําเภอเปนพนักงานเจาหนาที่ในการออกใบเหยียบย่ํา และตองมาตออายุทุกๆรอบ 
12 เดือน ถาหากผูถือใบเหยียบย่ํามีความประสงคจะซื้อขายแลกเปล่ียนที่ดินใหแกผูอื่นแลว ใหทํา
หนังสือสัญญาและสลักหลังในใบเหยียบย่ํานั้น และถาใบเหยียบย่ําเปนอันตรายสูญหายก็ใหแจง
ขอรับใบอนุญาตแทนได 
   3.ใบเหยียบย่ําซึ่งปรากฎมีอยูในกฎกระทรวงเกษตราธิการ ร.ศ. 120 
(พ.ศ. 2444) หมวดที่ 8 วาดวยการจับจองที่ดิน ออกตามความในขอ 15 กันยายน ร.ศ. 120 
   4. ใบเหยียบย่ําซ่ึงออกตามพระราชบัญญติัการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 
   5. ใบเหยียบย่ําตามประกาศใชเปนขอบังคับชั่วคราว สําหรับการปลูกสวนใหญ 
สวนสมพักศรที่ไรแลนา ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) 
  ข. ตราจอง หรือใบจอง 
   1. ตราจองออกตามพระราชบัญญัติสําหรับผูรักษาเมือง กรมการเสนา 
กํานัน  อําเภอ  ซึ่งจะออกเดินประเมินนา ร.ศ. 93 (พ.ศ. 2417) 
   2.  ตราจองที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาหลวงขุดคลอง ออกใหแก
ราษฎรที่ชวยขุดคลอง ตามประกาศขุดคลอง ร.ศ. 96 (พ.ศ. 2420) 
   3. ตราจองช่ัวคราว หรือโฉนดตราจอง พระราชบัญญัติออกตราจองที่ดิน
ช่ัวคราว ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ตอมาไดประกาศเปลี่ยนนามเปนพระราชบัญญัติโฉนดแผนที่     
อยางใหม 
  ค. หนังสือแสดงวาไดนําวัดเพื่อรับโฉนดที่ดิน 
   1. ใบเดินทุง 
   2.  ใบไตสวนหมายเขตที่ดิน 
   3.  ใบนา 
   4.  ใบตรอกบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม 
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  ง.  หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ 
       1.  ตราแดง เปนหนังสือสําคัญสําหรับที่นา 
        2.  โฉนดสวน เปนหนังสือสําคัญสําหรับที่สวน ที่ปลูกตนไมยืนตน ที่มีอายุ  
3 ปขึ้นไป 
        3.  โฉนดปา เปนหนังสือสําคัญสําหรับที่ปลูกพันธุไมชนิดเล็ก หรือ
ไมลมลุก 
                   4.  หนังสือสําคัญสําหรับที่บาน 
                   5.  ตราจองชั่วคราว   ออกตามพระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว 
ร.ศ.121 
       6.  โฉนดที่ดินออกตามประกาศพระบรมราชโองการ ใหออกโฉนดที่ดิน
มณฑลกรุงเกาและมณฑลกรุงเทพฯ ร.ศ. 120 
      7.  โฉนดแผนที่ตามพระราชบัญญัติออกตามโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 
  ทั้งน้ีเพื่อทรงอุดหนุนที่จะใหเกษตรกรผูเพาะปลูก ไถหวาน ทําประโยชนที่ดิน     
ไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์   ไมใหโตแยงวิวาทแยงชิงสิทธิในที่ดินซึ่งกันและกัน   ทรงปรับปรุง
วิธีการรังวัด ทําแผนที่ ทําทะเบียนที่ดินไวเปนหลักฐาน วิธีการรังวัดไดทําอยางแผนที่สามเหลี่ยม
ยึดโยงชี้ตําแหนงแหลงที่ดินบอกเนื้อที่ไวชัดแจง มีแผนที่แสดงรูปของที่ดินในโฉนดที่ออกให
ราษฎรยึดถือไวเปนคูมือดวย ในการที่จะโอนจําหนายหรือไดมาซึ่งที่ดินที่มีโฉนดแผนที่ก็ใหเปนไป
กระทําที่สํานักงานเรียกชื่อวา หอทะเบียนที่ดิน” 
 
  วันที่ 17  กรกฎาคม 2457 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พ.ศ. 2457 ในราชกิจจานุเบกษาเลม 31 มีสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดิน ในมาตรา 120 และ 122 ดังนี้ 
  “ มาตรา  120 ท่ีวางซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหราษฎรทําการเพาะปลูกนั้น เปนหนาท่ีของ
กรมการอําเภอที่จะตองตรวจตราจัดการปองกันการเกี่ยงแยงในระหวางราษฎรท่ีไปตั้งทําการเพาะปลูก
กอนไดรับโฉนด ”  
  “ มาตรา 121 ท่ีน้ําอันเปนท่ีรักษาพันธุสัตวนํ้า เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะ     
ตรวจตรารักษาปองกันมิใหพืชพันธุสัตวน้ําสูญไป” 
  “ มาตรา 122 ท่ีอันเปนสาธารณะประโยชน คือ ท่ีเลี้ยงปศุสัตวท่ีจัดไวสําหรับราษฎร 
ไปรวมเลี้ยงดวยกัน เปนตน ตลอดจนถนนหนทาง และท่ีอยางอื่นซึ่งเปนของกลางใหราษฎรใชไดดวยกัน 
เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตรารักษาอยาใหผูใดเกียจกันเอาไปเปนอาณาประโยชน
แตเฉพาะตัว 
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  พ.ศ. 2457 เปลี่ยนชื่อกรมทําแผนที่เปนกรมแผนที่ทหารบก (กรมแผนที่ทหารบก 2526 หนา 39) 
  พ.ศ.2464  ไดโอนกรมปาไมมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 2535 หนา 11-12) 
  พ.ศ. 2465 เปลี่ยนชื่อกรมแผนท่ีทหารบกเปนกรมแผนที่ (กรมแผนที่ทหารบก 2526 หนา 40) 

ในป พ.ศ. 2473 ไดมีการถายภาพทางอากาศบริเวณลุมน้ําเจาพระยา และบริเวณ     
ท่ีราบสูงนครราชสีมา ผลิตแผนที่ 1 : 50,000 และ 1 : 25,000  (กรมแผนที่ทหาร 2526 หนา 186) 
  วันที่ 19 เมษายน 2475 ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ 
2475 โดยยกเลิกกฎหมาย 4  ฉบับ คือ 

1. ประกาศภาษีเรือโรงรานตึกแพ  ปมะเมีย โทศก จุลศักราช 1232 
2. ประกาศแกขอความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงรานตึกแพ  ปมะเมีย โทศก         

จุลศักราช 1232 
  3.  ประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474 
  4.  ประกาศวาดวยการใชประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474 
  หลักการและเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการขยายภาษีโรงเรือน
ใหครอบคลุมท่ีดินดวยโดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2475 
 

       2.4 นโยบายที่ดินภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ 2475 
(2475-2504) 
  วันที่ 24  มิถุนายน 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรไดมีหลัก    
6 ประการในการพัฒนาประเทศ คือ 
  “ 1. จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชในการเมือง  ในทางศาล  
ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไวใหมั่นคง 

 2.  จะรักษาความปลอดภัยในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก 
                     3.  จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม       
จะพยายามหางานใหราษฎรทําโดยเต็มความสามารถ จะรางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติไมปลอย
ใหราษฎรอดอยาก 
    4.  จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน 
    5.  จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัดตอหลัก 
4 ประการ ดังกลาวแลวขางตน 
    6.  จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

2540 หนา 1) 
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  ตอมา  นายปรีดี  พนมยงค  ไดเสนอเคาโครงการเศรษฐกิจ ประกอบดวยขอเสนอ      
2 ขอ สวนแรกวาดวยการเปลี่ยนระบบกรรมสิทธ์ิ  สวนที่สองวาดวยการจัดใหมีการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ในสวนแรก  นายปรีดี  เสนอใหโอนที่ดินที่เปนปจจัยการผลิตทั้งหมดเปนของรัฐ โดยใหคาตอบแทน   
แกเจาของปจจุบันในรูปพันธบัตรเงินกูเปนการเสนอใหจัดระบบกรรมสิทธ์ิในปจจัยการผลิตเสียใหม  
โดยลมชนชั้นศักดินาเจาของท่ีดินและจํากัดอํานาจของชนชั้นนายทุนลง  (ฉัตรทิพย  นาถสุภา  2524  หนา  

214) 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525 หนา 69-70) ไดสรุปเรื่องเคาโครงเศรษฐกิจ   
ในสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินไวดังนี้ 
  “ เกี่ยวกับประเด็นที่ดินน้ัน นายปรีดี  พนมยงค  ไดช้ีแจงวาเจาของนาสวนมาก
ประสงคจะขายนามากกวาปลอยใหชาวนาทํากันไปแลวคอยแตเก็บคาเชา เมื่อเปนเชนน้ีรัฐบาล
ควรจะเปนผูซ้ือที่ดินเหลาน้ันกลับคืนมาเอง โดยรัฐบาลอาจออกใบกูใหเจาของที่ดิน ถือไว       
ตามราคาที่ดินของตนโดยรัฐบาลจะใหดอกเบี้ยตามอัตราของการกูเงินในขณะที่ซ้ือ ซึ่งไมเกิน   
รอยละ 15  เจาของที่ดินก็จะไดดอกเบี้ยที่แนนอนยิ่งกวาการใหเชา 
  เมื่อที่ดินไดกลับมาเปนของรัฐบาลเชนนี้แลว รัฐบาลก็จะประหยัดคาใชจายในการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมไดมาก สําหรับการจัดซื้อที่ดินไดเสนอไววา “ ใหรัฐบาลมีอํานาจซ้ือ
บรรดาที่ดินทั้งหลาย นอกจากที่อยูสําหรับครอบครัวเอกชน และเอกชนจากที่ดินซึ่งเอกชนไดรับ
อนุญาตหรือสัมปทานใหประกอบเศรษฐกิจในที่ดินน้ัน บรรดาที่ดินรกรางวางเปลาซ่ึงยังไมอยู     
ในความครอบครอง หรือกรรมสิทธิ์ของผูใดนั้น ผูใดจะขอครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เหลานั้นไมได นอกจากไดรับสัมปทานจากรัฐบาล” 
  “ นาย ปรีดี  พนมยงค  ไดนําเคาโครงนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเขาสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป แตพระยามโนปกรณนิติธาดา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ไดเก็บเคาโครงไว 
  อยางไรก็ตามอาจกลาวไดวา การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไดเริ่มมีเคาโครงความคิด
มาตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลท่ี 7 น่ันเอง ” 
  ภายหลังไดมีนโยบายและเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับที่ดินปรากฎมา
อยางตอเนื่องดังนี้ 
  ในคําแถลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการในรัฐบาลคณะที่ 5  ซึ่งมีพระยาพหล-
พลพยุหเสนา เปนนายกรัฐมนตรีไดแถลงตอสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2476 มีสวน    
ท่ีเกี่ยวของกับท่ีดินดังนี้ 
 “กรมเกษตร 
  จะลงมือสํารวจที่ดินวางเปลาวาที่ใดเหมาะแกการเพาะปลูกอยางใด 
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  กรมปาไม 
  จะจัดทําใหปาท่ีมีอยูแลวสมบูรณขึ้นโดยวิธี  ปลูก ซอม ตัด ฟน โคน หรือ กานไม และ
ตัดสะสางพันธุไมเลื้อยตางๆท่ีรบกวน 

จะจัดสรางปาใหมโดยวิธีเพาะและปลูกไมข้ึน  จะทําสําหรับไมสักปหนึ่ง ๆ  ไมนอยกวา  
3,000  ไร  สวนไมกระยาเลยก็จะทําบางแตเพียงเล็กนอย 

จะทําการหมายเขตตและทําแผนที่ปา  เพื่อการสงวนและการอนุญาตการทําไมท่ัวไป  
จะวางโครงการการทําปาไม  คือ  สํารวจชนิด  ขนาด  และวางกําหนดเขตตใหราษฎรตัดฟนเปนป ๆ  
หรือเปนคราว ๆ ไป 

กรมที่ดินและโลหกิจ 
  จะทําการสํารวจและออกโฉนดที่ดินเพิ่มข้ึนทุก ๆ ป 
  ดําเนินการรังวัดทําแผนท่ีสําหรับการออกโฉนดตราจองและประทานบัตร  การรังวัดน้ี 
ปหนึ่งทํางานไดเพียงประมาณ  100,000  ไร  จะขยายการใหเดินมากขึ้นโดยวิธีถายรูปทางอากาศ  
การเขียนจําลองและทําแผนที่นั้น  ก็จะทําใหละเอียดยิ่งขึ้น 
         กรมวิทยาศาสตร 
   จะทําการแยกธาตุดินที่ทําการเพาะปลูก” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 22-25) 

           ตอมาเมื่อวันที่  24  กันยายน  2477  พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี       
ไดแถลงนโยบายรัฐบาลคณะที่ 6  ตอสภาผูแทนราษฎร  เม่ือวันท่ี  24  กันยายน  2477  มีนโยบาย
ท่ีดิน ดังนี้ 
                  “ จัดการสํารวจภูมิประเทศและทรัพยสินแผนดินทั่วๆ ไป  โดยใชผูชํานาญตรวจ 
ใหทราบวาในทองที่ใดสมควรแกการอยางใด 

           จัดการสํารวจที่ดินวางเปลาที่ยังไมมีเจาของ  แลวจัดวางระเบียบการจับจองที่ดิน
ใหเหมาะแกการเพาะปลูกและสมแกอัตตภาพของบุคคล ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 35 ) 

 
ในป  2478  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ไดพระราชทานที่ดินราชพัสดุ         

มาจัดสรรใหชาวนาเชาซื้อ  ในอําเภอลําลูกกา  เปนรุนแรกจํานวน  68  ครอบครัว  รวมเน้ือที่  4,019  
ไร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2525  หนา  70 ) 

ป 2478  ไดเริ่มจัดต้ังสหกรณเชาซื้อท่ีดินข้ึนท่ีจังหวัดปทุมธานี   (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 2525 หนา 96)   ตอมาในป 2480  ไดมีการจัดตั้งสหกรณนิคมเกษตรกรรมแหงแรกที่อําเภอ     
สันทราย จังหวัดเชียงใหม   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535 หนา 262) 
  ป 2478 ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปน
สาธารณะสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2478  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 53  ลงวนัที ่ 8  เมษายน
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2479 โดยมีเหตุผลวา สมควรวางวิธีการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณะสมบัติ        
ของแผนดินขึ้นไว 
  ป 2479 ไดเริ่มมีการสํารวจและจําแนกดินในประเทศไทย  โดยหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตร  เชน  กรมการขาว  กรมกสิกรรม   (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2529  หนา 9) 
  วันที่  23  ธันวาคม  2480  พระยาพหลพลพยุหเสนา  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลคณะที่ 8   ตอสภาผูแทนราษฎร มีนโยบายที่ดิน  ดังน้ี 
  “ จะจัดการสํารวจดินในทองที่ตางๆ วาเหมาะแกการปลูกพืชชนิดใดบางเมื่อได
ทําการทดลองปลูกพืชที่เห็นวาเหมาะแกพ้ืนที่น้ันๆ  และเห็นลูทางที่จะบังเกิดผลสมประสงค      
ก็จะไดแนะนําชักจูงราษฎรบํารุงพ้ืนที่ดินเพื่อใหการเพาะปลูกพืชนั้น ๆ  ไดผลเทาที่ควรจะได 

จัดวางระเบียบการจับจองที่ดิน  ที่ไดรับการบํารุงจากราชการแลวใหเปนไปเพื่อ
การเพาะปลูก  และเหมาะสมแกอัตภาพของบุคคล ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 44 ) 

 
เมื่อไดมีการจัดตั้งกรมประชาสงเคราะห  สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  1  

กันยายน  2483  (กรมประชาสงเคราะห 2523 หนา 1)  พันเอกหลวงพิบูลสงคราม (ยศขณะนั้น)  
นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงอธิบดีกรมประชาสงเคราะหคนแรก  ไดพิจารณาวา  ในขณะน้ันประเทศ
ไทยมีท่ีดินรกรางวางเปลา  มิไดใชทําประโยชนจํานวนมาก ประชากรสวนใหญอาชีพเปนเกษตรกร     
ยังยากจน  ขาดแคลนที่ดินทํากิน  ตองเชาที่ดินของผูอื่น  หากปลอยทอดทิ้งไวก็จะเปนภาระหนัก      
แกรัฐบาลและเกิดชองวางทางสังคมยิ่งขึ้น  จึงไดจัดตั้งนิคมสรางตนเองขึ้นแหงแรกท่ีอําเภอพระพุทธบาท 
จ.สระบุรี ในป 2483  (กรมประชาสงเคราะห 2528 หนา 3 ) 

ตอมาวันที่  16  มีนาคม  2485  จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลชุดที่  10  ตอสภาผูแทนราษฎร  มีขอความเกี่ยวของกับท่ีดินดังนี้ :- 

“ การที่ดิน  จะควบคุมที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน  
ใหเปนไปในทางที่จะบังเกิดผลอันดี  โดยรวมมือกับกระทรวงทะบวงกรมเจาหนาที่อื่น      เพื่อให
ไดมีการจัดประเภทที่ดินเพื่อผลอันดีในทางเศรษฐกิจ  มีการปาไม  แร  เกษตร  เปนตน  จะชวย
บุคคลที่ต้ังใจประกอบอาชีพตามอิสระใหไดรับความสะดวกในการจับจองที่ดินรกรางวางเปลา  
สวนที่ดินที่ตกเปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายแลว  ก็จะจัดใหผูถือ
กรรมสิทธิ์  หรือมีสิทธิครอบครองไดรับหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครองเปน
หลักฐานในมือ  กับจะปรับปรุงกฎหมาย  และระเบียบปฏิบัติใหมใหเหมาะสมกับกาลสมัย ”  
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 63-64) 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2484 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 58 ตอนที่ 73 บทบัญญัติในมาตรา 4  “ปา”  หมายความวา “ที่ดินที่ยัง
มิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน” 

 
ในป 2485 ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พ.ศ. 2485     

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม  59  วันที่  24  มีนาคม  2485 
นายปรีดี  พนมยงค  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดที่  16  ตอรัฐสภา

เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2489  มีขอความเกี่ยวของกับที่ดินดังนี้ :- 
“ การที่ดิน  จะไดเรงรัดและสงเสริมบรรดาการกระทําทั้งปวง  ซึ่งรัฐบาลกอนได

เริ่มดําเนินการไวแลวใหเปนผลดียิ่งขึ้น  เชนการชวยบุคคลที่ต้ังใจประกอบอาชีพทางกสิกรรม   
ใหไดรับความสะดวกในการจับจองที่ดินรกรางวางเปลา  และการจัดใหผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแลว
ไดรับหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครองโดยรวดเรว็  เปนตน ”  (สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 86 ) 

 
ตอมาเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2489  นายปรีดี  พนมยงค   นายกรัฐมนตรี  แถลง  

นโยบายของรัฐบาลคณะที่ 17 ตอรัฐสภา มีนโยบายที่เกี่ยวของกับที่ดินคลายคลึงกับนโยบายของรัฐบาล
คณะที่ 16  ดังนี้ 

 
“  การที่ดินจะไดเรงรัดและสงเสริมบรรดากิจการซึ่งไดดําเนินอยูแลวใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  เชน  การจัดที่ดินครองชีพ  การใหความสะดวกแกประชาชนในการจับจองที่ดินเพื่อ
ประกอบการกสิกรรม  ตลอดจนการจัดใหผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแลวไดรับหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยรวดเร็ว  เปนตน ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  2540 หนา 93) 

 
  วันที่  5  มิถุนายน  2490  พลเรือตรีถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์  นายกรัฐมนตรี        
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 18  มีสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดิน  ดังนี้ 

“สงเสริมสนับสนุนใหราษฎรไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สําหรับเปนที่อยูอาศัยและ
ประกอบการเลี้ยงชีพเปนหลักฐานและชวยเหลือในเรื่องการขอจับจองและออกหนังสือสําคัญ    
ใหรวดเร็วขึ้น”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 99) 
 
  พ.ศ. 2491 กรมแผนที่ เปลี่ยนชื่อเปน กรมแผนท่ีทหารบก (กรมแผนที่ทหาร 2526 หนา 40) 
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  วันที่  23  มีนาคม  2492  มีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  
2492  ในราชกิจจานุเบกษา  เลม  66  ตอนที่  17  ในหมวด  3  สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยเริ่มมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินในมาตรา  34  ดังนี้ 
  “ มาตรา  34  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง  ขอบเขตและ
การจํากัดสิทธิเชนน้ียอมเปนไปตามบทบัญญติัแหงกฎหมาย  

    การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

    การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง  
หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ  และตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ  ตลอดจน
ผูทรงสิทธิตามที่ระบุไวในกฏหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยบรรดาที่ไดรับความเสียหาย
ในการเวนคืนนั้นดวย ”  

การที่เจาหนาที่ของรัฐจะเขาใชหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยของบุคคลก็ดี   
การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของบุคคลมาเปนของรัฐก็ดี     ถามิใชดวยความยินยอมของ
บุคคลนั้น  จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน  
ในการรักษาความปลอดภัย  สาธารณะหรือเพื่อปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  และตองชดใช         
คาทดแทนอันเปนธรรมแกผูไดรับความเสียหายดวย ” 

 
ป  2493  ในชวงรัฐบาลชุดท่ี  22  ซึ่งมีจอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  เปน

นายกรัฐมนตรีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมคาเชานา  พ.ศ.2493  กําหนดใหมีการเก็บ 
คาเชานาเฉลี่ยแลวสูงสุดไมเกิน  25 %  ของผลผลิต  อยางไรก็ตามการควบคุมคาเชานาตามกฎหมาย
ดังกลาว   ไมคอยจะมีผลในทางปฏิบัติมากนัก  ไดมีการประกาศใชในทองที่  18  จังหวัดเทานั้น  
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2525  หนา 124 ) 

วันที่  11  ธันวาคม  2494  จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลคณะที่ 24  ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน  ดังน้ี 
  “ สงเสริมชวยเหลือใหราษฎรมีที่ดินและเคหสถานบานเรือนเปนกรรมสิทธิ์    
ของตนตามสมควรแกอัตภาพ ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 131 ) 
 

วันที่  3  เมษายน  2495  จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลคณะท่ี 25  ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนท่ีเก่ียวของกับท่ีดินคลายคลึงกับที่ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลคณะที่ 24  ดังนี้ 
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  “ขยายสงเสริมชวยเหลือใหประชาราษฎรมีที่ ดินและเคหสถานบานเรือน        
เปนกรรมสิทธิ์ของตนตามควรแกอัตภาพ ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 135 ) 
 
  วันที่  3  ธันวาคม  2495  รัฐบาลไทยไดตกลงทําแผนที่ของประเทศไทยรวมกับ
รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา  ก็ไดเริ่มทําการบินถายภาพจนถึงป  2501  งานบินถายภาพ      
ของประเทศไทยเหนือละติจูด  11  องศา  45  ลิบดาเหนือ  ก็แลวเสร็จ  รูปถายมีมาตราสวนประมาณ  
1 : 40,000 

ตอมาในป  2497  ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพ่ือความเปนธรรม      
ของสังคม พ.ศ. 2497  ขึ้น    โดยมีเจตนารมณท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรที่ถูกฉอโกงที่ดินใหมีโอกาส
เรียกรองที่ดินของตนคืนมา  แตไดยกเลิกในเวลาตอมาเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญที่ใชในขณะนั้น 
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2497 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ 2497 ในราชกิจจานุเบกษาเลม 71 ตอนที่ 13 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พุทธศักราช 2477    
ไดใชมานานแลว สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมแกกาลสมัย ประกอบกับท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2495 ก็ไดบัญญัติเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินไว 
สมควรแกไขใหสอดคลองตองกัน ในการนี้ควรจะไดบัญญัติเปนพระราชบัญญัติใหมท้ังฉบับ 

ป 2497  ไดมีการตราพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลม 71  ตอนท่ี 78 (ฉบับพิเศษ)   ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2497    
ในหมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดที่ดินเพื่อประชาชน 
  เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินฉบับน้ี  คือ  “ ในขณะนี้
ไดมีกฎหมายวาดวยที่ดินอยูหลายฉบับ  สมควรนํามาประมวลไวในที่เดียวกัน  และปรับปรุง   
เสียใหมใหรัฐไดดําเนินการจัดที่ดินโดยกวางขวางเพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน” 

วันที่  6  กันยายน  2498  ไดมีการประกาศใชระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ  
ฉบับที่ 1 เรื่อง ระเบียบวาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ในราชกิจจานุเบกษา เลม 72 ตอนท่ี 68 โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
  หมวด 1    ขอความทั่วไป 
  หมวด 2   ลักษณะของที่ดินที่จะจัดใหประชาชน 

 หมวด 3   คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะจัดใหเขาอยูอาศัยเพื่อประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
 หมวด 4   การดําเนินการจัดที่ดินใหประชาชน 
 หมวด 5   การออกใบจอง 
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 หมวด 6   การทําประโยชนในที่ดินและการสิ้นสิทธิในที่ดินตามใบจอง 
 หมวด 7   การสั่งใหออกจากที่ดิน 
 หมวด 8   การรับรองการทําประโยชน 
 หมวด 9   การจับจองที่ดิน 

วันที่  25  กรกฎาคม  2499  มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 73  ตอนที่ 57   หนา 881   วันที่  24  กรกฎาคม  2499 

วันที่ 11  ธันวาคม  2499  จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย  ไดส่ังการถึงผูวาราชการจังหวัดใหดําเนินการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง  
ในสวนของจังหวัดหรืออําเภอขึ้นเทาที่จะมีท่ีดินจัดให  ตามหนังสือที่  น.ว.23521/2499  เพ่ือ
ชวยเหลือสงเคราะหราษฎรใหมีท่ีดินทํามาหากินเปนของตนเอง   และไดอยูอาศัยรวมกลุมกันเพื่อให
สะดวกตอการพัฒนาในภายหลัง  (กรมประชาสงเคราะห  2528 หนา  216-217) 

“การวิเคราะหบทบาทของรัฐบาลต้ังแตป  2483  ถึงป  2499  สรุปไดวามีการ
เริ่มตนของการบริหารที่ดินเปนระบบมากขึ้น  เปนจุดเริ่มตนและขยายการจัดที่ดินทํากินใหแก
ราษฎรจัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน  และคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคม  ใหมีการถือครองที่ดิน     
ที่เหมาะสมตอกิจกรรมการใชที่ดินเพื่อเปนนิคมสรางตนเอง  มีสวนเอื้ออํานวยตอการปกครอง  
ของรัฐบาล  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ีจะเห็นไดชัดเจนวาเกิดจากแรงผลักดันทางการเมืองของ 
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม  ซึ่งเปนผูนํารัฐบาลไดส่ังใหดําเนินการ” 
 

เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2500  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง การเวนคืนท่ีดินทางราชการ      
โดยประเด็นหลักคือ คาทดแทนที่ดินถาตกลงกันไดใหซื้อโดยไมตองเวนคืน 

วันที่ 13 มกราคม 2500 ไดมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ยกเลิกมาตรา 34-49 
ในประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 ขอความในมาตรา 34 ท่ีบัญญัติไวเดิม มีดังนี้ 

“มาตรา34 นับแตวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ บุคคลจะมีสิทธิในที่ดินได
ดังตอไปนี้ 

 (1) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไมเกิน  50 ไร 
 (2)  ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ไมเกิน  10 ไร 
 (3)  ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ไมเกิน  5 ไร 
 (4)  ที่ดินเพื่ออยูอาศัย  ไมเกิน 5 ไร 
ทั้งนี้ เวนแตจะมีบทบัญญัติเปนอยางอื่นในประมวลกฎหมายนี้” 
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ตอมาไดมีความพยายามที่จะนําบทบัญญัติในมาตรา 34  นี้กลับมาใชอีกหลายครั้ง   
แตไมผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร 

วันที่  9 มกราคม 2501  พลโท ถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลคณะที่ 28 ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดิน ดังน้ี 
  “ รัฐบาลนี้จะจัดการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  โดยยึดถือหลักการ
ปองกันและบํารุงเปนสําคัญ  โดยเฉพาะจะจัดการคุมครองปองกันใหประชาชนไดประกอบอาชีพ
โดยปราศจากความหวาดระแวงภัย  เพื่อการน้ีรัฐบาลจะไดจัดกําลังตํารวจ  พนักงานปกครอง  
และกํานัน  ผูใหญบาน  ใหมีประสิทธิภาพและใหตํารวจเปนตํารวจของประชาชนโดยแทจริง    
จะจัดการพัฒนาการทองถิ่น  จะจัดตั้งนิคมสรางตนเองเพิ่มขึ้นและจะเรงรัดดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดที่ดินเพื่อใหประชาชนมีที่ดินทํากิน  ใหเปนการเหมาะสม ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

2540 หนา 146 ) 
เมื่อจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  9  กุมภาพันธ  2502       

(สยามบรรณ  2530) ดส่ังการใหมีการจําแนกประเภทที่ดินขึ้น  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19  
เมษายน  2503  ใหต้ังคณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน       โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนประธาน  มีผูแทนจากสวนราชการตาง ๆ เปนกรรมการ 

การจําแนกประเภทที่ดินเปนการวางแผนการใชท่ีดินข้ันตนที่จะกําหนดวา พ้ืนท่ีสวนใด
ของประเทศมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการที่จะใชประโยชนเพ่ือกิจกรรมใด  พ้ืนที่สวนแรกใหกําหนด
เปนปาไมเพ่ือรักษาสภาพสมดุลตามธรรมชาติ  พื้นที่สวนที่สองใหใชเพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ  
รวมท้ังการจัดสรรเปนที่ดินทํากินใหแกประชาชน  แตนโยบายดังกลาวนี้ไมเกิดผลในทางปฏิบัติ       
เปนเพราะเหตุผลหลายประการ  กลาวคือ  นโยบายปาไมและท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของรัฐบาลประชากรเพิ่มขึ้นขาดการควบคุมการใชท่ีดินและปาไมอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการจัด
ท่ีดินสนองความตองการของประชาชนไมเพียงพอ 
  วันที่  22  กรกฎาคม  2502   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในโครงการจัดสรรที่ดิน
แปลงใหญ  ซึ่งมีเนื้อท่ีตั้งแต 1,000 ไร ข้ึนไป  ตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย 
  วันที่  14  เมษายน  2503 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
และกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทําลายปา  ดังนี้ 
  “ 1.  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร  เชิญผูแทนกระทรวงมหาดไทย  และ   
ที่ปรึกษากฎหมายมาแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติและกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกัน    
ในอันที่จะปองกันและปราบปรามการทําลายปาไมใหไดผลอยางจริงจัง 
    2.  ใหเพ่ิมกําลังตํารวจชายแดนอารักขาปา  ถากําลังตํารวจชายแดนไมเพียงพอ
ก็ใหกรมตํารวจจัดหากําลังทางอื่นเพิ่มเติม  โดยเฉพาะที่ดอยปุยและดอยเชียงดาวกอน 
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    3.  ใหกระทรวงเกษตร  รีบปลูกไมโตเร็ว  เชน  ยูคาลิปตัสที่ดอยปุย  และดอย
เชียงดาวกอน 
   4. ใหทางบานเมืองจัดนําขาวไปแลกพืชของชาวเขาหรือขายใหชาวเขา  พวกเขา
จะไดไมถางปาปลูกขาว 
     5.  ใหจัดทํานิคมชาวเขา  จัดที่ทํากินเพื่อปองกันการทําลายปาและทําไรเลื่อนลอย 
     6.  ปาใดที่ถูกทําลายโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ไมอนุญาตใหมีการจับจอง       
โดยเด็ดขาด” 
 

2.5  นโยบายที่ดินและเหตุการณภายหลังการประกาศใชแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ 

2.5.1 นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-
2509) 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 ไดประกาศใชในป 2504    ไดมีนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดินใหประชาชนไวอยางชัดเจนดังนี้ 
  “ 14  การปาไมและการจัดสรรที่ดิน 

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด  320  ลานไร  เปนเนื้อที่เพาะปลูกในปจจุบัน  
60 ลานไร  และเนื้อที่ปา  187  ลานไร  ในจํานวนเนื้อที่เพาะปลูกนี้มีเกษตรกรทํามาหาเลี้ยงชีพ
อยูเกือบ  20 ลานคน  ซึ่งในจํานวนนี้  รอยละ  13  ไมมีที่ทําไรนาของตนเอง  และมีบางสวน
จํานวนไมตํ่ากวา  1  ลานคน  รวมทั้งชาวเขาดวย  ไมมีที่อยูเปนหลักแหลงเคลื่อนที่ทําลายปาไม
ของชาติอยูเร่ือย  ลักษณะของการเพาะปลูกในปจจุบัน  ก็เปนวิธีเพิ่มประมาณการผลิตโดยการ
ขยายเนื้อที่ออกไป  ประกอบกับมีการบุกรุกลักลอบตัดฟนไมมีคาเปนจํานวนมาก  โดยเหตุน้ีปาอันเปน
ทรัพยากรสําคัญของชาติที่ใหความอุดมสมบูรณแกที่ดินเปนแหลงเกิดของน้ํา  และเปนแหลงผลิต
ไมตองถูกทําลายหมดไปในอัตราสูงเกินสมควรและจะเปนผลรายตอการเศรษฐกิจของประเทศ   
ในที่สุด  ความจําเปนทางเศรษฐกิจของประเทศชั้นแรก  จึงไดแกการจําแนกประเภทที่ดิน
ออกเปนที่ทํามาหากินและปาสงวนทั่วประเทศกับการจัดสรรที่ดินใหประชาชนซ่ึงไมมีที่ดิน     
เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง  จํานวนไมตํ่ากวา  1  ลานคน 
 
                   การดําเนินการในดานนี้  จึงมีวิธีการดังตอไปนี้   

1.  ใหกรมที่ดิน  กรมปาไม  และกรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของดําเนินการจําแนก
ที่ดินทั่วประเทศ  เพื่อใหมีเขตสงวนในชั้นตนนี้ประมาณ  250,000  ตารางกิโลเมตร  หรือ 156  
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ลานไร  เวลานี้มีเขตที่เปนปาอยู  187  ลานไร  ผลของการจําแนกประเภทที่ดินจะทําใหมีเนื้อที่
จัดสรรใหเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นประมาณ  30  ลานไร  ในหกปขางหนาควรจะดําเนินการจําแนก
ประเภทที่ดินใหสําเร็จบริบูรณได 

2.  สงวนปาไมไวเปนสมบัติของชาติ  เปนเนื้อที่  156  ลานไร  หรือ
ประมาณ 250,000  ตารางกิโลเมตร  ตอไปเมื่อมีพลเมืองเพ่ิมขึ้นก็อาจลดลงไดเหลือ  125  ลานไร
หรือประมาณ  200,000  ตารางกิโลเมตร  แยกเปนปาตนน้ําลําธาร  100,000  ตารางกิโลเมตร  
ในหกปขางหนาจะกําหนดงบประมาณใหกรมปาไม  สําหรับบํารุงรักษาปาคุมครองสงวนปาและ
ปลูกปาเปนจํานวนที่พอเพียงแกการปรับปรุงการดําเนินงานใหไดผลตามความมุงหมาย 

 
อน่ึง  การสงเสริมใหใชเชื้อเพลิงแทนฟน  เชน  ลิกไนท  ฯลฯ  ก็เปนทางชวย

สงวนปาไปในตัวไดอยางดีวิธีหน่ึง 
3.  จัดสรรที่ดินใหประชาชนที่ประสงคจะทําการเพาะปลูก  แตไมมีที่ดิน

ของตนเองเปนเนื้อที่  30  ลานไร  ในอนาคตเมื่อประชาชนตองการที่ดินทําการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก  
ก็ยังมีที่ดินสํารองอยูอีก  30  ลานไร  ” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  2503  หนา 54-55) 

 
วันที่  14  กุมภาพันธ  2504  คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ    

ใหความรวมมือแกคณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
  วันที่  3  ตุลาคม  2504  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
2504 ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 78  ตอนท่ี 80 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เพื่อคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูเดิม  เชน  พันธุไมและของปา  สัตวปา  ตลอดจนทิวทัศน  ปาและภูเขา     
ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมมิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออํานวยประโยชนท้ังทางตรงและ
ทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป 

วันที่  14  พฤศจิกายน  2504  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการสํารวจจําแนก
ประเภทที่ดินตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังนี้ 

“1.  ใหจังหวัดประกาศเขตปาจะสงวนคุมครอง  และปาที่จะเปดจัดสรร         
เพื่อเกษตรกรรม 

 2. ปาที่สงวน  หากทบวงการเมืองตองการใชก็ใหตกลงกับกระทรวงเกษตร  และ
รับอนุมัติจาก  ครม. เปนราย ๆ ไป 
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 3.ใหจังหวัดและอําเภอเปดจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมและเพื่อการใชประโยชน  
อยางอื่นตามมติ  ครม.  วันที่  22  กรกฎาคม  2502  โดยไมตองขอรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงเกษตร 

 4.ใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  จัดลําดับความสําคัญของโครงการสํารวจ
จําแนกประเภทที่ดินทั่วประเทศโดยละเอียด ” 

 
วันที่ 14  พฤศจิกายน  2504  คณะรัฐมนตรีมีมติใหจําแนกพ้ืนท่ีประเทศไทยไวเปน 

ปาไมประมาณ  162  ลานไร     (ม.ล.จีรายุส  เกษมสันต 2521  หนา 6   สํานักงานคณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดิน  

2520)  ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเหลานี้ภายหลังจะตองประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ 
 
วันที่ 27 มีนาคม 2505  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505  

โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่พระราชบัญญัติคันนาและคูนา 
พุทธศักราช 2489 ไมมีผลตามเจตนาที่ตรากฎหมายฉบับนี้ข้ึนไว เพราะในปจจุบันนี้การเกษตรกรรม
บางทองที่ไมไดทํานาอยางเดียว แตมีท้ังการทําไรและการทํานาในทุงเดียวกันในเวลาเดียวกัน ฉะนั้น  
จึงจําเปนที่จะตองตราพระราชบัญญัติคันและคูน้ําขึ้นใหมแทนพระราชบัญญัติคันนาและคูนาที่จะยกเลิกไป 
 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2506  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเรื่อง การชวยเหลือราษฎร   
ท่ีไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดินเนื่องจากการสรางการชลประทาน และการพลังงาน      
โดยประเด็นหลักคือ  

1. ทรัพยสินของราษฎรนอกเขตเวนคืนแตถูกกระทบใหจายคาทดแทนดวย  
2.จัดสรรที่ดินในรูปนิคมสรางตนเองใหแกราษฎรที่ถูกผลกระทบท้ังในและนอกเขต

เวนคืน 
พ.ศ. 2506 กรมแผนที่ทหารบก ไดโอนไปสังกัดกองบัญชาทหารสูงสุด และเปลี่ยนชื่อ

เปนกรมแผนท่ีทหาร (กรมแผนที่ทหาร 2526 หนา 41) 
 

 วันที่  23  พฤษภาคม  2506  ไดมีการจัดต้ังกรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506  โดยประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 80  ตอนที่ 50  ฉบับพิเศษ   ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2506 

 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2506  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน 

ดังน้ี 
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  “1.ใหกระทรวงเกษตร  และกระทรวงมหาดไทย  รวมกันพิจารณาดําเนินการ
อพยพราษฎรออกจากเขตปา 
   2. การประมวลผลการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน  รวม  15  จังหวัด  และ         
ใหกระทรวงเกษตรฯ ดําเนินการสงวนคุมครองปา  รวม  345  ปา 
   3. เมื่อไดประมวลผลและจําแนกที่ดิน  โดยกําหนดพื้นที่ปาไมที่สมควรสงวน
คุมครองโดยแนนอนเสร็จในจังหวัดใดแลว  ที่ดินนอกเขตพื้นที่ปาไมดังกลาวถือเปนเขตที่ดิน
จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม  และเพื่อการใชประโยชนอยางอื่น  เปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการตอไป 
     4. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  และสํานักงบประมาณ  
สนับสนุนใหกระทรวงเกษตร  ไดรับงบประมาณในการดําเนินการสงวนคุมครองปา  การอพยพ
ราษฎรออกจากปา  และการดูแลรักษาปาเพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปา  กับใหกรมที่ดินไดรับ
งบประมาณสําหรับ  ดําเนินการจัดสรรที่ดินใหราษฎรจับจองทํามาหากินเลี้ยงชีพตามประมวล
กฎหมายที่ดินเปนกรณีพิเศษ” 
 

วันที่  19  ธันวาคม  2506  พลเอกถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลคณะที่ 30  ตอรัฐสภา มีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดิน  ดังนี้ 

“ รัฐบาลจะดําเนินการพัฒนาประเทศในกิจการอันเปนสาขาที่มีความสําคัญ  คือ  
การชลประทาน  การทางหลวง  การทรัพยากรธรณี  การพัฒนาที่ดิน” (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร  2540หนา 155) 

 
วันที่  7  มกราคม  2507  คณะรัฐมนตรีมีมติโอนงานจําแนกประเภทที่ดิน จาก    

กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย  ไปใหกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการตอไป 
 

    วันที่  28  เมษายน  2507  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.  
2507  ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 81   ตอนที่ 38 
  “ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เนื่องจากปาไม           
เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งของชาติ  และรัฐบาลไดกําหนดจุดหมายไวในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติวาจะสงวนปาไมไวเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ  50  แหงเน้ือที่ประเทศไทย    
คือ  เปนเนื้อที่ปาสงวนรวมประมาณ  250,000  ตารางกิโลเมตร  หรือ  156  ลานไร 
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  บัดนี้  ปรากฎวาปาไมที่สงวนคุมครองไวแลว  และที่ยังมิไดสงวนคุมครองไดถูก
บุกรุกและถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก  แมปาไมในบริเวณตนน้ําลําธารก็ถูกแผวถางเผาทําลายไป
เปนอันมาก  ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดความแหงแลง  พื้นดินพังทลาย  ลําน้ําต้ืนเขินหรือเกิดอุทกภัย  
อันเปนผลเสียหายแกการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง  ทั้งนี้เน่ืองจากกฎหมาย
วาดวยการคุมครองและสงวนปาที่ใชบังคับอยูวิธีการไมรัดกุมเหมาะสมตองเสียเวลาดําเนินการ
เปนเวลานานจึงประกาศกําหนดเปนปาสงวนหรือเปนปาคุมครองได  เปนเหตุใหบุคคลบางจําพวก
ฉวยโอกาสทําลายปาไดกวางขวางยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น  ไดกําหนดโทษผูฝาฝนไวไมเหมาะสมกับ
กาลสมัย  ผูกระทําผิดไมเข็ดหลาบ  เปนชองทางใหมีการบุกรุกทําลายปามากขึ้น  รัฐบาลจึงเห็น
เปนการจําเปนอันรีบดวนที่จะตองดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเร่ืองน้ีเสียใหม  เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการคุมครองปองกันเพื่อรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของชาติ  และเพื่อมิให
อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนสวนใหญและเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผล
ของการทําลายปา” 

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2508 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ 
2508 ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 82 ตอนที่ 94 (ฉบับพิเศษ) โดยมีหลักการและเหตุผลในการ
ประกาศใชวา 

 “ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากประมวลรัษฎากร 
ไดบัญญัติใหกรมสรรพากรเปนผูควบคุมจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ แตใหกันไวตางหากเพื่อใชจาย 
ในการบํารุงทองที่ในเขตทองถิ่นน้ันๆ จึงสมควรมอบใหราชการสวนทองถ่ินเปนผูจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่เสียเอง” 

 
ในป  2509  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือแกรัฐบาลไทย  ทําการบิน

ถายภาพทางอากาศ  ชุด  VAP-61  ครอบคลุมพื้นที่ท้ังประเทศ  ภาพถายทางอากาศชุดน้ีไดนํามาใช
ประโยชนในการจัดการที่ดินและปาไมในระยะตอมา 

ในป  2509  นี้  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร  พ.ศ. 2509  ในราชกิจจานุเบกษา  เลม  83  ตอนท่ี  62  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันท่ี  
20  กรกฏาคม  2509  โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้  คือ  “ ในการสงเสริม
พัฒนาการเกษตรของประเทศจําเปนตองจัดใหความชวยเหลือทางการเงินอันเปนปจจัยสําคัญ
ประการหน่ึงเพื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและรายไดการเกษตร  การใหความชวยเหลือ
เชนนั้นควรจัดขยายออกไปอยางกวางขวางทั้งในดานเกษตรกรโดยตรง  และในดานกลุม
เกษตรกรกับสหกรณการเกษตร  การดําเนินงานใหความชวยเหลือทางการเงินในดานตาง ๆ  
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เหลานี้ควรอยูภายใตการควบคุมเปนระบบเดียวกัน  เพื่อใหไดผลมั่นคงและสะดวกในการจัดหา
เงินทุนเพิ่มเติม  ฉะน้ันจึงสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรขึ้นเปน
สถาบันในระดับชาติเพื่อทําหนาที่ดังกลาวน้ี ” 

 
 ตามมาตรา  5  ของพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหจัดตั้ง  “ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ”  และใหธนาคารนี้เปนนิตบิุคคล 
 
        2.5.2  ยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2510-2514) 
   ในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 2  (พ.ศ.2510-2514) ไดมีนโยบายในดาน
พัฒนาชนบทมีขอความในหนา  106  ของแผนพัฒนา  ฉบับท่ี  2  ดังนี้   
    “ (3)  โครงการจัดนํ้าและที่ดิน  เพื่อใหราษฎรในระดับหมูบานไดมีที่ดิน 
ที่สามารถประกอบอาชีพในทางการเกษตรและอาชีพอื่น ๆ  ไดสะดวก  จึงเปนการจําเปนที่จะจัดให
องคการบริหารสวนจังหวัดรวมกับเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงเร่ืองน้ํา  และจัดที่ดินในระดับหมูบานใหเหมาะสม  เพื่อสรางความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ  และเปนหนทางที่จะเพิ่มรายไดใหดีขึ้นและเปนพื้นฐานที่สงเสริมระบบธุรกิจใหกับราษฎร
ตอไป ” 
 
    นอกจากนี้ในสวนของนโยบายการเกษตรและสหกรณ  ไดมีนโยบายเกี่ยวกับ
ท่ีดินไวในหนา  122  ดังนี้ 
    “ 3.6  ปรับปรุงระบบการถือครองที่ดิน  ใหเกษตรกรไดมีที่ดินเปนของ
ตนเองเพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพในรูประบบการผลิตเพื่อการคา  มิใชเพียงเพื่อการ
บริโภคภายในครอบครัวเทาน้ัน  รักษาขนาดการถือครองไวมิใหลดนอยลงจนเปนอันตรายในทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนการปรับปรุงระบบการเชาที่ดินเพื่อการเกษตรใหเปนธรรม        
แกทุกฝาย ” 

ในสวนของนโยบายดานสถาบันการเกษตร มีขอความในหนา 150 - 151  
ดังน้ี 

“ 19.  สหกรณที่ดิน  โครงการในดานสหกรณที่ดินประกอบดวยงาน
สหกรณบํารุงที่ดิน  งานสหกรณนิคม  งานสหกรณเชาซ้ือและผูเชาซื้อที่ดิน  และงานชุมนุม
สหกรณ 
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    19.1  สหกรณบํารุงที่ดิน  ขยายงานบํารุงที่ดินในเขตภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคใต  โดยจัดตั้งสหกรณบํารุงที่ดินในพื้นที่  1.24  
ลานไร  คือในภาคกลางบริเวณโครงการชลประทานเจาพระยา  และโครงการเขื่อนเพชร       
รวมพื้นที่ 400,000  ไร  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณโครงการชลประทานลําตะคอง    
ลาํพระเพลิง  ลําปาว  นํ้าพอง  น้ําพุ  และบริเวณทายอางเก็บน้ําทั่วไป    รวมพื้นที่  414,000  ไร     
ในภาคเหนือบริเวณโครงการชลประทานแมวัง  แมยม  แมลาว  แมแตง  แมน้ําปาสัก  และฝายน้าํลน  
รวมพื้นที่  290,000  ไร  ในภาคใตบริเวณโครงการชลประทานทั่วไปในจังหวัด  กระบี่  พัทลุง  
สงขลา  สตูล  นครศรีธรรมราช  พังงา  และติดตั้งเคร่ืองยนตสูบน้ํา  4  จุด  ในจังหวัดชุมพร  
นราธิวาส  สุราษฎรธานี  และพัทลุง  รวมพื้นที่ดิน  140,000 ไร เพื่อใหราษฎรรูจักการรวมกลุม
และดําเนินการรวมกันในการจัดทําระบบสงน้ํา  การจัดสรรนํ้า  การระบายน้ํา  ตลอดจนการบํารุง
ที่ดินโดยวิธีตางๆ  เชน  การปลูกพืชตระกูล  ถั่ว  การใชปุยหมัก  และปุยเคมี  และการปลูกพืช
หมุนเวียนเพื่อบํารุงที่ดิน 
   19.2  สหกรณนิคม  ดําเนินการในพื้นที่ประมาณ  271,000 ไร         
โดยเนนหนักในภาคใตที่จังหวัดชุมพร  และจังหวัดกระบี่  ในพื้นที่  150,000 ไร  ในภาคเหนือ  
ที่จังหวัดอุตรดิตถ  กําแพงเพชร  เชียงใหม  และสุโขทัย  รวมพื้นที่  96,000  ไร  และในภาคกลาง
ที่จังหวัดสมุทรปราการอีก  25,000  ไร  กิจกรรมสวนใหญของงานนิคมจะเปนไปในรูปการจัด 
บริการสาธารณะในเขตนิคม  ไดแก  ถนน  ระบบสาธารณูปโภค  และทําการบุกเบิกกอสรางที่ดิน
ใหสมาชิกประมาณ  รอยละ  10  ของที่จัดสรร 
   19.3  สหกรณผูเชาและเชาซ้ือที่ดิน  ปรับปรุงสหกรณประเภทนี้          
ในภาคเหนือและภาคใตใหสมบูรณย่ิงขึ้น  ขยายงานในภาคกลางโดยจัดต้ังสหกรณประเภทนี้ขึ้น
ในจังหวัดอยุธยา พ้ืนที่  2,400  ไร  ในป 2510  สําหรับปตอไปจะพิจารณาจัดตั้งตามความ
เหมาะสม  “ โดยใชวิธีซ้ือที่ดินจากเจาของที่ดินมาจัดสรรใหเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเองได 
เชาซ้ือระยะยาว ” 
   19.4  ชุมนุมสหกรณที่ดิน  รวบรวมสหกรณขั้นปฐมที่มีวัตถุประสงค
ประเภทเดียวกันเขาดวยกัน  และต้ังเปนชุมนุมสหกรณเพื่อขยายขอบเขตของธุรกิจใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น  ในระบบของแผนจะจัดตั้งชุมนุมสหกรณบํารุงที่ดิน  ชุมนุมสหกรณนิคมและอุตสาหกรรม  
และชุมนุมสหกรณผูเชาและผูซื้อที่  อยางละ  2  สมาคม  รวม  6  สมาคม  โดยแตละชุมนุมจะมี
แตเน้ือที่ไมตํ่ากวา  50,000 ไร ” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  2509  หนา  106  122  150-151) 
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วันที่  10  มิถุนายน  2510  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการปลูกสราง
สวนปาของ อ.อ.ป. โครงการที่ 1 จํานวน 6 สวน 

 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2510 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องขอเปลี่ยนแปลงหลักการ 

อนุญาตทําไมในปาโครงการไมกระยาเลย โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
  1.    ในบริเวณปาใดที่ พ.ต.ท.จงัหวัด แจงวามีผูกอการรายแทรกซึมอยางรุนแรง ก.พ.ป. 
เห็นวาในบริเวณปานี้ก็เสมือนหน่ึงเปนปาปดโดยปริยาย เพราะพนักงานเจาหนาที่ไมสามารถเขาไป
ดําเนินการตีตราหมายหรือตีตราชักลากได จึงสมควรปดปาเสียโดยใหผูวาราชการจังหวัด แจงรายชื่อ 
ปาเหลาน้ันใหกรมปาไมทราบ ท้ังน้ีจะเปนการตัดการแทรกซึมตาง ๆ โดยเด็ดขาด 
  2. หากประชาชนพึงประสงคจะขออนุญาตใชสอยเพ่ือปลูกสรางบานเรือนอยูอาศัย     
ในบริเวณปาดังกลาว ก็ผอนผันใหมีการอนุญาต  แตท้ังนี้หามจําหนายจายโอน มิฉะนั้นเจาของโรงงาน
แปรรูปไมก็จะหลีกเลี่ยงโดยวิธีรับมอบอาํนาจเขาไปทําไมในปาดังท่ีเปนอยูในสถานการณปจจุบัน 
 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2510  ไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510         
ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 84 ตอนที่ 129 (ฉบับพิเศษ) มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับที่ดินดังน้ี 
  “มาตรา 67 หามมิใหผูถือประทานบัตรปลอยน้ําขุนหรือมูลดินทราย อันเกิดจาก
การทําเหมืองออกนอกเขตเหมืองแร เวนแตน้ํานั้นจะมีความขุนขนหรือมูลดินทรายไมเกินอัตรา  
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีจําเปน รัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตยกเวนการบังคับตามวรรคหนึ่งได
โดยกําหนดเง่ือนไขตามที่เห็นสมควร 
  มาตรา 68   น้ําขุนขนหรือมูลดินทรายที่ผูถือประทานบัตรปลอยออกนอกเขต
เหมืองแร แมไดปฎิบัติตามมาตรา 67 แลวก็ดี ผูถือประทานบัตรจะตองจัดการปองกันมิใหน้ําขุนขน
หรือมูลดินทรายนั้นไปทําใหทางสาธารณะตื้นเขินหรือเส่ือมประโยชนแกการใชทางน้ําน้ัน 
  ในกรณีจําเปนรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดทางน้ําสาธารณะ เพื่อใหผูถือ
ประทานบัตรรายหนึ่งหรือหลายรายใชเปนที่สําหรับปลอยถายน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย โดย
กําหนดใหผูถือประทานบัตรเสียคาตอบแทนเพื่อคุมคาบํารุงรักษาและชดใชความเสียหาย และ
กําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 
  มาตรา 72 บรรดาขุม หลุม หรือปลอง ที่ไมไดใชในการทําเหมืองแลวใหผูถือ
ประทานบัตรจัดการถมหรือทําที่ดินใหเปนตามเดิมเสียทุกแหง ไมวาประทานบัตรน้ันจะสิ้นอายุ
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แลวหรือไม เวนแตประทานบัตรไดกําหนดเปนอยางอื่น หรือทรัพยากรธรณีประจําทองที่จะได    
ส่ังเปนหนังสือกําหนดเปนอยางอื่นดวยความเห็นชอบของอธิบดี 
  ในกรณีที่มิไดมีการปฎิบัติตามวรรคหนึ่ง ทรัพยากรธรณีประจําทองที่มีอํานาจ    
ส่ังเปนหนังสือใหผูถือประทานบัตรน้ันจัดการถมหรือทําที่ดินใหเปนตามเดิม ผูถือประทานบัตร
ตองปฎิบัติใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
  มาตรา 73 ผูถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร เฉพาะแต 

(1)ทําเหมืองและขายแรที่ระบุในประทานบัตร สวนแรอื่นซึ่งเปนผลพลอยได    
จากการทําเหมืองน้ัน ผูถือประทานบัตรจะขายไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

(2)ปลูกสรางอาคารหรือกระทําการอื่นเกี่ยวกับการทําเหมือง รวมทั้งการแตงแร
หรือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย 

(3)ใชที่ดินในเขตเหมืองแร ที่ขุดเอาแรแลวหรือที่มีแรไมสมบูรณพอที่จะเปดการ
ทําเหมือง เพื่อเกษตรกรรมในระหวางอายุประทานบัตร แตทั้งนี้เมื่อส้ินอายุประทานบัตรแลวมิให
ถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิครอบครอง” 

ป 2511 เริ่มโครงการจัดพัฒนาที่ดินหุบกะพงตามพระราชประสงค จุดมุงหมายของ
การดําเนินงาน คือ การมุงแกไขปญหาการไมมีท่ีดินทํากินของเกษตรกร ดังพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ขออัญเชิญมาในที่น้ีวา 

“ มีความเดือดรอนอยางยิ่งวาประชาชนในเมืองไทยจะไรที่ดิน  และถาไรที่ดิน
แลวก็จะทํางานเปนทาสเขา  ซึ่งเราไมปรารถนาที่จะใหประชาชนเปนทาสคนอื่น  แตถาเรา
สามารถที่จะขจัดปญหานี้  โดยเอาที่ดินจําแนกจัดสรรอยางยุติธรรม  อยางที่มีการจัดตั้งจะเรียกวา
นิคม  หรือจะเรียกวาหมู  หรือกลุม  หรือสหกรณก็ตาม  ก็จะทําใหคนที่มีชีวิตแรนแคนสามารถ  
ที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได ” 

 
วันท่ี  26  มกราคม  2511  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการขอเขาใชประโยชนในเขตปาที่จะรักษา

ไวเปนสมบัติของชาติ  ดังนี้ 
  1.  บริเวณปาที่ครม. มีมติใหกําหนดไวเปนปาที่จะรักษาไวเปนสมบัติของชาติ       
หากทบวงการเมืองใดประสงคจะเขาไปใชประโยชนโดยไมตัดพื้นที่ท่ีขอใชประโยชนออกจากเขตปาที่ได
จําแนกไวแลว ใหเปนอํานาจของกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาอนุมัติได  โดยไมตองเสนอ ครม. 
  2.  การขอเขาใชประโยชนในเขตพื้นที่ปาดังกลาวในขอ 1  หากจําเปนตองกันพื้นท่ีสวน
ท่ีขอใชประโยชนออกจากเขตปาจะตองทําความตกลงกับกระทรวงเกษตร และไดรับอนุมัติจาก 
ครม. เปนราย ๆ ไป 
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  ในป 2511  ไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511   
โดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2485  และพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการ
ครองชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2504 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2511 เลม 
85 ตอนท่ี 55 (ฉบับพิเศษ) 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ  พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการ
ครองชีพ พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ท่ีใช
อยูในปจจุบันนี้ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และตองการนําบทบัญญัติท่ีใชรวมกันได ซึ่งเคยกําหนดแยกไว
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดต้ังนิคมสรางตนเองหรือนิคมกสิกรรม และนิคมเกลือ ในรูปสหกรณ
ตาง ๆ นั้น  มารวมไวในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฉบับใหมน้ีเสียดวยกัน สวนพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมที่จะมีขึ้นในโอกาสตอไปนั้น ตองการใหมีแตเพียงการกําหนดประเภท
นิคมและแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินที่จะจัดต้ังนิคมเทาน้ัน 
 
  วันที่  20  มิถุนายน  2511  ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2511 ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 85 ตอนพิเศษ (ฉบับพิเศษ) ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา 32  บัญญัติไววา 
  “ มาตรา  32   สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง  ขอบเขต
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ” 
  การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง  สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ   
แหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ
โดยตรง  หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเพื่อประโยชนแกการผังเมืองหรือประโยชน
ของรัฐอยางอื่น  และตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ  ตลอดจนผูทรงสิทธิตามที่ระบุ
ไวในกฏหมายวาดวยการเวนคืนอสังริมทรัพย  บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้นดวย” 
 
  วันที่  25  มีนาคม  2512  จอมพลถนอม  กิตติขจร  นายกรัฐมนตรี  แถลงนโยบาย
รัฐบาลคณะที่  31  ตอรัฐสภาโดยมีสวนเก่ียวของกับที่ดิน  ดังนี้ 
  “ ในสวนที่เกี่ยวกับการเสริมสรางความอยูดีกินดีของประชาชนนั้น  รัฐบาลนี้ถือวา
เปนนโยบายสําคัญอันหนึ่งที่จะตองกระทําโดยจะขยายโครงการพัฒนาทองถิ่นออกไปใหกวางขวาง
ทั่วทั้งประเทศ  จะจัดต้ังนิคมสรางตนเองเพิ่มขึ้นจะพยายามชวยใหประชาชนทั่วไปไดมทีีดิ่นทาํกนิ
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เปนของตนเอง  ตามกําลังความสามารถของตนเองและครอบครัว  จะสงเสริมใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการประกอบอาชีพสุจริตตามที่ตนถนัดอยางจริงจัง ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
2540 หนา 160) 
 

วันที่  8  กรกฎาคม  2512    คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการจัดท่ีดินใหราษฎรท่ีไมมีท่ีทํากิน
และท่ีบุกรุกไปทํากินในท่ีสงวนหวงหาม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ คือ 
  1.  ใหกรมประชาสงเคราะหเรงรัดจัดตั้งนิคมประชาสงเคราะหในจังหวัดที่ไมมีนิคม     
ท่ีมีอยูแลวใหเรงขยายและรับคนเพิ่ม 
  2.  การจัดที่ดินทํานิคม การจับจองที่ดินของราษฎร   ใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ    
เรงดําเนินการและใหประสานนโยบายไปทํานองเดียวกัน 

3.  ราษฎรบุกรุกควรพิจารณา   
- ถอนการสงวน ถอนไมไดก็ใหราษฎรเชา 

                             - ถาตองการปาสงวนไวก็ใหหาที่นิคมใหราษฎร 
  4.  ใหถือนโยบายจัดที่ดินทํากินใหราษฎรเปนนโยบายสําคัญของชาติ              
ใหทุกหนวยราชการใหความรวมมือทั้งเจาหนาที่และเครื่องมอืเครื่องใชตามความจําเปน 
  5.  เรื่องงบประมาณใหสํานักงบประมาณรวมพิจารณาสนับสนุน  
  6.  ใหราษฎรท่ีรับประโยชนจากท่ีทํากินน้ีไดท่ีดินเปนของตนเอง   และหามการโอน
เปลี่ยนกรรมสิทธ์ิหรือตกเปนของนายทุน 
 
  วันที่  12  ธันวาคม  2512   คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง การจัดท่ีดินใหราษฎรท่ีไมมีท่ีทํากิน 
และท่ีบุกรุกเขาไปทํากินในที่สงวนหวงหาม ขยายมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2512 ท่ีทาง
กระทรวงมหาดไทย เสนอไว  ดังนี้ 
  1.  ใหถือเปนโครงการเรงรัดพิเศษ  
  2.  กระทรวงมหาดไทยไดเสนองบประมาณไว 16 ลานบาท  
  3.  กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งคณะกรรมการสวนกลางขึ้นเรียกวา   “คณะกรรมการ
พิจารณาเรงรัดการจัดที่ดิน” มีปาไมเขตรวมเปนกรรมการดวย 
  4.  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดตั้ง “คณะกรรมการเรงรัดการจัดที่ดินสวนจังหวัด”    
มีคณะกรรมการปาสงวนแหงชาติรวมเปนกรรมการดวย 
  5.  ใหคณะกรรมการเรงรัดการจัดที่ดิน ท้ังสวนกลางและสวนจังหวัดรวมกันพิจารณา 
วาจะดําเนินการอยางไรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกระทรวงมหาดไทย 
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  6.  ใหคณะกรรมการเรงรัดการจัดที่ดินสวนจังหวัด พิจารณาดําเนินการสอบสวนสิทธ์ิ
ของราษฎร ท้ังในปาสงวนแหงชาติและปาท่ียังไมสงวน 
  7.  หลักเกณฑในการพิจารณาเกี่ยวกับการบุกรุกปาสงวนหรือสิทธิของราษฎรในเขต  
ปาสงวน  
  8.    ในการไปรังวัดสอบสวนสิทธิ์ของราษฎร ตาม พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ  
ควรออก นส. 3 เสียดวย  
  9.      ท่ีดินสาธารณะประโยชนหรือที่สงวนหวงหามอื่น ๆ  ใหคณะกรรมการฯ
พิจารณาสอบสวนเชนเดียวกับปาสงวนแหงชาติ 
  10.  ท่ีดินยังไมไดสงวน และมีกรณีพิพาทโตแยงสิทธ์ิใหใชมาตรา 25  ของประมวล
กฎหมายท่ีดินดําเนินการ 
  11.  เม่ือไดกันเขตแลวและทางการไดกันเขตใหเชาหรือใหอยูในเขตปาสงวน         
แลวใหผูนั้นเปนผูชวยเจาพนักงานที่จะแจงวามีผูบุกรุกปา ก็ใหเจาหนาที่ดําเนินการจับกุมฟองรอง    
ตอศาลโดยเด็ดขาด 
  วันที่  11  พฤษภาคม  2514  คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการปลูกสรางสวนปาของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม โครงการที่ 1  จํานวน  4  สวน 
 
  วันที่  14  กันยายน  2514  คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการประสานงาน
การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม และอนุมัติใหประเทศไทยเขารวมโครงการดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรโลกขององคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
   
  วันที่  10  มีนาคม  2515  ไดมีการประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ  ฉบับที่ 2 (2515)  วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน ในราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 37 (ฉบับพิเศษ)   โดยมี
รายละเอียดดังน้ี. 
  หมวด 1  บททั่วไป 
  หมวด 2  การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผูครอบครองและ
ทําประโยชนในท่ีดินกอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับแตไมไดแจงการครอบครอง 
  หมวด 3  การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผูครอบครองและ
ทําประโยชนในท่ีดิน ภายหลังวันท่ีประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ 
  หมวด 4    การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะราย     
โดยมิไดแจงการครอบครอง 
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  หมวด 5     การออกโฉนดที่ดินและการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในกรณีท่ี
เนื้อที่แตกตางกับหลักฐานแจงการครอบครอง 
 

วันที่  24  เมษายน  2515  ไดมีการประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515)  วาดวยวิธีปฎิบัติในการแจงและออกคําส่ังแกผูฝาฝนมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายที่ดินอยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พุทธศักราช 
2515 ใชบังคับ  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 89  ตอนที่ 64 (ฉบับพิเศษ) 
 

วันที่    24  เมษายน  2515 ไดมีการประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2515) วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการออกโฉนดที่ดินและ        
ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน ในราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 64 (ฉบับพิเศษ) โดยมี
สาระสําคัญ คือ การยกเลิกขอความในขอ 3 แหงระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2515) 

ตอมาในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2515  NASA ก็ไดสงดาวเทียมสํารวจทรัพยากรพิภพดวงแรก
เรียกวา ERTS-1 ตอมาเปลี่ยนเปน LANDSAT-1 ข้ึนสูวงโคจร (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  2523 หนา 1) 
  

วันที่  29  กันยายน  2515  ไดมีประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี 218  ในราชกิจจานุเบกษา   
เลม 98  ตอนที่ 145   เรื่องกฎหมายบริหารราชการแผนดิน โดยมีเหตุผลดังนี้ 

“โดยที่คณะปฎิวัติไดพิจารณาเห็นวา   กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ไดใชบังคับมาเปนเวลากวายี่สิบปแลว บทบัญญัติของกฎหมายบางมาตราไมเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการบางตําแหนง และประกอบกับคณะปฎิวัติ
ไดจัดระเบียบกระทรวง ทบวง กรม เสียใหม สมควรปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
ใหสอดคลองกับกลไกการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน        
ไดเปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

วันที่ 29 กันยายน 2515 ไดมีการยุบกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ตามประกาศ   
คณะปฏิวัติฉบับที่ 216  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 89 
ตอนท่ี 145 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใหกรมพัฒนาที่ดินยายไปสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ปลายเดือนพฤษภาคม  ป  2517  มีชาวนาในอําเภอทาตะโก  อําเภอหนองบัว  และ
อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  ประมาณ  50  คน  เดินทางมารองเรียนตอนาย  สัญญา  ธรรมศักดิ์  
นายกรัฐมนตรี  ท่ีทําเนียบรัฐบาล  เพื่อขอความเปนธรรมเกี่ยวกับที่ดินทํากิน    เนื่องจากถูกนายทุน
ขมขูและบุกรุกเพ่ือยึดที่ดินที่ไดขายขาดมาใหแลวเปนเวลานานกลับคืน  ( สยามรัฐ, 27 พฤษภาคม  2517 ) 
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วันที่ 4  มิถุนายน  2517  นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังท่ี  สลร  32/2517  โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา  17  แหงธรรมนูญการปกครองเพื่อชวยเหลือชาวไรชาวนาที่เดือดรอนจากเจาของ  
ท่ีนาและนายทุน โดยใหคณะกรรมการที่ตั้งข้ึน  เจรจาทําความตกลงระหวางเจาของที่ดินกับชาวไร
ชาวนา 

วันที่ 7  มิถุนายน  2517  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบาย
รัฐบาลชุดที่  34  ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  มีขอความท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน  ดังน้ี :- 

“ จะจัดที่ดินทํากินใหชาวไร  ชาวนาที่เดือดรอน ใหไดรับความเปนธรรม        
โดยรวดเร็วจะวางรากฐานและแนวทางปฏิบัติในการปฏิรูประบบการศึกษาและการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  2540 หนา 181, 184 ) 

  วันที่ 24  มิถุนายน  2517  ชาวนาไดเดินขบวนเรียกรองอีกครั้งหน่ึงวาใหพิจารณา
ความชวยเหลือเสียใหมเพราะการแกไขโดยใชมาตรา  17  ดังกลาวแลวยังมิบรรลุผล  ตอมาในวันท่ี  
29  มิถุนายน  2517  สถาบันนิสิตนักศึกษารวม  9  แหงรวมกับตัวแทนชาวนา   นําขอมูลเสนอ
นายกรัฐมนตรีใหรัฐบาลชวยเหลือ  รวม  6  ขอ  (มหาชนรายสัปดาห  6  ธันวาคม  2517 ) 

วันที่ 11  กรกฎาคม  2517        นายใช  วังตระกูล       ตัวแทนชาวนาจังหวัด
พิษณุโลกไดเขาพบ  ดร.ประกอบ  หุตะสิงห  รองนายกรัฐมนตรี  แจงใหทราบวาขณะนั้นชาวนา        
ถูกนายทุนและเจาของที่ดินฟองรองไปแลว  20  ราย  ในเขตอําเภอวังทอง  และ  บางกระทุม       
ขอใหรัฐบาลดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงโดยเรงรีบ  (ประชาธิปไตย  วันเสารที่  13  กรกฎาคม  2517 ) 
 

         2.5.3 นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2515-2519) 
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2515-2519)  
นโยบายในสาขาการเกษตรและชลประทาน  หนา  51  มีขอความวา 
  “ สวนในดานระบบถือครองที่ดินน้ัน  นโยบายดานน้ีคือ  เรงดําเนินการ           
ใหเกษตรกรไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินของตนเองกับทั้งปองกันมิใหเกษตรกรตองสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของตน  ตลอดจนใหความเปนธรรมและความมั่นใจในเสถียรภาพแกผูปรับปรุง
โครงการจัดที่ดินใหแกราษฎร  และดําเนินมาตรการเปนพิเศษที่จะชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย ” 
( สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  2514  หนา 51) 
  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับนี้  ไดมีจุดตั้งตนในการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายที่ดิน     
ของชาติหลายประการ 
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  วันที่  13  สิงหาคม  2517  คณะรัฐมนตรี มีมติเรื่อง นโยบายเพื่ออนุรักษทรัพยากร
ปาไมเปนการถาวร ครม. ลงมติเห็นชอบในนโยบายเพื่ออนุรักษทรัพยากรปาไมเปนการถาวรตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหเสนอโครงการในรายละเอียดใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาเปนการดวน และใหสํานักงบประมาณพิจารณา
สนับสนุนในเรื่องการเงินตอไป 
 ขอเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ   คือ 
  1.  เรงรัดจัดสรรท่ีดินสําหรับการเกษตร เพื่อสนองความตองการของประชาชน       
และใหพิจารณางบประมาณเปนพิเศษ 
  2.  ปาสงวนแหงชาติท่ีเส่ือมโทรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดจัดต้ังกรรมการ
เพื่อดําเนินการแบงออกเปนสองสวน คือ สวนที่จะจัดบํารุงและสรางสรรใหเปนปาถาวรตอไป           
อีกสวนหนึ่งจะผอนผันใหราษฎรอาศัยอยูทํามาหากินแตไมใหกรรมสิทธ์ิ 
  3.  ขอตั้งศูนยอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแหลงตาง ๆ ท่ีมีปาไมหนาแนน  
  4.  ขอใหสนับสนุนโครงการปลูกสรางสวนปาโดยงบประมาณและเงินกู  
  5.  ใหสัมปทานปาไมแกบริษัททําไมจังหวัด  ทยอยยกเลิกสัมปทานเอกชน สัมปทาน  
ท่ีอยูในระหวางพิจารณาแตยังไมไดดําเนินการหรือกระทําผิดระเบียบขอบังคับใหยกเลิก  
  6.  สนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชไมเปนวัตถุประดิษฐบางประเภท  รวมทั้งในรูป
สหกรณหรือบริษัทมหาชน โดยมีหลักการใหบริษัทเหลานั้นมีสวนชวยในการบํารุงรักษาปา    
  วันที่  18  กันยายน  2517   ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน         
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 91  ตอนที่ 155  
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริม
เกษตรกรของประเทศใหเจริญกาวหนาและสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐานการครอง
ชีพสูงขึ้น ในการน้ีสมควรดําเนินการจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเสียใหม เพ่ือใหท่ีดินทุกแปลงไดรับ
ประโยชนจากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคโดยทั่วถึง และเพื่อใหเกษตรกรไดมีท่ีดิน     
ของตนเองสําหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะมีผลชวยใหฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและ 
ของเกษตรกรมั่นคงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
  วันที่  7  ตุลาคม  2517  ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
2517 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนท่ี 69 หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 39    
ไดบัญญัติเรื่องการเวนคืนท่ีดินไวดังน้ี 
  “ มาตรา  39  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขต   
แหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ี  ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
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“การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง  สิทธิของบุคคลในการสืบมรดก        
ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  หรือการอันจําเปน
ในการปองกันประเทศ  หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน  หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น  และตองชดใชคาทําขวัญภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจน    
ผูทรงสิทธิ์  บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น  ทั้งน้ีตามที่ระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทําขวัญตามวรรคสามใหคํานึงถึงการไดมา สภาพและที่ต้ังของ
อสังหาริมทรัพย  ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม   
แกสังคม ” 

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

กับที่ดินดังน้ี 
“ มาตรา  77  รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอม  และความงาม

ทางธรรมชาติ  รวมทั้งปาไม  ตนนํ้า  ลําธาร  และนานนํ้า 
  มาตรา  78  รัฐพึงสงเสริมการคนหาทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อนํามาใชใหเกิด

ประโยชนในทาง  เศรษฐกิจแกประชาชนชาวไทย  โดยไมขัดกับหลักการอนุรักษธรรมชาติ 
  มาตรา  80  รัฐพึงจัดระบบการถือกรรมสิทธิ์และการครอบครองที่ดินเพื่อ

ประโยชนแหงการสงเสริมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม  และพึงกําหนดพันธะใหเจาของที่ดิน  
ใชที่ดินใหเปนประโยชนตามความเหมาะสมแกสภาพของที่ดิน 

  มาตรา  81  รัฐพึงสงเสริมใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์  และสิทธิในที่ดิน         
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง  โดยการปฏิรูปที่ดินและวิธีการอื่น ” 

 
  ในป 2517  มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517  ขึ้น  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 175 (ฉบับพิเศษ) เมื่อวันท่ี  18 ตุลาคม  2517  ตอมา
ไดนําเงินจากกองทุนนี้จํานวน 100 ลานบาท ไปใหเปนกองทุนการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในป 
2520 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประชากรสวนใหญของ
ประเทศประกอบอาชีพการเกษตร  ผลิตผลเกษตรกรรม  เปนสินคาขาออกที่ทํารายไดมาสูประเทศ   
เปนอันดับหน่ึง  การเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยูกับอาชีพการเกษตรเปนสําคัญ  แตปรากฏวาเกษตรกร
สวนมากเปนผูยากจนตองกูยืมเงินทุนมาใชในการประกอบอาชีพและเปนคาใชจายในครอบครัว         
จึงทําใหเกษตรกรมีหนี้สินลนพนตัวและตองสูญเสียกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  และกลายเปนผูเชาที่ดิน       
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ตองเสียคาเชาในอัตราสูง  นอกจากนั้นเกษตรกรผูผลิตตกอยูในฐานะเสียเปรียบพอคาคนกลาง  ซึ่งเปน
ผูกําหนดราคาผลผลิตเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร  โดยมุงเอาเปรียบกดราคาเพื่อใหตน
ไดรับผลกําไรจากการซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑดังกลาวจากเกษตรกรใหมากที่สุด  รัฐบาลจึงเห็นความ
จําเปนท่ีจะตอง  ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรใหหลุดพนจากหนี้สิน  มีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง  และ
ใหสามารถ  เพิ่มผลผลิตการชวยเหลือเกษตรกรใหหลุดพนจากหนี้สิน  มีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง  
และใหสามารถ  เพิ่มผลผลิตและมีรายไดสูงข้ึน  และเพื่อชวยพยุงราคาขายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน  
และผลิตภัณฑอาหารใหอยูในระดับที่เหมาะสม  เปนผลดีแกท้ังผูผลิตและผูบริโภคภายในประเทศ  
เห็นสมควรมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนสงเคราะหเกษตรกรขึ้นโดยเฉพาะ  เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในดาน
การสงเสริมการเพิ่มผลผลิต  และเพื่อพยุงราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร         
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
  ในป 2517 ไดมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. 2517  โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 91  ตอนที่ 215  ลงวันที่  17  ธันวาคม  2517 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุม    
การเชานา  พ.ศ. 2493 ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสม เพราะสภาพการทํานาเปลี่ยนแปลงไป 
มาตรการที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาวจึงไมเพียงพอ   ประกอบกับวิธีการกําหนดคาเชานาขั้นสูงซึ่ง
กําหนดไว เปนการแนนอนในกฎหมายนั้นยังไมเปนธรรม  สมควรกําหนดตามสภาพของทองที่และ
ประเภทของขาว หรือพืชไรท่ีเพาะปลูกโดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุนของผูเชานาดวย จึงจําเปน   
ตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
  วันที่  21  มกราคม  2518  คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการปลูกสรางสวนปาโครงการ  
ท่ี 2  และ 3 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
  วันที่  25  มกราคม  2518   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่องนโยบายอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอวา 
  1. ปาสงวนแหงชาติท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม  ควรมอบใหสถาบันเกษตรกรรับไป
ดําเนินการในรูปของนิคม และตามนัยกฎหมายวาดวยการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
  2.  ปาสงวนแหงชาติท่ียังมีสภาพเปนปาอยู ควรจะพิจารณาอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ไดในกรณีท่ีไมเปนการทําลายปา หรือไมทําใหปาเสียหาย 
 
  วันที่  13  กุมภาพันธ  2518  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518  ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 92  ตอนที่ 33 (ฉบับพิเศษ) 
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  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการผังเมือง
และผังชนบทไดใชบังคับมากกวายิ่สิบป ประกอบกับไดมีการพัฒนาท้ังในดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองท่ีตาง ๆ ไดทวีความหนาแนนมากยิ่งขึ้น   มาตรการและ
โครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหมใหสอดคลอง
กับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของทองท่ี 
 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ 2518 ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ 2518 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนท่ี 40 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
มาตรา 20 มีดังน้ี 
  มาตรา 20  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากสภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษซ่ึงหาก
ปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายตอชีวิต รางกายของประชาชนหรือกอความเสียหายตอทรัพยสิน
ของประชาชนหรือของรัฐ ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลซึ่งเปนผูกอใหเกิดอันตรายหรือความ
เสียหายหรือบุคคลซึ่งอาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาวไมใหกระทําการใดอันจะมีผล
เปนการระงับหรือลดความรุนแรงแกสภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษที่เกิดขึ้นในระหวางที่มีเหตุ
ดังกลาว 
  วันที่ 5 มีนาคม 2518   ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 92  ตอนที่ 54  (ฉบับพิเศษ)  
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  
ประชากรสวนใหญมีอาชีพในการเกษตร ท่ีดินจึงเปนปจจัยสําคัญและเปนรากฐานเบื้องตนของการผลิต 
ทางการเกษตรกรรม  แตปจจุบันปรากฎวาเกษตรกรกําลังประสบความเดือดรอนเน่ืองจากตองสูญเสีย 
สิทธิในที่ดิน และกลายเปนผูเชาท่ีดิน ตองเสียคาเชาที่ดินในอัตราสูงเกินสมควร ท่ีดินขาดการ
บํารุงรักษา  จึงทําใหอัตราผลิตผลเกษตรกรรมอยูในระดับต่ํา เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมและ
เสียเปรียบจาก  ระบบการเชาที่ดินและการจําหนายผลิตผลตลอดมา ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะความยุงยาก   
ท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการเมืองของประเทศเปนอยางมาก ซึ่งเปนความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีรัฐจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยดวนท่ีสุด โดยวิธีการปฎิรูปที่ดินเพ่ือชวยให เกษตรกร    
มีท่ีดินทํากินและใหการใชท่ีดินเกิดประโยชนมากท่ีสุด พรอมกับการจัดระบบการผลิตและจําหนาย
ผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อใหความเปนธรรมแกเกษตรกร   ท้ังนี้เพื่อเปนการสนองแนวนโยบายแหงรัฐ    
ในการลดความเหลื่อมล้ํา ในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามที่ไดกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
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  บทบัญญัติตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัตินี้ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกวา 
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในกระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ตามมาตรา 
10 เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจายเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   
  วันที่ 5 มีนาคม 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518    
ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 92  ตอนที่ 54 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากปจจุบันนี้ไมมีกฎหมาย  
วาดวยการปกครองดูแลรักษาท่ีราชพัสดุ  ใหเปนไปโดยมีระเบียบและหลักเกณฑท่ีแนนอนทําใหเกิด
ปญหายุงยากในทางปฎิบัติหลายประการ สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบที่ราชพัสดุขึ้น
โดยเฉพาะ โดยใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการนี้เพ่ือการประหยัด และขจัดปญหา    
งานซ้ําและซอนกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีข้ึน 
  วันที่  6  มีนาคม  2518  ม.ร.ว. เสนีย   ปราโมช   นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย   
ของรัฐบาลคณะที่ 35  ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน ดังนี้ 
  “ รัฐบาลนี้จะเรงรีบดําเนินการปฏิรูปที่ดิน  และจัดที่ดินในเขตปาสงวนที่หมดสภาพ
เปนปาแลวและมิใชตนนํ้าลําธาร  นํามาปรับปรุงและจัดสรรใหราษฎรไดเขาครอบครองทํากิน  
และจะจํากัดสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  2540 หนา 180 ) 

วันที่  19  มีนาคม  2518  ม.ร.ว. เสนีย  ปราโมช  นายกรัฐมนตรี  แถลงนโยบาย 
ของรัฐบาลคณะท่ี  36  ตอสภาผูแทนราษฎร  มีสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารที่ดินโดยมอบหมาย     
ใหสภาตําบลดําเนินการ  ดังนี้ 
  “ รัฐบาลนี้จึงไดกําหนดนโยบายสงเสริมการบริหารทองถิ่นโดยสภาตําบลไวเปน
นโยบายเรงดวนประการหนึ่ง  กลาวคือ  รัฐบาลนี้จะดําเนินการใหสภาตําบลเปนหนวยมูลฐาน 
ทางประชาธิปไตย  และทางเศรษฐกิจ  โดยจะมอบอํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบในการ
ปกครองตนเองอยางเต็มที่ เชน 

ก. วางแผนพัฒนาตําบลทั้งระยะสั้นและระยะยาว  พรอมทั้งจัดทํางบประมาณ 
และติดตามการปฎิบัติงาน 

ข.  มีอํานาจในการเก็บภาษีที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ 
ค.  บริหารการสาธารณสุขและสถานีอนามัย 
ง. ควบคุมและดําเนินการสํารวจและปกหลกัเขต  เพื่อการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

ของเกษตรกรเพื่อใหการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินกระทําไดครบถวนภายใน  4  ป  ตําบลใดเมื่อได
มีการกําหนดเขตกรรมสทิธิ์ที่ดินและออกเอกสารสิทธิ์ครบถวนแลว  จึงจะมอบหมายใหตําบลนั้น
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ดําเนินการปฎิรูปที่ดินตามแผนรวมของราชการสวนกลางตอไปทันท”ี(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
2540 หนา 199)  
 

วันที่ 4  เมษายน  2518  นายกรัฐมนตรีมีหนังสือท่ี  สร.  0203/4381               
ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหอนุญาตใหราษฎรท่ีบุกรุกอยูในปาสงวนแหงชาต ิ  
อยูทํากินตอไปไดมิใหมีการจับกุม 

ผลตอเนื่องจากนโยบายทางการเมืองฉบับนี้      พ้ืนที่ปาไมในระหวางป  2519 –
2521  ถูกบุกรุกทําลายถึงจํานวน  14.5  ลานไร      เฉลี่ยปละ  7.25  ลานไร  ซึ่งมีจํานวนเกือบ    
สองเทาของพ้ืนท่ีปาไมท่ีถูกบุกรุกทําลายในระหวางป  2516 – 2519 (TDRI, 1987) 

จากการบุกรุกปาอยางรุนแรงเกิดขึ้นไมสามารถหยุดยั้งได เมื่อวันท่ี 20 เมษายน  
2518  คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ  เรื่องแผนงานจัดท่ีดินใหแกราษฎรในหมูบานปาไม  คือ 

1.  ใหจัดที่ดินใหราษฎรไดอยูอาศัยในรูปหมูบานปาไมในเขตปาสงวนท่ีเส่ือมโทรมแลว 
2.  ขอจัดตั้งกองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ 
3.   ขอตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดหาท่ีดินใหเกษตรกรในเขตปาสงวน

แหงชาติ  ซึ่งเส่ือมสภาพแลว 
การจั ด ต้ั งห มู บ านป า ไม นี้ เ ป นการ เ พ่ิมวิ ธี ก า รจั ด ท่ี ดิ น ข้ึนอี ก รู ปแบบห น่ึ ง               

จากที่ดําเนินการมาในรูปนิคมสรางตนเอง  นิคมสหกรณและการปฏิรูปที่ดิน 
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ท่ี สร. 0203/4381                                                                        สํานักนายกรัฐมนตรี  
 
                                                                                          4  เมษายน  2518 
  
เร่ือง   ราษฎรเขาทํากินในที่ปาสงวนแหงชาต ิ 
  
เรียน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 
  ดวยมีราษฎรเปนจํานวนมากไดรองเรียนขอความเปนธรรม ในกรณีที่ถูกเจาหนาที่จับกุม  เนื่องจากไดรุกเขาไปทํากิน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ จึงสมควรจะไดวางมาตรการแกไขปญหาเรื่องนี้  ดังตอไปนี ้คือ  
 1.  กรณีที่ราษฎรเขาทําไรนาในปาสงวน ทําใหปาสงวนนัน้หมดสภาพเปนปาแลว  ใหราษฎรทีท่ํากินอยูนั้นคงอยูทํากินตอไปได
และใหเจาหนาที่สอบดูวา ราษฎรที่ทํากินอยูนัน้ทํากินเองหรืออยางไร  แลวรายงานไปใหทราบโดยดวน  เพ่ือจะไดดําเนินการใหราษฎร
เขาทํากินโดยชอบดวยกฎหมายตอไป  
 2.  ราษฎรที่รุกเขาทํากินตามขอ 1 ถาถูกเจาหนาที่จับกุมคุมขังไวก็ใหเจาหนาที่ปลอยตัวไป  และถาราษฎรผูนั้นจะเขาทํากิน   
ในทีน่ั้น ก็ใหเขาทาํกินได  
 3.  ตั้งแตบัดนี้ไป  หามบุกรุกปาสงวนเปนการเด็ดขาดหากบุกรุกเขาไปยอมเปนการฝาฝนกฎหมาย จะถูกดําเนินการ       
ตามกฎหมายตอไป โดยใหเจาหนาที่ประกาศใหราษฎรทราบทั่วกันดวย  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือจะไดดําเนินการตอไป  
 

                                  ขอแสดงความนับถือ  
   

                                   (ลงนาม)   คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  
                                   (หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ  ปราโมช) 

                                                                                         นายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 เมษายน 2518  คณะรัฐมนตรี มีมติเรื่องแผนงานจัดท่ีดินใหแกราษฎรในรูป
หมูบานปาไม ครม. ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ คือ 
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“1.ให จัดที่ ดินใหราษฎรไดอ ยู อาศัยในรูปหมูบ านปาไมในเขตปาสงวน              
ที่เสื่อมโทรมแลว 

  2.ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ   รวมกันพิจารณาแกไขปญหาการบุกรุก
ทําลายปาตนน้ําลําธารในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือใหลุลวงไป 

  3.ใหสํานักงบประมาณตั้งงบประมาณตามโครงการหมูบานปาไมใหแกกรมปาไม
ในป 2518 รวม 50 ลานบาท  เพื่อใหหมูบานน้ีเปนหมูบานเกษตรสหกรณตอไป 

  4. ขอจัดตั้งกองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ 
  5.ขอต้ังคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดหาที่ดินใหเกษตรกร ในเขต       

ปาสงวนซึ่งเสื่อมสภาพแลว ” 
 
ครม. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ทํารายละเอียดโครงการและใหตกลงกับสํานัก

งบประมาณเรื่องงบประมาณ ในขอ 3 
วันที่ 8 มิถุนายน  2518  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และคําส่ัง

เกี่ยวกับการปาไม ครม. ลงมติ 
“ 1.  ใหยกเลิกคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองราษฎรเขาทํากินในปาสงวน

แหงชาติ ลงวันที่ 4 เมษายน 2518 
   2.  ในกรณีที่ไดออกเอกสารสิทธิ์  ซ่ึงออกโดยอาศัยคําส่ังนายกรัฐมนตรี ตามขอ 1 

ไปแลวใหดําเนินการเพิกถอนเอกสารดังกลาวเสียทั้งส้ิน 
   3.  ผูที่เขาไปทํากินในปาสงวนแหงชาติอยูแลวคงใหอยูอาศัยทํากินตอไปได 

และต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป หามมิใหผูใดบุกรุกปาสงวนแหงชาติเปนอันขาด หากบุกรุกเขาไป      
ใหเจาหนาที่ทําการจับกุมดําเนินการตามกฎหมายทุกราย ทั้งนี้ใหเจาหนาที่ประกาศใหราษฎร
ทราบทั่วไป” 

 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2518 นายกรัฐมนตรีมีหนังสือที่ สร. 0704/2109 เรื่อง  ราษฎร

เขาทํากินในปาสงวนแหงชาติ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังน้ี 
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ดวนมาก                                                                                      
ทีสร.0704/2109                                                                                      สํานักนายกรัฐมนตรี  
  
                                                                                          11  กรกฎาคม  2518  
  
เร่ือง   ราษฎรเขาทํากินในที่ปาสงวนแหงชาต ิ 
  
เรียน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  
อางถึง   หนังสือดวนมาก สร. 0203/4381  ลงวันที ่4 เมษายน 2518  
  
  ตามหนังสือที่อางถึงขอ1  ไดอนุญาตใหราษฎรเขาทํากินในปาสงวนที่หมดสภาพเปนปาแลวตอไป ดังความละเอียด
แจงแลวนั้น  บัดนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนผูดําเนินการตามโครงการ    
จัดพัฒนาที่ดินในทองที่หมูบานทุงลุยลาย   อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามพระราช ประสงค โดยอพยพราษฎร 1,096 ครอบครัว 
ออกจากปาสงวนแหงชาติหมายเลข 10 ไปอยูที่จัดสรรให เพื่อปลูกปาทดแทนปาที่ถูกทําลายไป  งานนี้ไดสําเร็จไปแลวบางสวน บัดนี้
โครงการดังกลาวตองหยุดชะงักลง เพราะราษฎรยึดถือหนังสือที่อางถึง  ไมยอมอพยพไปอยูยังที่ดินที่จัดสรรให  
  
  เพ่ือใหโครงการฯดําเนินตอไปได จึงขอใหงดใชมาตรการตามความในหนังสือที่อางถึง ในบริเวณปาสงวนแหงชาติ
หมายเลข 10 แตตองใหราษฎรไดเก็บเกี่ยวพืชผลฤดูนี้เสียกอน  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 

 
                                      ขอแสดงความนับถือ  

  
                                      (ลงนาม)   คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  

                                     (หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ  ปราโมช)  
                                    นายกรัฐมนตรี  
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วันที่  9  กันยายน  2518 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งหมูบานสหกรณสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม โดยนําที่ดินปาสงวนแหงชาติท่ีเส่ือมโทรมประมาณ 10,000 ไร ท่ีตําบลคอนหลวย 
อําเภอ สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จัดใหแกราษฎรประมาณ 500 ครอบครัว 

 
  วันที่  16  ตุลาคม  2518    มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเองทุงสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 92  ตอนที่ 215 
   
  วันที่ 14 กันยายน 2519 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง ทบทวนมติ ครม. และคําส่ังเกี่ยวกับ  
การปาไม ใหแกไขมติ ครม. ในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2518 ขอ 3 เสียใหมเปนดังน้ี 
  “3. ผูที่เขาไปทํากินในปาสงวนแหงชาติอยูแลวคงใหอยูอาศัยทํากินตอไปได    
เวนแตปาสงวนแหงชาติน้ันเปนปาซึ่งไดรับอนุญาตจาก ครม. ใหดําเนินการตามโครงการของ
รัฐบาล และตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป หามมิใหผูใดบุกรุกปาสงวนแหงชาติเปนอันขาด หากบุกรุก   
เขาไปใหเจาหนาที่ทําการจับกุมดําเนินการตามกฎหมายทุกราย ทั้งนี้ใหเจาหนาที่ประกาศ        
ใหราษฎรทราบทั่วกัน” 
 
  วันที่  30  เมษายน  2519   ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลคณะที่ 37 ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดินซึ่งอยูในนโยบายเรงดวน ดังน้ี 
  “ จะเรงทําการปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหเกษตรกรไดมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง         
ในแตละป เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2520 จะจัดสรรที่ดินใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินเปนของตนเอง
ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ครอบครัว 
  จะชวยเหลือเกษตรกรในดานการชลประทาน การปรับปรุงดิน การใชพันธุพืช 
และการซื้อปุยในราคาตํ่า ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  2540 หนา 204) 
 

         2.5.4  นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) 
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)  ไดมี
นโยบายในดานการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเกษตร  โดยมุงปรับปรุง     
ดานกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินเพ่ือการเกษตร  การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิตตลอดจน  
การปรับปรุงภาวะการผลิตใหมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเนนหนักในดานการใชที่ดินใหเหมาะสม
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และสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2519 หนา 161-164) 

 
  ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ ไดมีลําดับเหตุการณตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
   วันที่  29  ตุลาคม  2519  นายธานินทร   กรัยวิเชียร  นายกรัฐมนตรี  แถลงนโยบาย
ของรัฐบาล คณะท่ี 39  ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีสวนท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน ดังนี้ 
  “ รัฐบาลนี้จะยึดถือโครงการปฏิรูปที่ดินควบคูไปกับการพัฒนาระบบสหกรณ    
ทุกระดับเปนนโยบายสําคัญ เพื่อสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ โดยใน 4 ปนี้ จะทําการปฏิรูปที่ดินพระราชทาน ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน      
รวมเปนเนื้อที่ประมาณ 8 ลานไร ดวยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองท่ีดินเพื่อ
การเกษตร รวมทั้งการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อการเกษตร”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 

หนา 218 ) 
 
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2519 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน     
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลมท่ี 93 ตอนที่ 144    
โดยแกไขมาตรา 5 และ มาตรา 35 โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ยังมีบทบัญญัติไมรัดกุมและเหมาะสม    
ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยูหลายประการ และมีบางประการไดแกเรื่องการออก
พันธบัตร การชําระราคาหรือคาทดแทนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย สมควรแกไขเพิ่มเติมเสียใหม      
โดยรีบดวนเพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความคลองตัวและสนองนโยบายการปฏิรูปที่ดินของ
รัฐบาลไดรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
  
  วันที่  4  พฤษภาคม  2520  คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในพื้นท่ี 5,625 ไร ใหราษฎร 300 ครอบครัว 
  วันที่  18  พฤษภาคม  2520  นายกรัฐมนตรี ไดมีคําส่ังท่ี 108/2520 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาปญหาในการบริหารงานจัดที่ดินโดยมี นายปญญา พลเดช เปนประธาน
คณะกรรมการ และนายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต  เปนเลขานุการ 
 
  วันที่  27  กรกฎาคม  2520  คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการเรื่องจัดตั้งทบวงที่ดิน 
และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการางพระราชบัญญัติ  เพื่อเสนอตอสภาการปฎิรูปการ
ปกครองแผนดินตอไป 
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  วันที่  10  สิงหาคม  2520   คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการดําเนินการปฎิรูปที่ดินในเขต
ปาสงวนแหงชาติท่ีเส่ือมสภาพแลว ครม. ไดลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ คือ 
  1. ใหกรมปาไมดําเนินการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ รวม 6 ปา รวมเนื้อที่ประมาณ  
740,000 ไร 
  2.  ใหสํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เขาไปดําเนินการปฎิรูปที่ดินในพื้นท่ี
ปาดังกลาว โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 481 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 
  วันที่  10  สิงหาคม  2520   คณะรัฐมนตรี มีมติเรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการปาไม  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรายงานวา  เจาหนาที่ปาไมไมสามารถสกัดกั้นผูบุกรุก
ปาสงวนแหงชาติไดเพราะตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี  14  กันยายน  2519 เปนเสมือนเครื่องมือสนับสนุน
ใหราษฎรบุกรุกทําลายปา และเปนเกราะปองกันมิใหเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายได         
จึงขอเสนอ ครม. พจิารณาทบทวนและในขณะเดียวกัน เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาเสนอความเห็นรวม 
4 ประการมาเพื่อประกอบการพิจารณา ครม. พิจารณาแลวจึงใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับขอเสนอ
ของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 ขอเสนอของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  “ 1.  ควรใหพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2519     
แตก็ควรกําหนดเวลาใหมติมีผลยอนหลังไปถึงชวงเวลาที่มีการบุกรุกที่ดินปาสงวนอยางรุนแรง
ในชวงหลังเพื่อมิใหเกิดความเดือดรอนแกราษฎรที่บุกรุกทํากินอยูเดิมทั้งหมด 

  2.  ควรเรงรัดใหมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ 
ปาสงวนที่หมดสภาพและเรงรัดโครงการปฏิรูปที่ ดินในพื้นที่ที่ประกาศใหสามารถปฏิบัติ          
ไดรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กําหนด กับควรจําแนกที่ดินไมเหมาะสมออกเพื่อกันไวเปนพื้นที่   
ปาไมทุกเขตที่มีการประกาศกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน (ไมควรนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่)  
  3.  สนับสนุนใหมีโครงการถายภาพทางอากาศ เพื่อถายภาพพื้นที่ปาไมทั่วประเทศ
ในมาตราสวน 1 : 15,000 เพื่อใชตรวจสอบเขตปาไมที่ถูกบุกรุกไดรวดเร็วข้ึน พรอมทั้งให    
กรมปาไมรวมกับกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบเขตปาไมและเขตที่ดินที่จําแนกแลวใหถูกตองตรงกัน 
เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการวางแผนการใชที่ดินของประเทศที่ถูกสัดสวนตอไป 
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  4.   ควรใหมีการสนับสนุนมาตรการปองกันการบุกรุกทําลายปาไมของชาติ       
ทั้งระยะส้ัน และระยะยาว ตามที่คณะกรรมการปองกันการบุกรุกทําลายปาไมไดวางมาตรการไว
เพื่อใหไดผลอยางจริงจัง” 
   
  วันที่ 19  ตุลาคม 2520  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง การจัดสรรที่ดิน เพ่ืออพยพ
ราษฎรออกจากเขตน้ําทวม เน่ืองจากการกอสรางโครงการชลประทาน โดยประเด็นหลักคือ อนุมัติ     
ใหกรมชลประทานมีอํานาจหนาที่จัดสรรท่ีดินใหผูถูกผลกระทบดวย 
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2520 พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมนันท  นายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบายในการประชุมผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผูวาราชการจังหวัด ณ ทําเนียบรัฐบาล   
ใหจังหวัดตางๆ จัดท่ีดินทํากินใหแกประชาชนจังหวัดละ 1 หมูบานๆ ละ 200 ครอบครัวๆละไมเกิน  
20 ไร ตอมากระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือดวนมาก ท่ี มท 0608/ว.48 ลงวันที่ 21 มกราคม 2521 
ส่ังการจังหวัดตางๆ ใหดําเนินการ 
  วันที่ 1 ธันวาคม 2520  พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท แถลงนโยบายรัฐบาลคณะท่ี 40 
ตอสภานติิบัญญัติแหงชาติ มีสวนที่เกี่ยวของกับการเกษตร และท่ีดินในนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดังนี้ 
  “ สนับสนุนเกษตรกรและผูใชแรงงานในอาชีพอื่นๆ ใหไดรับประโยชนอันชอบ
ธรรมโดยชวยเหลือใหมีที่ดินประกอบอาชีพตามความเหมาะสมอันไดแกการปฏิรูปที่ดินกับการ
จัดสรรที่ดิน ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 230) 

 
  วันที่  12  สิงหาคม  2521  ไดมีการประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2521)  วาดวยการจัดที่ดินเพ่ือประชาชน  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 95  
ตอนท่ี 82 (ฉบับพิเศษ)  โดยมีสาระสําคัญ คือ การยกเลิกขอความในขอ 12 ระเบียบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติวาดวยการจัดที่ดินเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2498 

วันที่  11  ตุลาคม  2521  ไดมีการประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2521)  วาดวยการจัดที่ดินเพ่ือประชาชน ในราชกิจจานุเบกษา เลม 95   
ตอนท่ี111 (ฉบับพิเศษ)  โดยมีสาระสําคัญ คือ การยกเลิกขอความในหมวด 4 ขอ 5 ระเบียบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติวาดวยการจัดที่ดินเพ่ือประชาชน พ.ศ.2498 

วันที่  25  ตุลาคม  2521   มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเอง ปากจั่น        
จ.ระนอง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เลม 95  ตอนท่ี 118  
  วันที่  22  ธันวาคม  2521  ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2521 ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 95 ตอนท่ี 146  ในหมวด 3  สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย      
มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
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  “ มาตรา 33 สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขต     
แหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ียอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือ
การไดมาซึ่งธรรมชาติหรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม 
หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นและตองชดใชคาทดแทนภายใน
เวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิ์ บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้นทั้งน้ี
ตามที่ระบุไวในกฎหมาย การกําหนดคาทดแทนตามวรรคสามใหคํานึงถึงการไดมา  สภาพและ
ที่ต้ังของอสังหาริมทรัพย ประกอบกับเหตุผล  วัตถุประสงคของการเวนคืนเพื่อใหเกิดความ    
เปนธรรมแกสังคม 
  อสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการเวนคืนเพื่อการใด ถามิไดใชเพื่อการน้ันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอื่น
ตามวรรคสาม และโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคหา และการเรียกคืน  
คาทดแทนที่ชดใชไปใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” 
 
  ในหมวดท่ี 5 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 และ 67 ไดบัญญัติไว ดังนี้ 
  “ มาตรา 65 รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอม และพงึขจดัสิง่เปนพษิ
ที่ทําลายสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
     มาตรา 67 รัฐพึงดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดิน           
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น 
  รัฐพึงคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในดานการผลิตและการ
จําหนายผลผลิตโดยวิธีการประกันราคาหรือพยุงราคาตลอดจนการจัดระบบและควบคุมการผลิต
และการจําหนายใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด หรือโดยวิธีอื่น และพึงสงเสริม          
ใหเกษตรกรรวมตัวกันเปนสหกรณหรือวิธีอื่นๆ ” 
 
  วันที่  9  มกราคม  2522   คณะรัฐมนตรีมีมติใหลดการทําไมลงรอยละ 15 ทําให    
มีการปดปา  จํานวน  341 ปา 
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  วันที่ 23  มีนาคม  2522   มีการประกาศใชพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร 
พ.ศ.2522 ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 96  ตอนท่ี 40 (ฉบับพิเศษ)  โดยมีเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ “ เน่ืองจากประชากรของประเทศสวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตรและสินคาขาออกทั้งหมดประมาณรอยละ 70 เปนผลผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจของ
ประเทศจึงขึ้นอยูกับการเกษตรเปนสําคัญ แตเน่ืองจากอัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศ   
ยังอยูในระดับคอนขางสูงและทรัพยากรที่จะใชในการผลิตทางการเกษตรก็มีอยูจํากัด จําเปน
จะตองวางนโยบายและแผนการผลิตใหถูกตองไวลวงหนาเพื่อใหการผลิตเพียงพอกับ          
ความตองการภายในประเทศ  และเหลือเปนสินคาสงออกทํารายไดเขาประเทศ ในการน้ีสมควร
ใหมีสวนราชการทําหนาที่ในดานการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหนโยบายแลแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณตลอดจนการประสานงานระหวางหนวยงานที่นําแผนแมบทไปดําเนินการ 
และติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหไดผลตามแผนที่วางไวหรือขจัด
อุปสรรคในทางปฎิบัติเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น” 
   

 วันที่ 24 มีนาคม 2522  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2522 ในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 96 ตอนที่ 41 (ฉบับพิเศษ) มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย
ท่ีดินดังน้ี 

มาตรา 6  ใหจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เรียกวา “การนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กนอ.” และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) การจัดใหไดมาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดต้ังหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือ 
เพื่อดําเนินธุรกิจอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับ กนอ. 
 

(2) การปรับปรุงที่ดินตาม (1) เพื่อใหบริการ ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
ในการดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรม เชน การจัดใหมีถนน ทอระบายน้ํา โรงขจัดนํ้าเสีย
ไฟฟาและประปา เปนตน 

มาตรา 38 เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อใชประโยชน 
ในการจัดต้ังหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมให กนอ. มีอํานาจดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
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ในการน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดวาจะเวนคืน   
ไวกอนก็ได และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับ   
โดยอนุโลม 

อสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการเวนคืนตามวรรคหนึ่งใหตกเปนของ กนอ. และ   
ให กนอ. มีอํานาจดําเนินการโอนไปยังผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการที่เปน
ประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมได 
  มาตรา 39 เขตพื้นที่ใดที่บุคคลใดไดจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนนิคมอุตสาหกรรม   
ถาไดดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม 
มาตรา 37 แลว คณะกรรมการดวยความยินยอมของเจาของที่ดินอาจดําเนินการในพื้นที่นั้น   
เปนนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได 
  มาตรา 44 ผูประกอบอุตสาหกรรม อาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน    
ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบกิจการไดตามจํานวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแมวา  
จะเกินกําหนดที่จะพึงมีไดตามกฎหมายอื่น 
  ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมซ่ึงเปนคนตางดาวเลิกกิจการ หรือโอนกิจการ
ใหแกผูอื่น ผูประกอบอุตสาหกรรมตองจําหนายที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ใหแก กนอ. 
หรือผูรับโอนกิจการ แลวแตกรณีภายในเวลาสามปนับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้น        
ใหอธิบดีกรมที่ดินจําหนายที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินใหแก กนอ.  
 
  วันที่  28  เมษายน 2522 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 96  ตอนท่ี 64 
 
  วันที่  7  มิถุนายน  2522   พลเอกเกรียงศักดิ์   ชมะนันทน  แถลงนโยบายของรัฐบาล
คณะที่ 41 ตอรัฐสภา มีสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดินในนโยบายทางเศรษฐกิจ ดังน้ี 
 
  “ การปฏิรูปที่ดิน จะเรงรัดการปฏิรูปที่ดิน โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงระบบ  
การถือครองที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตร โดยมุงหวังใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 
  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จะอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 
ที่ดิน ปาไม และแหลงนํ้าตางๆ เพื่อใหสามารถรักษาไวไดเปนการถาวร และใหมีการนําทรัพยากร
เหลานี้มาใชเปนประโยชนทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ ”   (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

2540 หนา 240) 
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  วันที่  28  สิงหาคม  2522   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการชวยเหลือราษฎรท่ีบุกรุก
อยูในปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวรของชาติใหมีท่ีทํากินเปนหลักแหลงซึ่งตอมาไดมีการจัดทํา
โครงการออกหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว (ส.ท.ก.) 
 
  วันที่  16  มีนาคม  2523    ไดมีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องนโยบายและแผนการ
ใชท่ีดินที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสถาบันธุระ ในเอกสารประกอบการสัมมนา เลมท่ี 4  เรื่องการปฎิรูปท่ีดินและการจัดที่ดิน 
ไดสรุปเกี่ยวกับการปฎิรูปที่ดินและการจัดท่ีดินไวดังนี้ 
 “ การปฏิรูปและการจัดที่ดิน 
  (1)  การแกไขปญหาที่ดินทํากินในภาคตางๆ ไมควรใชมาตรการแบบเดียวกัน
กลาวคือ ปญหาที่ดินทํากินในแตละภาคมีลักษณะแตกตางกัน ซ่ึงตองใชวิธีการที่เหมาะสมสําหรับ
ปญหานั้นๆ  
ดังนี้  
  ภาคกลาง การปฏิรูปที่ดินไมใชมาตรการที่มีอันดับสูงมากนักสําหรับภาคนี้   
เพราะมิไดชวยเหลือเกษตรกรที่ยากจนเทาใดนัก การปฏิรูปที่ดินอาจชวยเหลือเกษตรกรที่ยากจน
ในบางจุดเทานั้น ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยการศึกษาสํารวจพื้นที่ตางๆ โดยละเอียด เพื่อคนหา    
ความยากจนที่ซอนอยูตามจุดตางๆ ของพื้นที่อยางไรก็ตามภาคกลางมีความเปนไปไดในการ
ปฏิรูปที่ดินในที่ของเอกชนสูงกวาภาคอื่นๆ ทั้งน้ี เพราะขนาดเนื้อที่ถือครองโดยเฉลี่ยของ       
ภาคกลางสูงสุด 
  การดําเนินงานของรัฐในภาคกลางควรเปนไปในดานการควบคุมภาวะการเชา
มากกวาอยางอื่น และโครงการของรัฐควรเปนในลักษณะใหเกษตรกรพยายามเรียนรู และลงทุน
แกไขปญหาดวยตนเองเปนสวนใหญ โดยที่รัฐใหบริการตางๆ ในดานที่จําเปนเทาน้ัน ถาหาก     
มีการปฏิรูปหรือจัดที่ดินในภาคนี้ควรที่จะใหอันดับความสําคัญแกกลุมผูไรที่ดินทํากิน (รับจาง) 
ดวย และอาจตองใหบริการอื่น เชน สินเชื่อประกอบดวย 
 
  ภาคเหนือ  การปฏิรูปที่ดินเปนไปไดนอยเพราะเนื้อที่ถือครองของเกษตรกร     
โดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กมาก และมีการกระจายคอนขางทัดเทียมกัน มาตรการในภาคนี้ควรเปนการ
พัฒนาที่ดินในรูปตางๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของดินและอนุรักษดิน และโดยเฉพาะอยางยิ่งควรเปนการ
พัฒนาในเขตเพาะปลูกที่อาศัยน้ําฝน   (ที่ดอนและที่สูง)  การจัดที่ดินควรใหอันดับความสําคัญสูง
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แกเขตพื้นที่ปาเพื่อรักษาตนนํ้าลําธารและที่ดินที่สูง รายละเอียดในการปฏิบัติอาจตอง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ อ.อ.ป. หรือ ส.ป.ก. หรือกรมปาไมเคยดําเนินการมาแลว 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปฏิรูปที่ดินไมนาเปนมาตรการที่จําเปน          
เพราะเกษตรกรสวนใหญในภาคนี้เปนเจาของที่ดินเอง และยังถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยขนาดใหญ
พอสมควร มาตรการที่สําคัญสําหรับภาคนี้ ไดแก การวางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมประกอบ
การศึกษาเทคนิคและพันธุพืชเหมาะสมกับลักษณะกายภาพของพื้นที่น่ันคือ เนนหนักในการ
พัฒนาที่ดิน และการพัฒนาแหลงน้ํา และเปนพื้นที่ที่มีความยากจนหนาแนนซ่ึงเกษตรกร       
สวนใหญปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก ในเขตที่มีการชลประทานอาจมีโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อใชประโยชนจากน้ําใหเต็มที่นอกจากนี้จําเปนจะตองมีมาตรการในการชวยไถถอนหนี้สินใหแก
เกษตรกร ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมที่จะสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากขึ้น 
  ภาคใต  การปฎิรูปที่ดินมีความเปนไปไดนอยเนื่องจากเกษตรกรมีเน้ือที่ถือครอง
ขนาดเล็ก การแกไขปญหาควรเนนกลุมผูปลูกขาวซึ่งมีเน้ือที่ขนาดเล็กโครงการสงเสริม
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและ วิจัยพันธุขาวที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของภาค และมาตรการ
อีกอยางคือ การชวยเหลือชาวสวนยางขนาดเล็กโดยสงเสริมใหปลูกยางพันธุใหมทดแทน      
พันธุพ้ืนเมือง และปลูกพืชอื่นแซมในสวนยางในระยะแรกสรางงานนอกสาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 
  (2) ถอนสภาพปาสงวนแหงชาติในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเกษตร และ    
ถูกราษฎรแผวถางทําลาย แลวนํามาปฎิรูปและจัดสรรใหแกราษฎร พ้ืนที่เหลาน้ีควรแบงให   
หนวยราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ส.ป.ก. กรมพัฒนาที่ดิน กรมประชาสงเคราะห กรมปาไม 
อ.อ.ป. ฯลฯ นําไปดําเนินการ ไมควรใหหนวยงานเดียวรับผิดชอบ ทั้งน้ีเพราะแตละหนวยงานมีขีด
ความสามารถจํากัด” (สถาบันธุระ 2523 หนา 11-12) 

 
  วันที่  3  กุมภาพันธ  2524     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและมาตรการ
การพัฒนาส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
  วันที่ 23 กุมภาพันธ 2524 นายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท) ไดกลาว
ปราศัยในพิธีเปดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ ท่ีสํานักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม      
มีขอความเกี่ยวกับการถือครองที่ดินดังนี้ 
  “ สําหรับปญหาการถือครองที่ดิน ซึ่งภาคเหนือมีเนื้อที่ถือครองตอครอบครัวต่ํา 
จนมีแนวโนมที่จะทําใหไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพในอนาคตนั้น รัฐบาลเองไดตระหนักในปญหานี้
มาโดยตลอด และไมพึงปรารถนาที่จะใหมีการแกปญหาเปนไปในรูปปลอยปละละเลยโดยให
ราษฎรเพิ่มที่ทํากิน    โดยบุกรุกเขาไปในปาสงวนแมปาบางแหงจะหมดสภาพปากลายเปน
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หมูบาน หรือเปนเมืองไปแลวก็ตาม ตามกฎหมายแลวที่ดินดังกลาวก็เปนเนื้อที่ปาสงวนอยูดี 
ปญหาอยูที่วาทําอยางไรจึงจะใหทุกอยางเรียบรอยไปดวยดี และโดยถูกตองตามกฎหมาย ”  
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2524) 
   

วันท่ี  14  สิงหาคม  2524   ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตร-
กรรม พ.ศ. 2524  ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 98 ตอนที่ 133 (ฉบับพิเศษ)  
  วันที่  29  กันยายน  2524   คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติมีคําส่ังท่ี 1/2529  
แตงตั้งคณะอนุกรรมการท่ีดิน ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
  1.  จัดทําแผนปฎิบัติการดานการเงินใหสอดคลองกับแผนงานและโครงการ  รวมถึง
การวางแผนการจัดตั้งสถาบันการเงิน  เชน  ธนาคารที่ดิน 
 2.  จัดทําแผนปฏิบัติการดานโครงสรางการบริหาร เพ่ือใหเกิดการประสานงาน      
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ดิน 
  3.  จัดทําแผนปฎิบัติการดานกิจกรรมการกระจายกรรมสิทธ์ิท่ีดินของหนวยงาน        
ท่ีเกี่ยวของ   เชนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดต้ังนิคมหมูบานปาไม  การปฎิรูปท่ีดินและการจัดที่ดิน
ในรูปแบบตาง ๆ 
  4.  จัดทําแผนปฎิบัติการเพิ่มสมรรถภาพในการดําเนินงานของหนวยปฎิบัติ ท้ังดาน
คุณภาพของงาน กําลังคน และการจัดระบบงาน 
  5.  จัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจไดตามความจําเปน 
  6.  ปฎิบัติงานตามที่ กชช. มอบหมาย  
  7.  หนาที่และอํานาจตาม กชช. เห็นสมควร 
 
 

2.5.5 นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5   
(พ.ศ. 2525 - 2529) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)   ไดมีนโยบาย
ท่ีเกี่ยวของกับที่ดินในบทที่ 2 สวนที่ 3 การปรับโครงสรางและการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ     
โดยกําหนดแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาไวในหนา 60 - 62 ดังนี้ 

“4.1 แนวนโยบาย 
(1) ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรจากการเพิ่มผลผลิต “แบบเดิมโดยการขยาย

พ้ืนที่เพาะปลูก” มาเปน “แบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” หรือเนนการเพิ่มผลผลิตตอไร  
ใหมากขึ้น ทั้งนี้ โดยการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
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แหลงน้ํา และปาไมที่มีอยูใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจสูงสุดรวมถึงการอนุรักษเพื่อลดการ  
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวดวย นอกจากนั้นจะสงเสริมใหเลือกปลูกพืช            
ที่สอดคลองกับสมรรถนะของดินและใหมีการใชปจจัยการผลิต เชน ปุย เมล็ดพันธุดี และสินเช่ือ
เกษตรเพิ่มขึ้นควบคูไปกับการใชเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมในขบวนการผลิตเพื่อใหเกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตตอไรและใชแรงงานดานการเกษตรในชนบทมากขึ้น 
  (2)  สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถขยายผลผลิตได ในระดับราคาที่เปนธรรม 
โดยรัฐจะสงเสริมการลงทุนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานทางการตลาด เพื่อเพิ่มอํานาจ
ตอรองของเกษตรกร นอกจากนั้น รัฐจะลดหยอนมาตรการแทรกแซงระบบตลาดในลักษณะที่เปน
ภาระตอเกษตรกรใหเหลือนอยที่สุด สวนการชวยเหลือโดยตรงของรัฐจะเนนในเขตเกษตรลาหลัง
ที่ยากจน 
  (3)  เรงรัดการกระจายการถือครองที่ดิน การปฎิรูปที่ดินและการใหกรรมสิทธิ์
ที่ดินทํากินเพื่อการเกษตร ทั้งน้ี เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสประกอบอาชีพการเกษตรไดมั่นคง และ
ขจัดความเหลื่อมล้ําทางสังคมซึ่งจะเปนผลดีตอผลผลิตทางการเกษตรดวย 

(4)ดําเนินนโยบายการเงินที่จะสนับสนุนสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคาร
พาณิชยใหขยายสินเช่ือการเกษตรใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอยางกวางขวางและทั่วถึง 
รวมทั้งการปรับปรุงไมใหมีความเหลื่อมล้ําในดานการรับบริการสินเช่ือของเกษตรกรจากสถาบัน
ตาง ๆ ดวย 

(5 ) สงเสริมการรวมกลุมของสถาบันในชนบท ซ่ึงไดแกสหกรณกลุมเกษตรกร 
และกลุมอาชีพตาง ๆ ใหอยูภายใตสถาบันเดียว เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานการผลิตการ
จําหนาย การเพิ่มรายได การขยายความรู การฝกอบรม การจัดการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ 
และเปนแกนนําในการพัฒนาเกษตรในชนบทไดดียิ่งขึ้น 

 
4.2   มาตรการการพัฒนา 

4.2.1    การเพิ่มประสิทธภิาพการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
ก. แหลงน้ําเปนปจจัยขั้นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตตอไร โดยเฉพาะขาว 

ดังนั้นในชวงของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 5  จึงมีมาตรการพัฒนาแหลงน้ําโดย 
          (1) เรงปรับปรุงและขยายพื้นที่ในเขตชลประทานที่มีอยูเดิม ประมาณ 
16 ลานไร ใหใชประโยชนไดเต็มที่  โดยเฉพาะการเพาะปลูกในฤดูแลง 
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          (2) เรงดําเนินการพัฒนาลุมนํ้า ซึ่งยังไมมีการพัฒนามาก เพื่อนําน้ํามาใช
ใหเปนประโยชนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง    คือ  ลุมน้ําวัง  ลุมนํ้ายม   ลุมนํ้าปาสัก    ลุมน้ํา
สะแกกรัง  ลุมน้ําบางปะกง   ลุมนํ้าระยองและลุมนํ้าจันทบุรี 
                             (3) เรงรัดพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ใหกระจายออกไปในพื้นที่  ที่อยู    
นอกเขตชลประทาน เพื่อใชเปนแหลงนํ้าเสริมที่จะชวยลดภาวะความไมแนนอนของธรรมชาติ 
          (4)  ดําเนินการสํารวจเพื่อวางแผนผันน้ําจากแมน้ําโขงเขามาเพิ่มเติม    
ไดแก ลุมนํ้าเจาพระยาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับใชประโยชนดานชลประทานในระยะ
ยาว 
                                         (5)   ดําเนินการเก็บเงินคาน้ําจากพ้ืนที่ในเขตชลประทาน เพื่อใหมีการ 
ใชน้ําอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ ประการหนึ่ง และเพ่ือใหสามารถเก็บเงินลงทุน
คืนกลับมาใชเรงรัดการขยายพื้นที่ในเขตชลประทานตอไป อีกประการหนึ่ง 

                        (6) ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกร     และกลไกการบริหารงาน  
ของหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาแหลงน้ํา ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
หนวยงานปฎิบัติ เพื่อใหสามารถประสานงานการพัฒนาแหลงน้ําของประเทศใหดําเนินการ      
ไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนระบบในแตละลุมนํ้า ทั้งกระจายอํานาจออกไปสูระดับทองถิ่น 
สําหรับโครงการขนาดเล็ก เพื่อใหจังหวัดสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารงานตามโครงการ
ต้ังแตการริเริ่มโครงการ การกอสรางและการบํารุงรักษา 

ข.  ที่ดินและปาไม   จําเปนตองกําหนดมาตรการพัฒนา ดังนี้ 
(1) เรงรัดสํารวจการใชที่ดินเพื่อกําหนดนโยบายการใชที่ดินมิให  

เขตเมืองขยายตัวออกไปยังพื้นที่การเกษตรที่รัฐไดลงทุนระบบชลประทานไวแลว หรือพ้ืนที่ที่ดิน 
มีคุณภาพดีซ่ึงสามารถใหผลผลิตไดสูง และสงเสริมการใชที่ดินสําหรับการเพาะปลูกใหถูก
ประเภท 
                                    (2)   กําหนดสิทธิในที่ดินของเอกชนเพื่อการเกษตรใหมีไดไมเกิน  
50 ไร ดําเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อรับซื้อที่ดินสวนที่เกินของเอกชน และจัดสรรหรือ
จําหนายใหแกผูที่ยังไมมีที่ดินทํากินของตนเองตอไป 

     (3) เรงรัดการปฏิรูปที่ดินโดยเนนการแกปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
มุงดําเนินการในเขตพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง  ซึ่งมีปญหาเกษตรกรไรที่ทํากินหรือ
ตองเชาที่ทั้งหมดทํากิน 
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    (4)  สํารวจเพื่อแยกเขตพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่เหมาะสมกับการเกษตร 
เพื่อจัดที่ดินทํากินใหเกษตรกรในรูปของหมูบานปาไม สวนปาเสื่อมโทรมที่ไมเหมาะสม           
กับการเกษตรใหทําการปลูกปาตอไป 

     (5) ปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเชานา และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยมีจุดหมายที่จะใหเกิดความเปนธรรมระหวางผูเชาและผูใหเชา 
           (6)  ทบทวนการจัดต้ังนิคมสรางตนเองมิใหมีการขยายการเปดพื้นที่ใหม 
แตใหดําเนินการปรับปรุงนิคมที่มีอยูแลวใหสมบูรณตามแผน และมอบใหจังหวัดรับไปดูแลตอไป 
           (7)  ปรับปรุงที่ดินที่มีปญหาในเรื่องคุณภาพและใหผลผลิตตํ่า คือ ปญหา
ดินเปร้ียวในเขตภาคกลาง ปญหาดินเค็มในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาการกัดเซาะและ
พังทลายของดินในเขตภาคเหนือ และปญหาการฟนฟูคุณภาพดินบริเวณที่ใชทําเหมืองแรแลว    
ในภาคใต 
          (8)  ปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหสามารถ
สงวนพื้นที่ทางการเกษตรที่สมบูรณหรือพ้ืนที่ที่รัฐไดลงทุนไปเปนจํานวนมากและใหเปนพื้นที่    
ทําการเกษตรตอไป”  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2524 หนา  60 - 62) 
 
 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ไดมีเหตุการณตาง ๆ ดังน้ี 
  วันที่  16 พฤศจิกายน 2524 ไดมีประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ 2524) วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและ      
ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
  วันที่ 26 กุมภาพันธ 2525 ไดมีการประกาศพระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคา     
ปานกลางของที่ดินที่กําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป พ.ศ 2525 ถึง พ.ศ 2528 
พ.ศ 2525 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนท่ี 28 (ฉบับพิเศษ) โดยมีเหตุผลดังน้ี 
  “ เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ ตามที่ไดมีการกําหนดราคา
ปานกลางของที่ดินขึ้นใหมเพื่อประโยชนในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ 2525     
ถึง พ.ศ 2528 นั้น ปรากฎวาประชาชนจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนที่เคย      
เสียเดิมมาก อันเปนผลจากวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามที่กฎหมายกําหนดไว              
ยังไมเหมาะสม และเปนธรรมตามสภาพและทําเลของที่ดินในแตละแหง เมื่อไดคํานึงถึงภาระ
ภาษีที่ประชาชนจะตองไดรับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไป        
ในปจจุบันยังไมคลี่คลาย จึงเห็นสมควรที่จะผอนคลายความเดือดรอนที่ประชาชนจะไดรับจากการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ในชวงระยะเวลานี้เปนการชั่วคราว โดยกําหนดใหใชราคาปานกลางของ
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ที่ดินตามที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินไดกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุง
ทองที่ระหวางป พ.ศ 2521 ถึง พ.ศ 2524  เปนเกณฑในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับภาษี
ป พ.ศ 2525 และในปตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะมีการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง
ทองที่เกี่ยวกับวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมใหเหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งตองใชเวลา
ตระเตรียมการพอสมควร นอกจากนี้ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงการคํานวณภาษีบํารุงทองที่      
ตามหลักเกณฑดังกลาว จึงจําเปนตองขยายระยะเวลาสําหรับผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่       
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ 2508 
สําหรับการเสียภาษีป พ.ศ 2525 ซ่ึงไดผานพนไปแลวดวย และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนเรงดวนอันเกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราช
กําหนดนี้” 

พ.ร.ก นี้ไดรับอนุมัติจากรัฐสภาแลว ในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งท่ี1/2525 
สมัยสามัญ(ดูประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการอนุมัติ พ.ร.ก เปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดิน
ท่ีกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป พ.ศ 2525 ถึง พ.ศ 2528  พ.ศ 2525        
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนท่ี 76  ฉบับพิเศษ หนา 3) 
 
  วันที่ 1 มิถุนายน 2525  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องขอปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
โครงการเรงรัดพัฒนาดินเปรี้ยว ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ 3 ประการ คือ 
  1.  ใหมีการจางเหมาเอกชนผลิตปูนมารลเพ่ิมเติมจากที่กรมพัฒนาท่ีดินสามารถ   
ผลิตได 
  2.  ควรมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในการผลิตและจําหนายปูนมารล 
  3.  ใหสถาบันเงินทุน เชน ธ.ก.ส เขามามีบทบาทโดยตรงในการจัดสรรสินเชื่อใหแก
เกษตรกรเพื่อจัดหาปูนมารลลงที่นาของตน 
  เดิมน้ันกรมพัฒนาท่ีดินไดผลิตและแจกจายใหแกเกษตรกรโดยไมคิดเงิน เน่ืองจาก  
การใชปูนมารลแกไขปญหาดินเปรี้ยวมีผลตอบแทนคุมคา สํานักงบประมาณจึงเสนอใหเกษตรกรจัดหาเอง 
 
   วันที่  22  มิถุนายน  2525   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายการใชและ
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน  (ซึ่งรางโดยคณะอนุกรรมการท่ีดิน และผานความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
พัฒนาชนบทแหงชาติ  เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2525) 
  สาระสําคัญของนโยบายฉบับนี้สรุปได ดังน้ี 
      ก.  พ้ืนที่ปาไมถาวร ท่ียังไมประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
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  (1)  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกรมที่ดิน  กรมแผนท่ีทหาร และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทําการสํารวจ และจําแนกประเภทที่ดินอยางละเอียดใหเสร็จภายในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2534)  ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
  (2) พ้ืนที่ท่ีเหมาะสมกับการเกษตร แตยังมีสภาพเปนปาไมอยูใหรักษาไวเปนปาตอไป
ไมควรจําแนกออกเปนพ้ืนที่ทํากิน 
  (3)  พ้ืนที่ท่ีจําแนกเปนปาไม  ใหกรมปาไมดําเนินการประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ
ตามหลักเกณฑท่ีกรมปาไมปฎิบัติตอไป 
 
      ข.  พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งมีราษฎรบุกรุกรวมแลวประมาณ 30 ลานไร     ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  (1) ใหจัดทําโครงการจําแนกประเภทที่ดิน (Land reclassification) ในพื้นที่ 30 ลานไร 
ใหเสร็จส้ินภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534) โดยใหเปนโครงการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
                   (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และหนวยงานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวของ   ท้ังนี้ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
  (3)  พื้นที่ท่ีไมเหมาะสมแกการเกษตร  ใหกรมปาไมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ       
จัดทําโครง-การหมูบานปาไม  และดําเนินการปลูกปาตอไป 
  (4) พื้นที่ท่ีเหมาะสมแกการเกษตรใหกรมปาไม สํานักงานการปฎิรูปที่ดิน              
เพ่ือเกษตรกรรม และสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําโครงการใชประโยชนท่ีดินทํากิน โดยใหดําเนินการ
สํารวจความเหมาะสมของดินเปนหลักเกณฑในการทําโครงการ 
      ค.  พ้ืนท่ีท่ีราษฎรไมไดบุกรุกและยังมีสภาพเปนปาท่ีสมบูรณ  ใหกรมปาไม และ          
สวนราชการที่เกี่ยวของทุกฝาย รักษาพ้ืนที่ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพโดยถูกตองตามกฎหมาย  
      ง.  ผลการจําแนกประเภทที่ดินตามขอ ก. (1) และขอ ข. (1) ใหเสนอคณะกรรมการ     
จัดที่ดินแหงชาติพิจารณาดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป 
      จ.  การดําเนินงานตามขอ ข. (3)   ใหดําเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการ ส.ท.ก. และโครงการใหสิทธ์ิทํากิน 
       ฉ.  การจัดท่ีดิน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ท่ีกําลังดําเนินการอยูในปจจุบันตามขอ (ง.)         
ใหดําเนินการตอไป แตไมใชขยายพื้นที่ดําเนินการ ยกเวนกรณีการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และ      
การพัฒนาที่ดิน  และใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ทําแผนปฎิบัติการหรือโครงการในการจัดที่ดิน        
ท่ีเหลืออยูใหเสร็จส้ินภายใน 5 ป 
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        ช.  ใหสวนราชการที่เกี่ยวของรับผิดชอบจัดทําแผนปฎิบัติการหรือโครงการตามขอ ก.  
ถึงขอ ฉ.  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประสานงานดูแลและ
เรงรัด และคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.)  ควบคุมและติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามนโยบายดังกลาว 
  นโยบายฉบับนี้ ไดมีผลใหมีการดําเนินการโครงการจําแนกประเภทที่ดินโดยละเอียด 
เรงรัดโครงการชวยเหลือประชาชนใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว(ส.ท.ก.) และมีการบินถายภาพทางอากาศ 
ในพ้ืนท่ีปาไมของประเทศในป 2526 - 2528  พื้นที่ท่ีผานการจําแนกประเภทที่ดินและจําแนก
ออกเปนท่ีดินทํากิน  คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดมอบใหกับกรมที่ดิน และสํานักงานการปฎิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไปจัดใหแกราษฎรในระยะตอมา 
  วันที่  27  กรกฎาคม  2525   คณะรัฐมนตรีมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ดําเนินการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย  โดยมีลักษณะของ 
ช้ันคุณภาพลุมน้ํา ดังนี้ 
 ลักษณะของชั้นคุณภาพลุมนํ้า 
  พื้นที่ท้ังหมดของลุมน้ําจะถูกจําแนกออกเปน 5 ระดับชั้นคุณภาพตามลําดับความสําคัญ
ในการควบคุมระบบนิเวศนของลุมนํ้าโดยใชหลักเกณฑดังกลาวขางตน ซึ่งในแตละชั้นคุณภาพมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
 
 พ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 หมายถึง  พ้ืนที่ภายในลุมน้ําที่ควรจะตองสงวนรักษาไวเปนตนน้ําลําธาร 
โดยเฉพาะ ซึ่งมีองคประกอบรวมกัน ดังนี้ 
  (1)  เปนพื้นที่สูง  หรือบริเวณที่อยูตอนบนของลุมน้ําที่จําเปนตองอนุรักษไวเปนตนน้ํา 
ลําธาร  เน่ืองจากมีลักษณะและคณุสมบัติท่ีอาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดลอม จากการเปลี่ยนแปลงการใช
ท่ีดินไดงายและรุนแรง 
  (2)  สวนมากเปนเทือกเขาที่เต็มไปดวยหุบเหว หนาผา ยอดเขาแหลม  และ/หรือรองน้ํา
จํานวนมาก ซึ่งปกคลุมหรือเคยปกคลุมดวยปาดงดิบ ปาดิบเขา หรือปาสนเขา และ/หรือ   ปาชนิดอื่น ๆ   
  (3)  สวนใหญมีความลาดชันโดยเฉลี่ยของพื้นท่ีตั้งแต 50 เปอรเซนตข้ึนไป 
  (4)  มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบดวยหิน   ซึ่งใหกําเนิดดินที่งายมาก    
ตอการพังทลาย 
 
 พ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 2   หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุมน้ํา ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมตอการเปนตนน้ํา    
ลําธาร ในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจการที่สําคัญ  เชน  การทําไมและ 
เหมืองแร  เปนตน  ซึ่งมีองคประกอบรวมกัน ดังน้ี 
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  (1)  เปนพื้นที่ภูเขาบนที่สูงที่มีลักษณะสันเขามน และความกวางไมมากนัก     
หรือเปน บริเวณลาดเขาที่มีแนวลาดเทยาวปานกลาง    มีรองนํ้าคอนขางกวาง   มีปาดงดิบท่ีถูกแผวถาง
หรือเปน ปาเส่ือมสภาพปกคลุม แตสวนใหญเปนปาเบญจพรรณและ/หรือปาเต็งรัง 
  (2)  มีความลาดชันของพื้นท่ีโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 35 - 50 เปอรเซนต  
  (3) มีลักษณะทางธรณีท่ีประกอบดวยหินซึ่งใหกําเนิดดินที่งายตอการถูกชะลาง
พังทลาย 
  (4) มีดินตื้นถึงลึกปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง และมีสมรรถนะ     
การพังทลายสูง 
 พ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 3  หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ํา ซึ่งสามารถใชประโยชนไดท้ังกิจกรรมทําไม  
เหมืองแร และเพ่ือปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน โดยมีองคประกอบรวมกัน ดังน้ี 
  (1)  สวนมากมีลักษณะเปนที่ดอนท่ีประกอบดวยที่ราบขั้นบันได มีเนินสลับหรือบริเวณ
ท่ีลาดตีนเขา  หรือบริเวณของรองน้ําที่ปรับสภาพแลว      ปาสวนใหญท่ีข้ึนปกคลุมหรือเคยปกคลุม     
เปนปาเบญจพรรณ หรือปาเต็งรัง หรือปาดงดิบ 
  (2)  สวนใหญมีความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยอยูระหวาง 25 - 35 เปอรเซนต 
  (3)  มีลักษณะทางธรณีท่ีประกอบดวยหินหรือตะกอนที่ทับถมจากแรงโนมถวงของโลก  
ซึ่งใหกําเนิดดินที่คอนขางยากตอการถูกชะลางพังทลาย 
  (4)  ดินมีความลึกปานกลางถึงลึก ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง แตมีสมรรถนะ 
การพังทลายปานกลาง 
 พ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 4  หมายถึง   พื้นที่ภายในลุมนํ้าที่สภาพปาไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใช
ประโยชนเพื่อกิจการพืชไรเปนสวนมาก โดยทั่วไปมีองคประกอบรวมกัน ดังนี้ 
  (1)  เปนเนินเขาหรือที่ราบขั้นบันไดหรือชวงตอระหวางท่ีราบลุมกับเชิงเขา หรือพ้ืนท่ี
สองฝงลําน้ําที่ยังอยูบนที่ดิน ซึ่งปาท่ีปกคลุมหรือท่ีเคยปกคลุมอยูเปนปาผสมผลัดใบ ปาเต็งรัง และ/หรือ 
ปาละเมาะ 
  (2)  มีความลาดชันของพื้นท่ีโดยเฉลี่ยระหวาง 5 - 25 เปอรเซนต  
  (3)  มีลักษณะทางธรณีท่ีประกอบดวยหินหรือตะกอน ซึ่งใหกําเนิดดินที่ยากตอการ
ถูกชะลางพังทลาย 
  (4)  ดินลึกถึงคอนขางลึก ความอุดมสมบูรณคอนขางสูงและมีสมรรถนะการพังทลายตํ่า 
 พ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 5  หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุมน้ํา ซึ่งเปนที่ราบ หรือลุม หรือเนินลาดเอียง
เล็กนอย  แตสวนใหญปาไดถูกบุกรุกแผวถาง เพ่ือใชประโยชนดานเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานา  
และกิจการอื่นโดยมอีงคประกอบรวมกัน ดังน้ี 
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  (1)  เปนท่ีราบท่ีลุม หรือเปนเนินลาดเอียงเล็กนอยสองฝงลําน้ํา ซึ่งสวนใหญ       
กลายสภาพเปนทุงนา แตบางพ้ืนที่อาจยังเปนปาละเมาะ ปาผสมผลัดใบ ปาดงดิบ หรือปาเต็งรัง  
  (2)  สวนใหญความลาดชันของพื้นท่ีโดยเฉลี่ยตํ่ากวา 6 เปอรเซนต  
  (3)  ลักษณะทางธรณีเปนพวกดินตะกอน  
  (4)  ดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณสูง และมีความคงทนตอการถูกชะลาง
พังทลาย  
 
  วันที่  21  กันยายน  2525   ไดมีการเปดสถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดินขึ้น 
ในประเทศไทย 
 
  วันที่  20  พฤษภาคม  2526   พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  แถลงนโยบายรัฐบาล 
คณะที่  43 ตอสภาผูแทนราษฎร มีขอความในสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดินในนโยบายเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  “จะสงเสริมใหชาวไรชาวนามีที่ทํากินของตนเอง โดยการปฎิรูปที่ดิน             
เพื่อเกษตรกรรม และการจัดสิทธิทํากินในปาเสื่อมโทรม อีกทั้งจะชวยเหลือเกษตรกรในทองที่     
แหงแลง โดยการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําในระดับไรนาอยางกวางขวาง”   (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร 2540 หนา 283) 
 
  วันที่  6  ตุลาคม  2526   มีการประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.  2526   
ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 100  ตอนที่ 160 (ฉบับพิเศษ) 
 
  วันที่  10  ตุลาคม  2526   คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ  มีมติกําหนดนโยบายและ
มาตรการการจัดที่ดิน การใชท่ีดิน หรือการพัฒนาที่ดิน ไดมีนโยบายเฉพาะเรื่องการจัดที่ดินเพื่อ
ประชาชน ดังนี้ 
  1. ดําเนินการจัดสรรที่ดินใหราษฎรทํากินอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึง
สมรรถนะของที่ดินตามความจําเปนในการครองชีพ 
  2.ใหนําพื้นที่ท่ีมีความลาดเทไมเกินรอยละ 35 และมีเน้ือดินหนาไมนอยกวา50 ซม. 
มาดําเนินการจัดสรรที่ดินใหแกประชาชนเพื่ออยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพ  
  3. ทบทวนและกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัด
ท่ีดิน เพ่ือประชาชน ใหอยูภายใตกรอบนโยบายเดียวกัน โดยไมขัดตอกฎหมายที่มีอยู 
  4.  ท่ีดินของรัฐซึ่งปจจุบันมีจํานวนอันจํากัด หากจะนํามาจัดใหแกประชาชน จะใหเพียง
สิทธิการทําประโยชนในที่ดิน และใหสิทธิตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรมเทานั้น 
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  5.  ใหรัฐพยายามจัดหาท่ีดินบางประเภทที่ไมเหมาะสมที่จะสงวน   หรือหวงหามใหแก
ประชาชนเพื่ออยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพ 
  6.  ปองกันมิใหท่ีดินที่รัฐจัดใหประชาชนเพื่อประกอบเกษตรกรรม  ตกไปยังผูมิไดมี
อาชีพเกษตรกรรม 
 
  ตอมาคณะกรรมการจัดที่ดินไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรไีดมมีตใิหมกีาร
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
  วันที่ 21 กุมภาพันธ 2527  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องขอแกไขเพิ่มเติม
หลักการในการจัดสรรท่ีดินใหแกราษฎรที่ถูกเขตชลประทานโดยประเด็นหลักคือ ใหจัดสรรท่ีดินใหแก  
ผูท่ีครอบครองที่ดินทั้งท่ีชอบและไมชอบดวย กฎหมายท่ีมีบานเรือนอยูในบริเวณเขตกอสราง และ    
เขตจัดสรร 
 

วันที่  3  เมษายน  2527   คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการใหกรมท่ีดินดําเนินการ
โครงการพัฒนากรมที่ดิน และเรงรัดการออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศใหแลวเสร็จภายใน 20 ป (พ.ศ. 
2528 -2547) แบงเปน 4 ระยะ ๆ ละ 5 ป  ดังนี้ 

   ระยะแรก พ.ศ. 2528 - 2532  
   ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2533 - 2537  
   ระยะท่ีสาม พ.ศ. 2538 - 2542  
   ระยะท่ีส่ี พ.ศ. 2543 - 2547  

 
 โดยมีวัตถุประสงคโครงการฯ  ดังนี้ 
  1.  เพ่ือเรงรัดการออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศใหแลวเสร็จภายในเวลา 20 ป  
  2.  เพ่ือเรงรัดจัดทํา  และปรับปรุงระวางแผนที่ของกรมท่ีดินใหเปนระบบเดียวกับระบบ
แผนที่แหงชาติ (ระบบ Universal Transverse Mercator - U.T.M) 
  3.  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท่ีดิน   ท้ังในสวนกลางและ    
สวนภูมิภาค 
  4.  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน           
ใหสามารถประเมินราคาไดอยางถูกตองและเปนธรรม 
  5.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงองคกรกรมที่ดิน ใหสามารถรับกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนและ
สําหรับการพัฒนาตอไปในอนาคต 
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 เปาหมายโครงการในระยะเวลา 20 ป  มีดังน้ี 
  1.  เรงรัดการออกโฉนดที่ดินของเอกชนทั่วประเทศประมาณ  15  ลานแปลง  เนื้อท่ี 
89 ลานไร ใหแลวเสร็จภายในเวลา 20 ป 

2.  จัดทําใหม และปรับปรุงระวางแผนที่ออกโฉนดที่ดินใหเปนแบบ ยู ที เอ็ม  
       -  ในเขตชนบทมาตราสวน 1 : 4,000   ประมาณ 80,000 ระวางใหแลวเสร็จ
ภายในเวลา 20 ป 
       -  ในเขตชุมชนและกรุงเทพมหานคร มาตราสวน 1 : 1,000   หรือใหญกวา
ประมาณ  7,000 ระวางใหแลวเสร็จภายในเวลา 10 ป 
  3.  กระจายอํานาจการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จากระดับจังหวัดไปสูระดับอาํเภอ
มากขึ้น โดยการเปดสํานักงานที่ดินสาขาตามเกณฑท่ีเหมาะสมประมาณ 190 แหง 
  4.  พัฒนาสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  5.  ปรับปรุงและพัฒนาองคกรกรมที่ดิน 
 

พ้ืนที่โครงการ  ไดกําหนดไวดังน้ี 
      โครงการ 5 ป ระยะที่หน่ึง (พ.ศ. 2528 - 2533)  ดําเนินการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 4 จังหวัด  คือ จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร และศรีสะเกษ   
ดานตะวันตกของภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  พะเยา  ลําพูน และ
แมฮองสอน และเขตตาง ๆ  ในกรุงเทพมหานคร (เลื่อนกําหนดออกไปจากเดิม 1 ป) 
      โครงการ 5 ป ระยะที่สอง (พ.ศ. 2534 - 2537) จะดําเนินการใน 
  -  จังหวัดที่ยังออกโฉนดไมแลวเสร็จเต็มท้ังจังหวัดตามโครงการระยะที่ 1             
รวม 5  จังหวัด คือ พะเยา  ลําพูน  แมฮองสอน  สุรินทร และศรีสะเกษ 
  -  พื้นที่ใหมอีก 30 จังหวัด คือ 
  -  ภาคเหนือ 12 จังหวัด ไดแก ลําปาง  แพร  นาน  อุตรดิตถ  ตาก  สุโขทัย  
พิษณุโลกกําแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ  นครสวรรค และอุทัยธานี 
  -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8  จังหวัด ไดแก  อุบลราชธานี  ยโสธร  มุกดาหาร  
รอยเอ็ด  มหาสารคาม  กาฬสินธุ  ขอนแกน  ชัยภูมิ 
  -  ภาคกลาง 4 จังหวัด  ไดแก  สมทุรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี และชัยนาท 
  -  พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) 6 จังหวัด ไดแก ชลบุรี  
ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี 
  -  เขตตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  
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  รวมจังหวัดในเขตโครงการระยะที่สองท้ังส้ิน 36 จังหวัด อยางไรก็ดี การออกโฉนดที่ดิน
ยังไมสามารถดําเนินการในจังหวัดเหลานี้ไดหมดแตงานโครงการฯ บางสวนจะเปนการวางรากฐาน
โครงสรางดานระวางแผนท่ีใหพรอมสําหรับการออกโฉนดที่ดินในระยะตอไป 
      โครงการ 5 ประยะที่สาม (พ.ศ. 2538 - 2542)   จะดําเนินการในพื้นที่ท่ีเหลือ         
ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
      โครงการ 5 ประยะที่ส่ี (พ.ศ. 2543 - 2547) จะดําเนินการในจังหวัดภาคใตท้ังหมด  
(กรมที่ดิน2537  หนา 31-35) 
  วันที่  12  มิถุนายน  2527  คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเรื่อง รางพระราชบัญญัติ      
ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....   ตามขอเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และไดมีมติ
เห็นชอบในหลักการชวยเหลือราษฎรตามโครงการเพิกถอนสภาพปาท่ีเปนที่ตั้งชุมชน โดยแบง        
การชวยเหลือออกเปน 3 กลุม ตามขอเสนอของคณะกรรมการ และคณะทํางานฯ  สวนการจะชวยเหลือ
แตละกลุมอยางไรน้ัน ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง    
โดยใหมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ) ผูแทนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และผูแทนของกระทรวงมหาดไทย รวมเปนกรรมการดวย เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการชวยเหลือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึงภายใน 3 เดือน 
  ขอเสนอการชวยเหลือราษฎรตามโครงการเพิกถอนสภาพปาที่ เปนท่ีตั้งชุมชน        
ตามหลักการดังนี้ 
  “ กลุมที่ 1  เปนแหลงชุมชนที่เกิดขึ้นกอนกําหนดพื้นที่เปนปาสงวนแหงชาติหรือ
ปาไมถาวรของชาติ  โดยอาศัยภาพถายทางอากาศ โครงการ VAP 61 รวมกับแผนที่ภูมิประเทศ
ของกรมแผนที่ทหาร เปนหลักฐานที่จะบงช้ีในการกันพื้นที่ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อ    
ใหไดรับเอกสารสิทธิ์ตอไป 
  กลุมที่ 2  เปนแหลงชุมชนที่เกิดขึ้นระหวางป พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2518  
ภายหลังการกําหนดพื้นที่เปนเขตปาไมถาวรของชาติ หรือไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ     
โดยอาศัยภาพถายทางอากาศ โครงการ น.ส.3 รวมกับแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร  
เปนหลักฐาน ซ่ึงชุมชนประเภทนี้ไดรับสิทธิใหอยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2518 ถาพ้ืนที่ถอืครองไมใชเขตตนนํ้าลําธาร ทางราชการ   
จะออกหนังสือสิทธิทํากิน (สทก.) ในพื้นที่ถือครองผืนน้ัน 
 
  กลุมที่  3  เปนแหลงชุมชนที่เกิดขึ้นภายหลังป พ.ศ. 2518   จนถึงปจจุบัน      
ซึ่งเปนชุมชนที่ไมปรากฎหลักฐานในภาพถายทางอากาศโครงการ น.ส.3 และมิใชชุมชนในเขต 
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ตนน้ําลําธารแลวจะอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยเปนการชั่วคราวตามมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
  กรณีนี้เปนการดําเนินการเฉพาะที่เปนแหลงชุมชนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ    
จึงไมเกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการ สทก. ที่กรมปาไมกําลังดําเนินการอยู” 
 

วันที่  31  สิงหาคม  2527   สภาผูแทนราษฎรมีการประชุมครั้งท่ี 1/2527  (สมัย
วิสามัญ) ไดเห็นชอบกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2528  ซึ่งมีขอความท่ีเกี่ยวของกับการจัดที่ดินไว ดังน้ี 
 “9  การเพิกถอนสภาพนิคมสรางตนเองและสหกรณนิคม 
  ปรากฎวาปหน่ึงๆ รัฐบาลไดต้ังงบประมาณรายจายเพื่อการบริหารงานของนิคม
สรางตนเองและสหกรณนิคม โดยไมมีการกําหนดแผนลวงหนาวาจะเพิกถอนสภาพนิคมสราง
ตนเองใหอยูในความดูแลของจังหวัดใดในปใด สําหรับสหกรณนิคมที่ควรกําหนดวาจะใหเปน
สหกรณการเกษตรไดในปใดเพื่อใหนิคมตาง ๆ เหลาน้ันชวยตัวเองไดโดยไมตองพึ่งทางราชการ
อยางที่เปนอยูในปจจุบัน รัฐบาลควรรีบดําเนินการในเรื่องดังกลาว” 
  
  วันที่  22  กุมภาพันธ  2528    ประธานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการและ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไดมีคําส่ังท่ี 7/2528   เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 
 
  วันที่  26  กุมภาพันธ  2528   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑการชวยเหลือ
ราษฎรตามโครงการเพิกถอนสภาพปาท่ีเปนท่ีตั้งชุมชนเฉพาะในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยแบงการ
ชวยเหลือออกเปน 3 กลุม คือ ชุมชนที่เกิดกอนป  2510   ใหไดรับเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ชุมชนท่ีเกิดขึ้นระหวางป 2510 - 2518 ใหสิทธ์ิอยูอาศัยในรูปสิทธิทํากิน ชุมชนท่ีเกิด           
ในภายหลังป 2518 อนุญาตใหเขาอยูอาศัยหรือทําประโยชนเปนการชั่วคราว ตามมาตรา 16  แหง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

วันที่  8  เมษายน  2528  กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ ม.ท. 0707/5795 เรื่อง 
การควบคุมการจัดท่ีดิน ถึงเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี มีขอความดังตอไปนี้ 
  “ ดวยคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันมีหนวยงาน
ของรัฐซ่ึงรวมทั้งสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดทําหนาที่เกี่ยวกับการนําที่ดินของรัฐมาจัดใหแก
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ประชาชน ที่มาแหงอํานาจในการดําเนินงาน หลักเกณฑ วิธีการ และวัตถุประสงคของการจัดที่ดิน
ของแตละหนวยงานตาง ๆ มีความแตกตางกัน   ซ่ึงพอจะจําแนกสวนที่สําคัญได ดังนี้ 

1. ที่มาแหงอํานาจในการจัดที่ดิน 
อํานาจที่หนวยงานตาง ๆ ทําการจัดที่ดินอยูในปจจุบัน มีที่มา 2 ทาง 
1.1) มีกฎหมายรองรับ 
- กรมที่ดิน อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497              

กรมประชาสงเคราะห และกรมสงเสริมสหกรณ อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครอง
ชีพ พ.ศ. 2511 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  อาศัยอํานาจตาม  พ.ร.บ. การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

1.1) อาศัยมติคณะรัฐมนตรีหรือคําส่ังของผูนํารัฐบาลซึ่งไดแกการจัดที่ดินของกรม
ชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก กรมปาไม เปนตน 
 2. การใหสิทธิในที่ดิน  ที่ไดรับการจัดที่ดิน ไดเขาทําประโยชนและปฎิบัติตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขครบถวนแลวบางหนวยงานจะใหกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เชน การจัดที่ดินของกรมที่ดิน     
กรมประชาสงเคราะห แตบางหนวยงานจะไมใหกรรมสิทธิ์แตจะใหเพียงสิทธิทํากิน เชน    
การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

3. วัตถุประสงคในการจัดที่ดิน   แตละหนวยงานก็มีวัตถุประสงคแตกตางกัน เชน       
เพื่อการปฎิรูปที่ดิน   เพื่อสงเคราะหบุคคลบางกลุม   เพื่ออพยพผูที่ถูกน้ําทวมเนื่องจากการสราง
เขื่อนเก็บกักนํ้า 
  การที่แตละหนวยงานตาง ๆ กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ วิธีการจัดที่ดินขึ้นนั้น 
อาจจะไมสอดคลองกับนโยบายจัดที่ดินโดยสวนรวม บางหนวยงานถาไมดําเนินการโดยใหมี
กฎหมายรองรับแลวอาจจะมีปญหาในดานการใหเอกสารสิทธิ์ในที่ ดินแกผูที่ไดรับการจัด 
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดพิจารณาเรื่องนี้คราวประชุม คร้ังที่ 8/2527  เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2527 และครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2528 แลวเห็นวา เปนการสมควร
อยางยิ่งที่จะใหหนวยราชการตาง ๆ ที่จัดที่ดินดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันกลาวคือ 
หนวยงานใดจะจัดที่ดินแหงใด ควรใหเสนอโครงการและแผนผังรวมทั้งขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดิน และพื้นที่ที่จะจัดนั้นใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน   
ไมวาจะเปนการจัดที่ดินตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามคําส่ังของผูนํารัฐบาล     
ก็ตาม เมื่อไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการและไดดําเนินการไปอยางไร ไดผลประการใดแลว   
ก็ใหแจงคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติทราบตามระยะเวลาที่สมควรตอไป ในที่สุดคณะกรรมการ
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จัดที่ดินแหงชาติมีมติใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาถาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็ขอใหมีมติ   
ใหสวนราชการที่มีการจัดที่ดินถือปฎิบัติตามนัยดังกลาว 
  กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับมติคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติดังกลาว เพราะถามีองคกรกลางคอยทําหนาที่ควบคุมนโยบาย พิจารณาอนุมัติและ
ติดตามผลโครงการ การจัดที่ดินของหนวยราชการตาง ๆ แลว จะทําใหการจัดที่ดินของ          
ทุกหนวยงานสอดคลองกัน  อันจะเปนผลดีทั้งตอรัฐและประชาชน องคกรกลางนี้คงไดแก
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ซ่ึงไดจัดต้ังขึ้นโดยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 แตมาตรา 
20 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ไดกําหนดใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติมีอํานาจ
หนาที่ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ และกฎหมายอื่นเทาน้ัน หากคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการก็ควรมอบงานดังกลาวใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดูแล  
ซึ่งอาจจะมอบหมายใหตามมาตรา 20 (7) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กระทรวงมหาดไทย      
จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติพิจารณาใหความ
เห็นชอบโครงการและควบคุมการจัดที่ดินของทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนการจัดที่ดินตามกฎหมาย 
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี ” 
   

วันที่  28  พฤษภาคม  2528   คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําปงและวัง และมีมติใหลุมนํ้าชั้นที่ 1 A         
เปนบริเวณท่ีตองอนุรักษไว และหามมิใหมีการกระทําหรือดําเนินการใด ๆ และในชั้น 1 B   หากมคีวาม
จําเปนตองอนุญาตใหประทานบัตรหรือตออายุประทานบัตรการทําเหมืองแร ใหกระทรวงอุตสาหกรรม
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนราย ๆ ไป 
 

วันที่  11  กันยายน  2528   ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 102 ตอนท่ี 124 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีบางมาตราที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดินทํากิน ดังนี้ 
  มาตรา 16  อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (1)  การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ  คราวละไมนอยกวา  
หาปแตไมเกินสามสิบป ในกรณีท่ีผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได 
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  (2)  การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร คราวละ   
ไมเกินสิบปโดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปา และไมตองเสียคาภาคหลวง ของปา
ตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับแร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี 
  การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 
  มาตรา 16 ทวิ  ในกรณีท่ีปาสงวนแหงชาติท้ังหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา 
หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาข้ึนอยูเลย หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย 
และปาน้ันยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ท้ังน้ีโดยมีสภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ใหถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาวเปนปาเส่ือมโทรม 
  ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงพื้นฟูสภาพปาเส่ือมโทรม ใหรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเขตปาเส่ือมโทรมทั้งหมดหรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ 
  ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต
ดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง 
  (1)  เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ  และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลนั้น 
ยังมีความจําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือให
บุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปในที่ท่ีไดทําประโยชนหรืออยูอาศัยอยูแลวน้ันได  แตตอง
ไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่งครอบครัว  และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป  ท้ังน้ี
โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับ คราวแรกคราวตอ ๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม  
  (2)  บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกปา  หรือไมยืนตนท่ีตนเคยทาํ
ประโยชน หรืออยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากท่ีไดรับอนุญาตแลว โดยพิสูจน    
ใหเห็นวาตนมีความสามารถและมีเครื่องมือ หรืออุปกรณท่ีจะปลูกปาหรือไมยืนตนตามท่ีขอเพิ่มนั้นได   
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือไมยืนตนได แตตองไมเกิน
สามสิบปและตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว 
  การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน  
  ใหบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคสาม (1) และ (2) ไดรับยกเวนคาภาคหลวงและ  
คาบํารุงปาสําหรับไมท่ีไดปลูกข้ึนภายในที่ดินที่ไดรับอนุญาต 
  บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตองใชประโยชนในท่ีดิน ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบท่ี
อธิบดีกําหนด และจะใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในท่ีดินดังกลาวมิได 
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  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต ละท้ิงไมทําประโยชนหรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลาสองป หรือยินยอมใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทํา
ประโยชนหรือไมปฎิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนั้น 
 
  มาตรา 16 ตรี  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา 16 ทวิ ถึงแกความตาย  
ใหบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับอนุญาตมีสิทธ์ิอยูอาศัยหรือทําประโยชนในที่ดินตอไปได    
แตไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย 
  ถาสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับ
อนุญาต และผูไดรับอนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธ์ิและหนาท่ี
ของตนประสงคจะอยูอาศัย หรือทําประโยชนในท่ีดินน้ันตอไปใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึงแกความตาย 
  เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งอยูอาศัยหรือ        
ทําประโยชนตอไปไดตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต 
 
  มาตรา 20  ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรมตามมาตรา 16 
ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดทําการบํารุงปาหรือ
ปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขท่ีกําหนด      
ในหนังสืออนุญาต แตในกรณีท่ีจะอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
  รัฐมนตรีอาจกําหนดใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวน         
ท่ีเห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
  วันที่  3  ธันวาคม  2528  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ  
โดยกําหนดใหมีปาไมรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศไทย โดยใหพื้นที่ปาไมรอยละ 40 นั้น เปนปาไม
เศรษฐกิจรอยละ 25 และปาเพื่อการอนุรักษรอยละ 15 
 
  วันที่  23  มกราคม  2529  ไดมีประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2529)  วาดวยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง ในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 103 ตอนท่ี 11 (ฉบับพิเศษ) 
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วันที่ 11  มีนาคม  2529  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการควบคุมการจัดที่ดิน             
ใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติรับไปพิจารณากําหนดกรอบนโยบาย  และหลักเกณฑการจัดที่ดิน
เพื่อใหหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายดําเนินการจัดท่ีดินไปตามอํานาจหนาท่ีภายใตกรอบนโยบาย
และหลักเกณฑดังกลาว  และเมื่อหนวยงานใดจะจัดที่ดินแหงใด  ก็ใหเสนอคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติทราบพรอมทั้งหลักเกณฑและรายละเอียด  หากหนวยงานใดมิไดดําเนินการตามกรอบนโยบาย
และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติกําหนด  ใหกระทรวงมหาดไทยรายงานใหคณะรฐัมนตรี
พิจารณาดวย 

 
วันที่ 27  สิงหาคม  2529  พลเอกเปรม ติณสูลานนท  ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล 

ชุดที่  47  ตอสภาผูแทนราษฎรมีสวนท่ีเกี่ยวของกับที่ดินในนโยบายทางเศรษฐกิจ  ดังนี้ :- 
“ เรงรัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูไรที่ทํากิน  

และการจัดรูปที่ดินเพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิต  
จะปรับปรุงการบริหาร และการจัดการทรัพยากรที่ดิน   น้ํา ปาไม และประมง   

ใหมีการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษ  ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  2540 หนา 302) 
 

 2.5.6   นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2530  –  2534 ) 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ไดมีการ
กําหนดแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึนเปนครั้งแรก มีสวนที่เกี่ยวของกับนโยบาย
ท่ีดินในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉพาะดานใน หนา 135 ดังน้ี 

“ 4.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน 
1) เน่ืองจากในชวงของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 5   ไดมีการกําหนดแนวทางและ    

ปูพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรที่ดินไปในทิศทางที่ถูกตองแลว ดังน้ันเพื่อใหการพัฒนาทรัพยากร
ที่ดินสามารถดําเนินการตอไปไดในทิศทางเดิมอยางตอเน่ือง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะประกอบดวย 

1.1การเรงรัดโครงการตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 5 ใหแลวเสร็จ     
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 

1.2การเรงรัดมาตรการเสริมเพื่อแกปญหาและอุปสรรคตางๆ   ที่เกิดขึ้น   
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 
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1.3  การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชที่ดิน ใหประสานประโยชน             
กับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ 

2)นโยบายและมาตรการสําหรับการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ มีดังนี้คือ 

       2.1 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินใหเหมาะสม  โดยการจัดทํา
แผนการใชที่ดินและพัฒนาทรัพยากรที่ดิน และจัดทําระบบขอมูลที่ดินใหสมบูรณ และแบงเขต
การพัฒนาออกเปนเขตชลประทานและเขตเกษตรน้ําฝน เพื่อช้ีแนะทางเลือกแกเกษตรกรในการ
ปรับปรุงการใชที่ดินของตน และเพื่อเปนแผนในการประสานงานระหวางหนวยราชการ             
ที่เกี่ยวของ 

    2.2 เรงรัดกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและสนับสนุนทางดานธนาคารที่ดินหรือกองทุนปฏิรปูที่ดิน 

   2.3 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินใหเหมาะสม  โดยการปรับปรุง        
การประเมินราคาที่ดินใหไดมาตรฐาน 

2.4 เรงรัดการจําแนกพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตรออกจากพื้นที่ปาไม 
2.5 เรงรัดการจัดที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ราษฏรใชทํากิน         

ใหถูกตองตามกฎหมาย”   (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2529 หนา 135)  
วันที่  21  ตุลาคม  2529 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํายม - นาน  
วันที่  16  พฤศจิกายน  2529  ไดมีประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน

แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) วาดวยการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐ เพ่ือใหประชาชน            
ใชประโยชนรวมกัน ในราชกิจจานุเบกษา เลม 103 ตอนท่ี 200 (ฉบับพิเศษ) 

วันที่  16  พฤศจิกายน  2529  ไดมีการประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2529)  วาดวยกรณีจําเปนสําหรับการอนุญาตใหจดทะเบียบสิทธิและ     
นิติกรรมเปนการเฉพาะรายในทองที่ท่ีกําหนดใหมีการออกโฉนดที่ดิน สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทําประโยชน โดยใชระวางรูปถายทางอากาศตามมาตรา 58 ตรี ในราชกิจจานุเบกษา เลม 103 
ตอนท่ี 200 (ฉบับพิเศษ) 

 วันที่ 2 ธันวาคม 2529  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลาง
ของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ 2529 ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 103 ตอนที่ 212 
(แผนกราชกิจจา) โดยมีเหตุผลดังตอไปนี้ 

 “ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ 2508 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2529  ไดกําหนดใหนํา
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ราคาปานกลางของที่ดินที่ใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ 2521 ถึง พ.ศ 2524 
มาใชไปพลางกอน จนถึงส้ินป พ.ศ 2529 เพื่อมิใหภาระในการเสียภาษีบํารุงทองที่ของประชาชน
ตองสูงข้ึนตามสภาพแหงราคาที่ดินที่เปนอยูในปจจุบัน และโดยที่ไดพิจารณาแลวเห็นวา
สภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันยังไมเอื้ออํานวยตอการเพิ่มภาระทางดานบํารุงทองที่ใหสูงขึ้น
ตามหลักเกณฑที่เปนอยู สมควรจะไดปรับปรุงหลักเกณฑในการประเมินราคาที่ดินและอัตราภาษี
เสียใหมใหเหมาะสมและสมควรแกการที่ประชาชนจะรับภาระไดในระหวางที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงดังกลาว จึงสมควรใชราคาปานกลางของที่ดินที่ไดกําหนดไวแลวในระหวางป พ.ศ 2521 
ถึง พ.ศ 2524 ไปพลางกอน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี” 

 
  วันที่  20  มกราคม  2530 คณะอนุกรรมการที่ดิน คณะกรรมการพัฒนาชนบท
แหงชาติเห็นชอบกับผลการศึกษาเรื่อง “นโยบายที่ดิน”  ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
กําหนดสภาพปาเส่ือมโทรมตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติโดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยกรมปาไม ไดเสนอขอใหคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีถือวาเปนปาเส่ือมโทรม คือ 
ตองมีสภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 

(1)  เปนปาที่มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปาน้ันยาก
ท่ีจะกลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ โดยมีลูกไมขนาดความสูงเกิน 2 เมตรข้ึนไป ข้ึนกระจายอยูท่ัวพื้นท่ี
ไมเกินไรละ 20 ตน หรือมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ต้ังแต 50-100 
เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูท่ัวพื้นที่ไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป 
ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 2 ตน หรือพื้นที่ปาที่มีไมเขาหลักเกณฑท้ัง 3 ลักษณะดังกลาว     
เมื่อรวมกันแลวตองมีจํานวนไมเกนิไรละ 16 ตน 

(2)  การสํารวจพื้นท่ีดังกลาวขางตน ใหสํารวจโดยวิธีทําแปลงตัวอยางแบบ Line 
Plot ใหกระจายทั่วพื้นที่ไมนอยกวารอยละหาของพ้ืนที่ ถาพื้นท่ีแปลงใดมีกลุมไมมีคาข้ึนอยูหนาแนนเกิน
เกณฑท่ีกําหนดตั้งแต 1 ไรขึ้นไป ใหกันไวเพื่อใหไมเหลานั้นเจริญเติบโตไดตามธรรมชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตเิสนอคณะรัฐมนตรีดังน้ี 

1.การกําหนดพื้นที่ปาตนนํ้าลําธารตามหลักเกณฑขอ (5) ของมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กันยายน 2529 ใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ชั้นที่ 1 บี และชั้นท่ี 2 

   2. ในการกําหนดใหพ้ืนที่ใดเปนปาเส่ือมโทรม ตามพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 นั้น 
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ไมมีผลผูกพันในการที่จะใหราษฎรเขาไปทําประโยชนตลอดไป สําหรับราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบกรมปาไม วาดวยหลักเกณฑเง่ือนไขในการอนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัย
ภายในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ พ.ศ... ตามมาตรา 16 ทวิ และมาตรา 16 ตรี แหงพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติฯ ดังกลาว ก็สามารถเขาทําประโยชนไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต 
ใหทําประโยชนและอยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติทายระเบียบน้ี 
 

วันที่  3  มิถุนายน  2530 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ มีการประชุมครั้งท่ี 
1/2530 ไดมีการพิจารณาเรื่องนโยบายที่ดินจากการนําเสนอของคณะอนุกรรมการท่ีดิน ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ ประธานกรรมการ (พลเอกเปรม ติณสูลานนท) ไดส่ังการใหกระทรวงมหาดไทยนําไป
พิจารณาใชเปนนโยบายที่ดินของชาติและใหพิจารณาถึงขอสังเกตตาง ๆ ดวย   (คณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแหงชาติ  2530) 
  วันที่  1  กันยายน  2530  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง “นโยบายที่ดิน” ตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาตินําเสนอ นโยบายดังกลาวกําหนดเปน 4 ดาน คือ นโยบายที่ดิน
เพื่อเศรษฐกิจ นโยบายที่ดินเพื่อสังคม นโยบายที่ดินเพื่อการอนุรักษ และนโยบายที่ดินเพื่อความมั่นคง 
และนโยบายพิเศษท่ีเกี่ยวของกันท้ัง 4 ดานดังกลาวแลว คือ นโยบายชาวเขา  รายละเอียดของนโยบาย
ท่ีดินมีดังน้ี 
 “1. นโยบายที่ดินเพื่อเศรษฐกิจ 
              1.1 พื้นที่นอกเขตปาไม 

ไดกําหนดใหพ้ืนที่นอกเขตปาไม ซ่ึงสวนใหญเปนที่ดินที่เอกชนถือครองอยูใน
ปจจุบัน ไดใชประโยชนเปนที่ทําการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย การใชที่ดิน       
ในพื้นที่ดังกลาวนี้มีสวนที่กอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยูในปจจุบัน ประเด็นที่สําคัญที่ตอง
กําหนดเปนนโยบายที่จะมีผลสูงสุดทางดานเศรษฐกิจ คือ 
             1.1.1 สิทธิในที่ดิน 

ในที่ดินที่เอกชนถือครองจนถึงปจจุบันน้ี กรมที่ดินไดมีการออกโฉนด 23.7 ลานไร 
น.ส.3 ก  48.4 ลานไร   น.ส. 3    22.5 ลานไร  ซึ่งจําเปนจะตองเรงรัดการออกโฉนดใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว ความเปนไปไดก็คือการสนับสนุนโครงการพัฒนากรมที่ดินซึ่งกําลังดําเนินการอยู         
ในปจจุบันการเรงรัดใหประชาชนไดมีสิทธิครอบครองที่ถูกตองตามกฎหมายนั้นจะเปนการกระตุน
ใหมีประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสูงขึ้น และการลงทุนพัฒนาที่ดินเพื่อกิจกรรมตาง ๆ 
เนื่องมาจากความมั่นใจในการครอบครองที่ดินตลอดไป อันจะมีผลตอการจัดหาสินเชื่อจากแหลง
เงินทุนและสถาบันตาง ๆ ไดมากขึ้น  
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  1.1.2  การจัดเก็บภาษีที่ดิน 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกสังคมในการใชที่ดินซึ่งรัฐไดอํานวยความสะดวก    

ในการพัฒนาวิสาหกิจพ้ืนฐาน และเปนการปองกันมิใหมีการถือครองที่ดินเปนจํานวนมาก แล   
ะมิใหเจาของที่ดินละทิ้งที่ดินใหรกรางวางเปลา มีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงโครงสราง
ระบบภาษีที่ดิน ดังนี ้

(1) กําหนดแนวทางการประเมินราคาทรัพยสินในเขตการใชที่ดินตาง ๆ 
เสียใหมใหตรงกับหลักวิชาการและขอเท็จจริง 

(2)ใหกําหนดอัตราภาษีกาวหนาตามจํานวนเนื้อที่ที่ถือครอง ทั้งน้ี        
โดยไมใหกระทบกระเทือนตอเกษตรกรขนาดเล็ก 

(3)ใหกําหนดอัตราภาษีในอัตราที่สูง  เพื่อจัดเก็บตอผูที่ครอบครองที่ดิน
โดยละทิ้งไวมิไดใชประโยชนหรือมีไวเพื่อประสงคจะเก็งกําไรเปนสําคัญ 
  ทั้งนี้ เพื่อเปนมาตรการเสริมในการแกปญหาการถือครองที่ดินจํานวนมากและมิได
ใชทําประโยชน ปองกันการซ้ือเพื่อเก็งกําไร นอกจากนั้นรัฐจะมีรายไดเพิ่มขึ้นในการบํารุงรักษา
วิสาหกิจพ้ืนฐานตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยประโยชนใหแกการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ  
  11.3  การออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 
               รัฐควรดําเนินการออกกฏหมายคุมครองพ้ืนที่ที่ใชเพื่อการเกษตรที่ดินมีความ
อุดสมบูรณเหมาะสมแกการเกษตรและรัฐไดลงทุนในดานวิสาหกิจพ้ืนฐานไปแลวจํานวนมาก มิให
เปลี่ยนสภาพการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อสงวนที่ทําการเกษตรที่อุดมสมบูรณซึ่งนับวัน
จะลดลง และเพื่อปองกันมิใหการใชที่ดินบางประเภทไปสรางมลภาวะตอพื้นที่ทําการเกษตร
บริเวณใกลเคียง และเพื่อไดรับผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุนในวิสาหกิจพ้ืนฐานในที่ดินน้ัน 
  1.1.4  การพัฒนาการเกษตร 
  โครงการพัฒนาการเกษตรที่จะจัดทําขึ้นในอนาคต   ควรจะแบงพื้นที่การเกษตร
ออกเปน 2 สวน คือ 
  (1) พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานประมาณ 21 ลานไร ใหมีการปรับ
โครงสรางการผลิต โดยลดการผลิตสินคาเกษตรบางชนิด เชน ขาว ออย หาพืชชนิดใหมมาปลูกแทน 
ลดตนทุนในการผลิต และสรางกิจกรรมที่เพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรซึ่งจะเปนระบบเกษตร    
ครบวงจร ทั้งน้ีใหสนับสนุนภาคเอกชนเขารวมในการพัฒนา 
               (2)พ้ืนที่การเกษตรน้ําฝนใหแบงพ้ืนที่ออกเปน 2 สวน คือ พ้ืนที่ที่ดิน     
มีความอุดมสมบูรณมีปริมาณฝนสม่ําเสมอ ใหมีการกระจายการผลิตโดยการปลูกพืช               
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ที่ใหผลตอบแทนสูง เชน ไมผลและไมยืนตนชนิดตาง ๆ แทนการปลูกพืชไร   ใหมีการเรงรัด   
การวิจัยในการเพิ่มผลผลิตของพืชใหสูงขึ้น 
  พ้ืนที่สวนที่ 2 นั้นเปนที่ดินที่ไมคอยจะเหมาะสมตอการเกษตร ปริมาณน้ําฝน     
ไมสม่ําเสมอ ใหเลิกปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนต่ําและหาพืชอื่นมาปลูกทดแทน ในพื้นที่ดังกลาวน้ี
รัฐจะตองเรงรัดการวิจัยในดานการหาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมแตละทองถิ่นตลอดจนพันธุพืช
ที่จะนํามาปลูกทดแทน 

1.1.5  การปรับปรุงและแกไขดินที่มีปญหาพิเศษ 
 พ้ืนที่สวนหนึ่งของประเทศ  ดินมีปญหาที่เกิดจากคุณสมบัติทางเคมี  และ

ทางกายภาพ เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินยืดหดตัวสูง ดินทรายจัด ดินตื้น มีเนื้อที่รวมถึง 68 ลาน
ไร บางสวนไดใชทําการเกษตรอยูในปจจุบัน บางสวนยังทิ้งรกรางวางเปลารัฐจําเปนจะตองเรงรัด
การวิจัยเพื่อหาวิธีแกไขดินที่มีปญหาเหลาน้ี แนวทางการวิจัยควรจะรวมถงึ 
   (1)  การวิจัยที่ดําเนินการเพื่อปองกันการแพรกระจายของดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                (2) การวิจัยที่ดําเนินการเพื่อปรับปรุงดินที่มีปญหาที่ใชอยูใน
ปจจุบัน เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น เชน ดินเปรี้ยว 

   (3)  การวิจัยที่ดําเนินการเพื่อนําดินที่มีปญหา และทิ้งรกรางวางเปลา    
อยูในปจจุบัน เชน ดินตื้น ดินทรายจัด มาใชประโยชนในอนาคต ซึ่งจะแกปญหาขาดแคลนที่ดิน
ทํากินในอนาคตไดทางหนึ่ง 

1.1.6  การอนุรักษดินและน้ํา 
          ความเสื่อมโทรมของดินที่ไดใชทําการเกษตรติดตอกันเปนเวลานานนั้น

เกิดขึ้นหลายรูปแบบ ทั้งความอุดมสมบูรณของดินที่ลดลง ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป 
เกิดการชะลางและพังทลายของดินบน ถึงแมวารัฐจะไดดําเนินการดานอนุรักษดินและน้ํามาเปน
เวลาชานานแลวก็ตาม แตมิไดประสบความสําเร็จเทาที่ควร เปนเพราะสาเหตุจากหนวยราชการ 
จากเกษตรกร และจากลักษณะของมาตรการอนรัุกษดินและน้ําที่คอนขางยุงยากและมีคาใชจายสงู  
ปญหาความเสื่อมโทรมของดินจําเปนจะตองแกไขอยางเรงรีบ รัฐไมสามารถจะดําเนินการ
ครอบคลุมในพื้นที่ทําการเกษตรที่มีจํานวนมากถึง 152 ลานไรได จึงจําเปนที่จะตองจัดทํา
โครงการที่ใชวิธีการที่ไมยุงยาก ลงทุนนอยและสามารถถายทอดใหเกษตรกรแตละรายสามารถ
นําไปปฎิบัติไดเอง โดยรัฐชวยเหลือใหคําแนะนําทางดานวิชาการในพื้นที่สวนใหญ ในพื้นที่ที่มี
ปญหารุนแรงเกินขีดความสามารถของเกษตรกรเทานั้นรัฐจะรับภาระดําเนินการ 
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  1.1.7  การใชที่ดินในเขตเมือง 
            เพื่อใหมีการใชที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยและชุมชน เปนไปตรงกับหลักการ
วางผังเมือง ใหเรงรัดดําเนินการและประกาศใชผังเมืองรวมที่ยังอยูในระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ 

การพัฒนาภาคและเมืองหลักควรจะดําเนินการโดยรัฐมีสวนรวมในขอบเขต        
ที่เหมาะสม และใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาดวย 
   

1.2  พื้นที่ในเขตปาไม 
  1.2.1  สืบเนื่องจากนโยบายปาไมแหงชาติ    ซึ่งไดกําหนดใหมีปาเพื่อเศรษฐกิจ
จํานวนรอยละ 25 ของเนื้อที่ประเทศ หรือจํานวน 80 ลานไรน้ัน นโยบายที่ดินในสวนที่เปนพื้นที่
ปาเศรษฐกิจใหเนนหนักการนําภาคเอกชนเขามารวมในการพัฒนา ทั้งที่เปนเอกชนรายใหญและ
รายยอย โดยเฉพาะในการปลูกสรางสวนปา 
 
  1.2.2  การเพิกถอนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เปนที่ต้ังชุมชนขนาดใหญ 
  แหลงชุมชนขนาดใหญที่ต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาถาวรของชาติมา
เปนเวลานาน มีอาคารบานเรือนที่ปลูกสรางอยางถาวร       บางพื้นที่เปนที่ต้ังของหนวยราชการ
เห็นสมควรเพิกถอน และใหกรรมสิทธิ์แกผูที่ครอบครองอยูในปจจุบันตามขั้นตอนที่เหมาะสม 
และตามสภาพของพื้นที่ 
  1.2.3  การพัฒนาพื้นที่ปาชายเลน 
  ปาชายเลนซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 1.67 ลานไรใหแบงออกเปน 3 เขต คือ    
เขตสงวน เขตอนุรักษและเขตพัฒนา ปจจุบันความขัดแยงในการใชพ้ืนที่เกิดขึ้นเนื่องจากมิได    
มีการแบงเขตที่ชัดเจน ใหเรงรัดการกําหนดเขตดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว และดําเนินการ
พัฒนาตามที่ไดกําหนดไว พ้ืนที่ปาชายเลนที่เปนเขตพัฒนานั้น สามารถใหผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจตอประเทศไดคอนขางสูงหากไดรับการสนับสนุนจากรัฐในแนวทางที่เหมาะสม 
 

1. นโยบายที่ดินเพื่อสังคม 
 มีจํานวนประชากรไมนอยกวา 2.5 ลานครอบครัว หรือประมาณ 12 ลานคน ที่มี

ปญหาในเรื่องที่ดินทํากิน โดยสามารถจําแนกออกเปนผูที่บุกรุกทํากินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
จํานวน 1 ลานครอบครัว และผูไมมีที่ดินทํากิน 5 แสนครอบครัวประชากรเหลาน้ีมีความออนแอ
ทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญควบคูไปกับสภาพความยากจน รัฐมีความจําเปนที่จะตองสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานในเรื่องที่ดินทํากินใหสามารถเลี้ยงชีพไดตามอัตภาพ โดยดําเนินโครงการ    
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จัดที่ดินทํากินที่เหมาะสม พ้ืนที่ที่จะดําเนินการตามนโยบายในแนวนี้ คือ ปาไมของชาติที่ถูกบุกรุก 
ทั้งที่เปนปาสงวนแหงชาติและปาเตรียมการสงวนหรือปาไมถาวร รวมทั้งที่สาธารณะประโยชน
และที่รกรางวางเปลาประเด็นที่สําคัญที่ตองกําหนดเปนนโยบายก็คือ 

1.1 โครงการจัดที่ดินที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 
  ไดมีพ้ืนที่ของรัฐสวนหนึ่งประมาณ 30 ลานไร ที่ไดมอบใหหนวยงานของรัฐ 

นําไปจัดสรรใหแกราษฎรเปนที่ดินมาตั้งแตป พ.ศ.2483  จนถึงปจจุบันดําเนินการไปไดประมาณ 
17 ลานไร จึงยังมีพ้ืนที่บางสวนที่จะตองดําเนินการตอไป ถึงแมวาวิธีการดําเนินการของ
หนวยงานในปจจุบันจะแตกตางกันก็ตาม แตวัตถุประสงคของทุกหนวยงานจะมีสวนคลายคลึงกัน 
คือ ใหเกษตรกรหรือสมาชิกนิคมมีที่ดินทํากิน การจัดที่ดินที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในพ้ืนที่เดิม
ที่ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลไปแลวน้ันควรจะดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

 
           2.1.1  การจัดที่ดินของกรมประชาสงเคราะห และกรมสงเสริมสหกรณ ยังคงมี
พ้ืนที่คางดําเนินการอยูรวม 1.8 ลานไร (กรมประชาสงเคราะห 8 แสนไร และกรมสงเสริม
สหกรณ 1 ลานไร) ใหปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน แลวเรงรัดดําเนินการโดยใหความสําคัญ
กับการสํารวจรังวัด การบรรจุสมาชิกนิคม และการออกเอกสารสิทธิ์ใหแลวเสร็จภายใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 สวนการกอสราง ปจจัยพื้นฐานใหดําเนินการเพียงพอใหเหมาะสมกับความ
จําเปนในการดํารงชีวิตกอน 

2.1.2 การจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ใหเรงรัดการปฏิรูปที่ดินในที่ดินเอกชนใหมากขึ้น
ทําการแกไข พ.ร.บ. การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในสวนที่เก่ียวของกับกองทุนหรือการจัดซ้ือ
เวนคืนที่ดินเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ในพื้นที่ปฎิรูปที่ดินของรัฐใหเรงรัด      
การกระจายสิทธิ์การถือครองเปนอันดับแรกกอนการพัฒนา และใหมีการกําหนดเปาหมาย      
การดําเนินงานจัดที่ดินในที่ดินของรัฐที่ไดประกาศเขตปฎิรูปที่ดินไปแลวใหแลวเสร็จภายใน 10 ป 
ในที่ดินของเอกชนภายใน 15 ป นอกจากนี้โครงการปฎิรูปที่ดินในอนาคตอาจจะพิจารณาจัดทําได 
2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการเกษตรและมีความคุมทุนในการ
ลงทุนพัฒนา ใหจัดทําเปนโครงการทางเศรษฐกิจโดยมีการพัฒนาที่สมบูรณแบบ ประเภทที่ 2 
เปนโครงการทางสังคมให ส.ป.ก. ดําเนินการในดานการกระจายสิทธิ์การถือครองและพัฒนา
ปจจัยพื้นฐาน 
  2.1.3  โครงการ ส.ท.ก. ในขณะที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินทํากิน ยังมี
ภาระตกคางอยูเกือบทุกหนวยงาน  การจัดที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติน้ันจําเปนตองดําเนินการ
ในรูปแบบ ส.ท.ก. ตอไป แตใหชะลอการแจกเอกสาร ส.ท.ก. ในระยะเริ่มตนของแผนพัฒนาฯ 
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ฉบับที่ 6 โดยให เตรียมการดานอื่น ๆ ไปกอน สําหรับพื้นที่ที่ยังเหลือของโครงการในเขตปาสงวน
แหงชาติ ใหใชผลการจําแนกประเภทที่ดินเปนหลัก ใหปรับปรุงระบบแผนที่ใหเปนระบบเดียวกับ
กรมที่ดิน เมื่อไดรับผลการปรับปรุงการจําแนกประเภทที่ดินแลว ใหเรงรัดดําเนินการในพื้นที่     
ที่เหลือใหแลวเสรจ็ภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6  
  2.1.4  ใหมีการแกไขความแตกตางและปญหาที่มีอยูในโครงการจัดที่ดิน         
ในปจจุบัน คือ 
 

(1) สิทธิในดิน  ในปจจุบันมีการออกหนังสือสําคัญแกเกษตรกร หรือสมาชิกนิคม 
ในลักษณะแตกตางกัน ดังน้ี 

หนวยงาน    หนังสือสําคัญที่ออกให 
กรมที่ดิน 
กรมประชาสงเคราะห 
กรมสงเสริมสหกรณ 
ส.ป.ก. 
กรมปาไม 

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

(2)  ความแตกตางในดานการพัฒนาของรัฐ 
         (3)  ขนาดที่ดินที่แบงใหกับสมาชิกหรือเกษตรกรในทองที่เดียวกันแตกตางกัน 

  การแกไขความแตกตางนี้ จําเปนตองดําเนินการแกไขทั้งกฎหมาย ระเบียบมติตาง ๆ  
ตลอดจนการปรับปรุงองคกรในการบริหารใหแลวเสร็จภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 

2.2 โครงการจัดที่ดินในอนาคต 
เนื่องจากการจัดที่ดินเปนโครงการที่ตองดําเนินการตอเน่ืองเปนระยะยาวไมสามารถ

จะเปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกโครงการจัดที่ดินในทันทีทันใดได จึงไดกําหนดใหมีระยะเวลา 5 ป 
ในชวงแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ใหหนวยงานตาง ๆ สามารถปรับแผนและองคกรตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบที่มีอยู   ในระยะเริ่มตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7              
โครงการจัดที่ดินจึงควรดําเนินการดังนี้ 
  2.2.1 นําพื้นที่ปาไมที่ถูกบุกรุกที่เหลือจากการกําหนดใหเปนพื้นที่ปาอนุรักษและ
ปาเศรษฐกิจแลว ตลอดจนที่สาธารณะประโยชนและที่รกรางวางเปลาที่ประชาชนเขาบุกรุก      
เขาทํากินมาจัดใหแกราษฏร  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของดินเปนหลัก 
  2.2.2  ในพื้นที่ที่กรมปาไมดําเนินการโครงการ ส.ท.ก.1 ไวแลวและอยูนอกเขต  
ที่กําหนดใหเปนปาไมตามนโยบายการปาไมแหงชาติ ใหดําเนินการจัดโครงการที่ดินทํากินตอไป 
โดยทําการปรับปรุงระบบแผนที่ในสวนที่ดําเนินการไปแลวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ใหเปน
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ระบบเดียวกับกรมที่ดิน ทําการโยกยายเกษตรกรที่อยูอาศัยทํากินอยูในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม       
ตอการเกษตร หรือเขตสงวนหวงหามไปอยูในที่ที่เหมาะสม พ้ืนที่สวนนี้ ควรยึดหลักใหสิทธิการทํา
ประโยชนประมาณ 5-10 ป เพื่อใหการพัฒนาปจจัยพื้นฐานโดยรัฐเสร็จส้ิน    จึงจะใหกรรมสิทธิ์
เชนเดียวกับพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดที่ดินสวนอื่นๆ โดยหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งไดเสนอใหมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคตเปนผูดําเนินการในพื้นที่สวนนี้
ตอเน่ืองจากกรมปาไม 
  2.2.3  ใหมีการพัฒนาปจจัยขั้นพื้นฐานควบคูไปกับการจัดที่ดิน 
  2.2.4  รัฐไมควรใหกรรมสิทธิ์ที่ดินในระยะแรก    ควรใหสิทธิการทําประโยชน
ประมาณ 5-10 ป จึงจะใหกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ 

2.2.5 เนื่องจากการจัดที่ดินมีกิจกรรมที่ตอเน่ืองซ่ึงตองใชเวลา การที่จะมอบหมาย
ใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับผิดชอบ คงไมสามารถจะดําเนินการใหทันตอความตองการของ
ประชาชนได จําเปนตองใหหนวยงานหลักๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินในปจจุบั ไดแก ส.ป.ก.      
กรมที่ดิน กรมประชาสงเคราะห และกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งมีความชํานาญ และประสบการณ
มาแลวรวมกันดําเนินการ แตควรจะปรับวิธีการดําเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะมีขอแตกตางกันบางในวิธีปฏบัิติ ขนาดของที่ดินที่จัดให ระดับ
การพัฒนาขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละทองที่ รายละเอียดการแบงพ้ืนที่ความรับผิดชอบ   
วิธีปฎิบัติควรกระทําในระยะที่ใกลจะส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เมื่อมีผลการปรับปรุงการ
จําแนกประเภทที่ดิน และกรมปาไมไดกําหนดพื้นที่ปาไม จํานวน 128 ลานไร เสร็จเรียบรอยแลว
โดยใหจัดทําเปาหมายและแผนงานรวมการจัดที่ดินของประเทศ แลวแบงใหแตละหนวยงาน
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

2.2.6 เน่ืองจากการจัดที่ดินมีคาใชจายคอนขางสูง ที่แลวมามีการเรียกเก็บเงิน  
คา พัฒนาไมเกินไรละ 200 บาท (มาตรา 10 พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511)  
ควรจะไดมีการปรับใหสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคมที่ไดนําภาษีอากรจาก   
สวนอื่นๆ มาเปนคาใชจายประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งจะกอใหเกิดภาระผูกพันของเกษตรกร
หรือสมาชิกนิคมตอที่ดินนั้นๆ มากกวาที่จะไดรับโดยมิไดลงทุนแตอยางใดและประการสุดทาย 
เพื่อใหสอดคลองกับโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งไดจัดซื้อที่ดินมาแลวใหเกษตรกรเชาซื้อ 

 
1. นโยบายที่ดินเพื่อการอนุรักษ 

                     เพื่อใหสามารถรักษาสภาพแวดลอมของประเทศไทยไวมิใหมีผลกระทบจนเกิด
ความเสียหายตอสวนรวม ไดกําหนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษไวจํานวนรอยละ 15 ของ เน้ือที่         
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ทั้งประเทศ หรือประมาณ 48 ลานไร ซึ่งจะรวมถึงเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขต
ตนน้ําลําธาร ฯลฯ มีความจําเปนตองกําหนดนโยบายดังนี้ 
 

1.1 เขตตนนํ้าลําธาร 
เพื่อใหสามารถอํานวยน้ําไดสม่ําเสมอและพอเพียงตอการใชสอยของประเทศ    

ใหกําหนดพื้นที่สวนหนึ่งเปนตนนํ้าลําธารที่จะตองรักษามิใหมีการบุกรุกทําลายและใชเพื่อ
กิจกรรมอื่นใด ในเขตตนลําธารที่ถูกบุกรุกทําลายไปแลว จะตองเรงรัดการปลูกปาทดแทน รวมทั้ง
การวิจัยเพื่อหาวิธีการฟนฟูเขตตนนํ้าลําธาร นอกเหนือจากการปลูกปาทดแทนขึ้นโดยเร็ว 

1.2 เขตอุทยานแหงชาติ 
ในเขตอุทยานแหงชาติที่ไดประกาศเขตไปแลวรวม 16 ลานไร นั้น ใหจัดทํา    

แผนแมบทในการพัฒนาโดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เพื่อใหพ้ืนที่สวนนี้มีการใชที่ดิน      
2 ประเภทในขณะเดียวกัน คือ เปนทั้งอุทยานแหงชาติและสถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 
 ควรพิจารณารวมเขตรักษาพันธุสัตวปาเขากับเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อใหการ
จัดการดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนแกไขกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่ประกาศใช    
ใหประสานสอดคลองกัน 

1. นโยบายที่ดินเพื่อความมั่นคง 
ใหกําหนดการใชที่ดินสวนหนึ่งใชเพื่อกิจกรรมที่สนับสนุนความมั่นคงของชาติ

นอกเหนือจากที่ดินที่ใชในราชการทหารอยูในปจจุบันนี้แลว เพื่อจัดต้ังเปนนิคมชายแดน หรือ
โครงการเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 
 อยางไรก็ตาม การกําหนดการใชที่ดินตามแนวนโยบายที่กลาวมาแลวน้ันมิได
หมายความวาผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจะมีตอนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ แตจะมีสวน
ตอบสนองตอแนวนโยบายดานอื่น ๆ ดวย การกําหนดนโยบายที่ดินแตละดานนั้น ไดมีการ
พิจารณาถึงวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหสามารถมองภาพการพัฒนาและการบริหารในแตละสวน   
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการแกปญหาบางประการอาจจําเปนตองจัดทําเปนเฉพาะซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ และความมั่นคง เชน นโยบายชาวเขา 
                     นโยบายชาวเขา 

 ปญหาชาวเขาในประเทศไทย มีสวนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ 
และความมั่นคงของชาติเปนอยางยิ่ง จําเปนจะตองรีบดําเนินการแกไขเพ่ือมิใหมีผลกระทบและ
เสียหายตอสวนรวมรุนแรงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน นโยบายที่ดินที่เกี่ยวของกับชาวเขานั้นจําเปน
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จะตองพิจารณาจากวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเขารวมกับขอเท็จจริงดานอื่น ๆ จึงไดกําหนด
นโยบายการใชที่ดิน ดังนี้ 

ใหแบงชาวเขาออกเปน 2 พวก ตามวัฒนธรรมและประเพณี พวกที่หน่ึงไดแก
ชาวเขาเผาที่สามารถกําหนดใหอยูเปนหลักแหลงไดพวกที่สองไดแกชาวเขาเผาตาง ๆ ที่ชอบ
อพยพเคลื่อนยายเพื่อทําไรเลื่อนลอยกําหนดใหอยูเปนหลักแหลงไดยาก ” 
 
  วันที่ 9 ตุลาคม 2530 คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติมีคําส่ังท่ี 1/2530 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการจัดที่ดินในนิคมสรางตนเองและนิคมสหกรณ โดยให
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีตรวจสอบการจัดที่ดินในนิคมสรางตนเองและนิคมสหกรณ    
แตละนิคมวา ไดปฏิบัติงานบรรลุตามความมุงหมายแหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 
2511 แลวหรือไม เพียงใดรวมทั้งหาสาเหตุท่ีทําใหการจัดที่ดินในนิคมลาชา พรอมเสนอแนะแนว
ทางแกไข 
 
  วันที่  28  ตุลาคม  2530  คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดมีคําส่ังท่ี 2/2530 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับนโยบายที่ดินขึ้น (นโยบายที่ดินตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่  1  กันยายน  2530)  และตอมาไดเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะอนุกรรมการ
ดังกลาว ตามคําส่ังท่ี 1/2531  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2531  คณะอนุกรรมการดังกลาวมีอํานาจ
หนาที่  ดังน้ี 
  1.  พิจารณาจําแนกนโยบายที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวาสวนใด               
ท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติดําเนินการไปแลว และสวนใดท่ียังไมดําเนินการ 
  2.  นําขอสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ  เกี่ยวกับเรื่องน้ีมาพิจารณา 
และเสนอเพื่อกําหนดเปนนโยบายเพิ่มเติม นอกจากนี้หากเห็นวายังมีเรื่องใดที่เกี่ยวของและควรบรรจุ
เขาไวในนโยบายที่ดินอีก ก็ใหพิจารณาเสนอดวย 
  3.  พิจารณาเสนอแนวทางและมาตรการเพื่อใหการปฎิบัติเปนไปตามนโยบายที่ดิน 
  4.  ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนแกการพิจารณาดําเนินการของคณะอนุกรรมการ ให
ประธานอนุกรรมการมีหนังสือขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของสงเอกสาร ขอมูลและหรือ
มอบหมายใหเจาหนาที่มาชี้แจงขอเท็จจริงหรือรายละเอียดตาง ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการไปตามที่เห็นควร 
  5.  ปฎิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติมอบหมาย  จากผลการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับนโยบายที่ดิน เม่ือส้ินเดือน มีนาคม 
2531 มีดังนี้ 
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   1)  การกําหนดแนวทางการประสานงานนโยบายที่ดิน 
 
 คณะอนุกรรมการไดกําหนดแนวทาง ดังนี้ 
       ขอ 1.  ใหเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ แจงนโยบายที่ดิน  แผนงาน  
และแนวทางปฎิบัติไปใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับนโยบายนี้ทราบและถือปฎิบัติ กับประสานงานไป
ใหกระทรวงตาง ๆ ไดทราบดวย 
       ขอ 2.  ใหสวนราชการที่มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายที่ดิน   แบงงาน/
โครงการที่เกี่ยวของกับนโยบายนี้ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

(1) โครงการใหม   ซึ่งจะตองเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับ 
   (2) -  งานท่ีมีลักษณะเปนงานประจํา 
    -  โครงการตอเนื่อง 
    -  โครงการปรับปรุงหรือขยายงานเดิม 
       ขอ 3.  ใหสวนราชการสงโครงการตามขอ 2 (1)   ไปใหคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติพิจารณาเฉพาะในสวนท่ีเปนสาระสําคัญวาสอดคลองกับนโยบายที่ดินหรือไม ในการสง
โครงการดังกลาวใหสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ            
ในคราวเดียวกันดวย 
 สําหรับสวนราชการใดที่มีคณะกรรมการกํากับดูแลเปนการเฉพาะอยูแลวก็ใหคณะกรรมการ 
นั้น ๆ  พิจารณาสาระสําคัญดานความสอดคลองกับนโยบายที่ดิน   แลวแจงผลไปใหคณะกรรมการ   
จัดที่ดินแหงชาติทราบ 
 งานหรือโครงการตามขอ2(2) ก็ใหดําเนินการไปไดตามปกติไมตองสงใหคณะกรรมการจัดที่ดนิ
แหงชาติพิจารณาแตอยางใด 
       ขอ 4.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติพิจารณาเห็นวา โครงการใดตามขอ 3  
มีสาระสําคัญที่ยังไมสอดคลองกับนโยบายที่ดิน คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติจะไดแจงไปยัง        
สวนราชการนั้นใหทราบ เพื่อพิจารณาแกไขใหเปนไปตามนโยบายที่ดิน ขณะเดียวกันคณะกรรมการ   
จัดที่ดินแหงชาติ    จะไดแจงผลการพิจารณาไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ใหไดทราบดวย 
       ขอ 5.  หากสวนราชการใดมีปญหา  หรืออุปสรรคที่ไมสามารถจะดําเนินโครงการ  
ใหเปนไปตามนโยบายที่ดินได และประสงคจะขอใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติสนับสนุนโครงการ
ดังกลาว ก็สามารถแจงขอความสนับสนุนไปยังคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ เพื่อพิจารณาใหความ
สนับสนุนตามควรแกกรณีได 
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   2)  พิจารณาถึงนโยบายที่ดินวาสวนใดยังไมมีการดําเนินงานนั้น   
คณะอนุกรรมการไดสรุปวานโยบายที่ดินสวนท่ีจะตองดําเนินการตอไป คือ 
    2.1  การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 
    2.2  ภาษีท่ีดิน 
    2.3  แผนการปฎิบัติงานที่ชัดเจนในเรื่องชาวเขา 

 วันที่  11  ธันวาคม  2530  ไดมีการประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2530)  วาดวยการควบคุมการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง ในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 104 ตอนท่ี 258 

วันที่15 ธันวาคม 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องขอแกไขหลักการในการจัดสรรที่ดิน
ใหแกราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน    โดยประเด็นหลักคือใหจัดสรรใหแกผูท่ีอาศัยในบริเวณใกลเคียง
เพิ่มเติมดวย 
  วันที่  15  ธันวาคม  2530  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจําแนกเขตการใช
ประโยชนท่ีดินในพื้นที่ปาชายเลน  โดยกําหนดออกเปน 3 เขต  คือ  เขตสงวน  เขตอนุรักษ  และเขต
พัฒนา   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 “  ขอเสนอแนะมาตรการการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ปาชายเลน 

1. มาตรการการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่เขตอนุรักษ 
ในพื้นที่ปาชายเลนที่กําหนดใหเปนเขตอนุรักษน้ีใหมีมาตรการการใชประโยชน

ที่ดิน ดังตอไปนี้ 
              1.1  หามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ปาชายเลนไปใชประโยชนใน

รูปแบบอื่นอยางเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อรักษาไวใหเปนไปตามธรรมชาติ สภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศน 

1.2 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ บํารุงรักษาปาธรรมชาติที่มีอยู และระงับการอนุญาต
ขอเขาทําประโยชนทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
 ในกรณีที่มีการเขาทําประโยชนในพื้นที่นั้นอยูกอนที่ประกาศกําหนดเขตนี้มีผลใชบังคับ
กําหนดใหใชมาตรการ  ดังน้ี 

1.3  บริเวณพื้นที่ใดที่ไดกําหนดเปนเขตหวงหาม/อนุรักษไวแลว หากภายหลัง
สํารวจพบวามีสภาพปาเสื่อมโทรมใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการปลูกปาทดแทนตอไป 

1.4  บริเวณพื้นที่ใดที่เกิดขึ้นมาใหม เชน สันดอน เลนงอก ใหถือเปนพื้นที่ปาไม
ของรัฐ และใหมีการปลูกสรางสวนปาไมชายเลนขึ้นบริเวณนั้น ยกเวนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
หรือการนําพื้นที่ดังกลาวไปใชประโยชนอยางอื่นใหเปนไปตามกฎหมายที่วาดวยการนั้น 
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                    1.5  บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยูด้ังเดิมเปนการถาวรแลว ก็ใหหนวยงาน         
ที่เกี่ยวของควบคุมมิใหมีการขยายเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 

1.6 บริเวณใดที่มีราษฎรเขาทําประโยชนอยูแลว    เชน   การทํานากุง   เหมืองแร     
หรือกิจการอื่น ๆ เมื่อหมดอายุสัมปทานแลว ก็ใหระงับการตอใบอนุญาตใหม สวนที่มีการเขาทํา
ประโยชนไปโดยไมถูกตองตามกฎหมายก็ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเพิกถอนออกจาก
พ้ืนที่ในทันที 

1.7 ในกรณีที่สวนราชการมีความจําเปนตองใชพ้ืนที่ อยางหลีกเลี่ยงไมได         
ในโครงการที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ก็ใหดําเนินการตามมติ ครม. 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ และนําเสนอ ครม.พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

2. มาตรการการใชที่ดินในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ  ก. 
ในพื้นที่เขตนี้ เห็นสมควรใหมีมาตรการใชที่ดิน  ดังน้ี 
      2.1  พ้ืนที่ใดที่มีการเปลี่ยนสภาพ  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ

ฟนฟูสภาพปา  เพื่อประโยชนในกิจการปาไมใหไดผลผลิตที่สม่ําเสมอตามหลักวิชาการปาไมตอไป 
2.2  พ้ืนที่ใดที่มีการพัฒนาจนมีสภาพเปลี่ยนไป  โดยไมถูกตองตามกฎหมาย    

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเพิกถอนออกจากพื้นที่ และดําเนินการปลูกปาทดแทนทันที 
2.3  เรงรัดและสงเสริมใหภาครัฐและเอกชนฟนฟูสภาพปาชายเลนที่เสื่อมโทรม 

โดยการปลูกปา ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหทันสมัยและอํานวยผลใหมีการปฎิบัติ     
ไดอยางรวดเร็ว 

2.4  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของควบคุมการทําไม  และการปลูกบํารุงปาของผูรับ
สัมปทานตามที่กําหนดไวในเง่ือนไขสัมปทานโดยเครงครัด โดยมีการตรวจสอบควบคุมแนะนํา
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 2.5 ในกรณีที่จะมีการอนุญาตใหมีการทําเหมืองแร  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาถึงความเหมาะสม และใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 2.6 ในกรณีที่มีสวนราชการใด มีความจําเปนตองใชที่ดินอยางหลีกเลี่ยงไมได    
ก็ใหดําเนินการตามมติ ครม. และกฏหมายที่เกี่ยวของ 
 

3. มาตรการการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ  ข. 
ในพื้นที่เขตนี้ เห็นสมควรใหมีมาตรการการใชที่ดิน ดังตอไปน้ี 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 93

             3.1 การใชพ้ืนที่ทํากิจการดานประมง เหมืองแร กสิกรรมหรือกิจการอื่น ๆ   
ตองมีการควบคุมวิธีการปฎิบัติอยางเขมงวด เพื่อใหเปนไปตามหลักอนุรักษทรัพยากรปาไม 

       3.2 ในการอนุญาตใชพ้ืนที่   จะตองคํานึงถึงผลดีผลเสียทางดานส่ิงแวดลอมดวย 
                     3.3 การขอใชพื้นที่เพื่อกิจการตาง ๆ   ใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ”  
  
  วันที่ 8 มีนาคม 2531  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  นายกรัฐมนตรี  ไดกําชับ
กระทรวงมหาดไทยใหชี้แจงตอราษฎรที่ไดรับสิทธิทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติวา “ ทางราชการ    
ไมอนุญาตใหราษฎรขายหรือจํานองที่ดินแปลงที่ไดรับสิทธิทํากินและไมอนุญาตใหโอนสิทธิ์      
แกผูอื่นยกเวนการตกทอดแกทายาท นอกจากนั้นไดกําชับใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเขมงวด
ในการออกหนังสืออนุญาต และคอยดูแลใหราษฎรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวดวย ” 

 
วันที่ 29 มีนาคม 2531 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหแกไขมาตรการการใชประโยชนพ้ืนท่ี

ลุมน้ําชั้น 1 A  ของลุมน้ํายม-นาน ใหเหมือนกับลุมน้ําปง-วัง 
   วันที่ 12 เมษายน 2531  คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องการขีดแนวเขตปาไมลงในระวาง  
รูปถายทางอากาศ โดยใหดําเนินการดังน้ี 
  “ 1. การขีดแนวเขตปาไมถาวรใหกรมที่ดินเปนผูดําเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน
ตรวจสอบแลวลงนามรับรอง แลวใหกรมที่ดินสงใหกรมปาไมทราบและดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ที่เก่ียวของ โดยใหกรมปาไมรับรองในสวนของแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  แนวเขตอุทยาน
แหงชาติ หรือแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาที่สงวนหวงหามไวใหญกวาแนวเขตปาไมถาวรของชาติ 
ภายใน 1 เดือน ถาไมทันก็ใหแจงกรมที่ดินทราบวาจะแลวเสร็จเมื่อใด ” 
 
  วันที่ 7 มิถุนายน 2531 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องแผนการใชท่ีดนิของกรมพัฒนาที่ดิน 
ดังน้ี 
  “ 1. อนุมัติแผนการใชที่ดินจังหวัดเลย  กาฬสินธุ  อุดรธานี  ตราด  นครสวรรค  
และอุตรดิตถ  ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
และใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ินที่มีหนาที่เกี่ยวของถือเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานในสวนที่รับผิดชอบตอไป 
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   2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับไปตรวจสอบแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ 
นโยบายที่ดินซึ่งอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติวาสอดคลองกับ
แผนการใชที่ดิน ตามขอ 1 หรือไม ”  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2531 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํามูล-ชี 
และใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนหนวยงานกลางรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฎิบัติการใหสอดคลองกับขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมนํ้าปง-วัง ยม-นาน 
และมูล-ชี  
  วันที่ 25 สิงหาคม 2531  พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  แถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 45 
ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดินในนโยบายเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  “4.3   ชวยเหลือเกษตรกรผูไรที่ทํากิน   โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน และการออก
เอกสารสิทธิ์ทํากิน 

นอกจากนี้ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนที่เก่ียวของกับที่ดิน
ดังนี้ 

 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1 ปรับปรุงระบบการบริหาร  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ               
อันประกอบดวย ที่ดิน แหลงน้ํา ปาไม ประมง แรธาตุ และพลังงานในทองถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.2 สนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางมีระบบและตอเนื่อง 

5.3 เรงรัดการผลิตบุคลากร และการวิจัยในดานใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษส่ิงแวดลอม”   (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 319-320) 

 
ป  2531  ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  2518  

โดยสภาผูแทนราษฎรรับหลักการ  และไดต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  มาต้ังแตวันที่  7  กันยายน  2531 

ระหวางการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  ไดมีนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิไดใหความ
สนใจและแสดงความคิดเห็นจํานวนมาก    เชน   แกวสรร   อติโพธิ์     เรื่อง  การปฏิรูปที่ดินภาระกิจ
ถูกบิดเบือน  ในมติชนรายวัน  วันท่ี  7  กันยายน  2531  โสภิณ  ทองปาน  เรื่องแก พ.ร.บ.         
การปฏิรูปที่ดินแตไมแกปญหาการไรท่ีทํากิน  ในมติชนรายวัน  วันที่  19  ธันวาคม  2531   
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วันที่  22 พฤศจิกายน 2531 ไดเกิดอุทกภัยและแผนดินถลมท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีและ
นครศรีธรรมราชในทองที่กะทูน  คลองดินแดง นาสาร และคลองอูตะเภา  มีผูสูญเสียชีวิตท้ังส้ิน  374 คน      
ทรัพยสินสูญหายเปนมูลคา 7,540 ลานบาท (ประเสริฐ  มิลินทางกูร 2533 หนา 27) การเกิด         
อุทกภัยครั้งน้ีไดมีผลกระทบตอนโยบายปาไม  โดยไดมีการยกเลิกสัมปทานปาไมในป 2532 

 
วันที่ 13 ธันวาคม 2531 นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังท่ี 1/2531 เรื่องกําหนดมาตรการ

เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณภาคใตของประเทศไทย เนื่องจากมีอุทกภัยรายแรงเกิดขึ้น         
ในบริเวณภาคใตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2531 เปนเหตุใหเกิดการสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของ
ราษฎรเปนอันมากสาเหตุท่ีสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากพื้นที่ปาไมถูกทําลาย 

“ รัฐมนตรีจึงมีคําส่ังใหผูรับสัมปทานทําไม ที่ไดรับสัมปทานทําไมหวงหาม      
ทุกชนิด (เวนสัมปทานทําไมปาชายเลน) ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ในทองที่
เขตจังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง  จังหวัดสุราษฎรธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดยะลา  
จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดพังงา  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัด
สตูล  หยุดการทําไมในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ”  
         วันที่ 12 มกราคม 2532 ไดมีการประกาศใชพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484  พ.ศ. 2532   โดยมีสาระสําคัญ คือ การใหสัมปทานปาไม
ส้ินสุดลง เวนสัมปทานปาไมปาชายเลน เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ  โดยท่ี
ปจจุบันสภาพปาไมของประเทศไดถูกทําลายจนทําใหสภาพแวดลอมธรรมชาติขาดความสมดุล         
อันจะยังผลใหภัยพิบัติสาธารณะดังเชนที่เกิดข้ึนในจังหวัดภาคใตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2531          
อาจเกิดขึ้นอีกได จึงจําเปนตองระงับยับยั้งมิใหมีการทําไมออกจากปาและเรงรัดฟนฟูสภาพปาข้ึนโดยเร็ว      
แตโดยที่พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484  มิไดใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐในอันที่จะยับยั้ง  
การทําไมออกจากปาที่ไดเปดการทําไมโดยใหสัมปทานไปแลวได ดังนั้น  จึงจําเปนที่จะตองใหอํานาจ
ดังกลาวแกเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกําหนดใหสัมปทานที่มีพื้นที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติหรือเขตรักษา
พันธุสัตวปา ท้ังนี้โดยใหผูรับสัมปทาน ท่ีสัมปทานตองส้ินสุดลงดวยเหตุดังกลาว มีสิทธ์ิไดรับเงินชดเชย
ความเสียหาย ภายในขอบเขตที่กําหนดไว   โดยคํานึงถึงความเปนธรรมท้ังแกประโยชนของสวนรวม
และประโยชนของเอกชน และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณสุขและเพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะ 

ตอมาวันที่ 17 มกราคม 2532 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดมี
คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี 32/2532  เรื่องการใหสัมปทานสิ้นสุดลง โดยมีขอความในคําส่ัง 
ดังน้ี 
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“เนื่องจากปจจุบันนี้พื้นที่ปาไมถูกทําลายและเส่ือมโทรมลงจนเปนเหตุใหเกิด
สภาวะการขาดความสมดุลของสภาพแวดลอม กรณีเปนการจําเปนตองใชพื้นที่ปาไมในเขต
สัมปทาน เพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา68 ทวิ แหงพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคําส่ังใหสัมปทานทําไมหวงหามทุกชนิด(เวนสัมปทาน
ทําไมปาชายเลน) ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ทุกสัมปทานสิ้นสุดทั้งแปลง ทั้งน้ี 
ไมรวมถึงพ้ืนที่สัมปทานที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ หรือเขต
รักษาพันธุสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ซ่ึงสิทธิการทํากิจการที่ไดรับ
สัมปทานไดส้ินสุดลงแลวตามมาตรา 4 แหงพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 ” 

 
  วันที่ 14  มีนาคม  2532  คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการโครงการพัฒนากรมที่ดิน
ระยะท่ี 2  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  แตใหขยายระยะเวลาโครงการระยะที่ 1 ออกไปอีก 1 ป  
เปน 6 ป  จากเดิม พ.ศ. 2525 - 2532  เปน พ.ศ. 2528 - 2533 และใหลดระยะเวลาโครงการฯ  
ระยะท่ี 2  เหลือ 4 ป  จากเดิม    พ.ศ. 2533 - 2537  เปน  พ.ศ. 2534 -  2537  สวนโครงการฯ 
ระยะท่ี 3   และระยะที่ 4    ระยะละ 5 ป คงเดิม 
  วันที่ 28  มีนาคม  2532 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องการดําเนินงานตามโครงการเพิก
ถอนสภาพปาที่เปนพ้ืนท่ีตั้งชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2527 วา ใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณรับขอสังเกตไปพิจารณา  โดยเห็นควรใหเพิกถอนสภาพปาที่เปนที่ตั้งชุมชนเฉพาะ
เขตท่ีเปนท่ีอยูอาศัยเทานั้น     สวนเขตที่เปนที่ดินทํากินน้ันใหดําเนินการตามแนวทางตามกฎหมาย   
วาดวยการปฎิรูปที่ดิน 
  วันที่ 13  มิถุนายน  2532  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการชวยเหลือราษฎรที่เขาไปทาํกนิ
หรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติโดยผิดกฎหมาย โดยแกไขขอเสนอบางประการของคณะกรรมการ
กําหนดมาตรการการชวยเหลือราษฎรที่เขาไปทํากินหรืออยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งมี  นายมีชัย  ฤชุพันธ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเปนประธาน   และนายอภิลาศ 
โอสถานนท ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนเลขานุการ    มติคณะรัฐมนตรีหลังจากปรับปรุงและแกไข
แลวมีดังนี้ 
            1. สภาพปาที่จะอนุญาตใหราษฎรเขาไปทํากินหรืออยูอาศัยเปนการชั่วคราว 
           1.1 เปนปาเส่ือมโทรม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี  
ในคราวประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 กําหนดไว และ   
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         1.2  ราษฎรไดเขาไปทํากินหรืออยูอาศัยในปานั้นอยูกอนป พ.ศ. 2524 และ 
         1.3  เปนปาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบเพื่อใหราษฎรเขาไปทํากินหรืออยูอาศัยเปนการชั่วคราวได 

      1.4  เน้ือที่ที่จะอนุญาตใหราษฎรเขาไปทํากิน หรืออยูอาศัยเปนการชั่วคราว 
ครอบครัวละไมเกิน 250 ไร 

        2. บุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะไดรับการชวยเหลือ 
     2.1  เปนผูที่เขาไปทํากินหรืออยูอาศัยในปาดังกลาวอยูกอนป พ.ศ. 2524 และ 

2.2  ไมมีที่ดินทํากินในที่แหลงอื่นๆ เปนของตนเอง หรือมีแตไมเพียงพอ 
      3.คาธรรมเนียม 

เพื่อใหประชาชนทราบสถานภาพของตนในการถือครองที่ดิน จึงสมควร      
ใหกําหนดคาธรรมเนียมในการใชที่ดิน  ดังตอไปน้ี 

3.1  เน้ือที่ไมเกิน 25 ไร คิดไรละ 10 บาทตอป 
3.2  เนื้อที่เกิน 25 ไร แตไมเกิน 50 ไร สวนที่เกิน 25 ไร คิดไรละ 20 บาท ตอป 
3.3  เนื้อที่เกิน 50 ไรขึ้นไป สวนที่เกินคิดไรละ 100 บาทตอป 
3.4  ถาใชทําประโยชนอยางอื่นที่มิไดการเกษตรกรรม หรือการปลูกปา         

ใหคิดเปนเทาของอัตราขางตน  
  ทั้งนี้ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณาดําเนินการออกระเบียบ 
รายละเอียดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาวขางตนตอไป” 
 
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2532 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเรื่องการจายเงินคาทดแทน
ท่ีดิน คารื้อยายบานเรือนสิ่งปลูกสราง คาทดแทนตนไมยืนตน พืชลมลุก ใหแกราษฎรผูถือครองที่ดิน  
ซึ่งไมมีเอกสารสิทธ์ิและการจายเงินคาทดแทนที่ดินในเขตนิคมฯที่ถูกเขตการกอสรางโครงการ
ชลประทานโดยประเด็นหลักคือ อนุมัติใหจายคาทดแทนที่ดิน ฯลฯ ใหแกผูท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิและ       
อยูในเขตนิคมสรางตนเองท่ีถูกกระทบจากเขตกอสรางชลประทาน 
  วันที่ 8  กันยายน  2532  ไดประกาศใชพระราชบัญญัติการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532  ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 106  ตอนที่ 149  ซึ่งมีการแกไข
เพิ่มเติม มาตรา 26 ใหมีขอความดังตอไปน้ี 
 “ มาตรา 26 เมื่อไดพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใดแลว 
  (1)  ถาในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น มีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันแตพลเมืองเลิกใชประโยชนในที่ดินน้ัน หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดิน
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สําหรับพลเมืองใชรวมกันก็ดี หรือพลเมืองยังใชประโยชนในที่ดินน้ันอยูหรือยังไมเปลี่ยนสภาพ
จากการเปนที่ดิน   สําหรับพลเมืองใชรวมกันเมื่อไดจัดที่ดินแปลงอื่นใหพลเมืองใชรวมกันแทน 
โดยคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวก็ดีใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูป
ที่ดินนั้น มีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาว           
โดยมิตองดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฏหมายที่ดินและให ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินนั้น    
มาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได 
  (2) ถาในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น มีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับ   
ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของ
ทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลังไดใหความยินยอมแลว ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูป
ที่ ดินน้ันมีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ ดินดังกลาว         
โดยมิตองดําเนินการถอนสภาพตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และให ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินนั้น
มาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได 

(3) ถาในปฏิรูปที่ดินนั้น มทีี่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  ซึ่งเปนที่ดินรก
รางวางเปลา หรือที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตาม
กฎหมายที่ดิน และที่ดินน้ันอยูนอกเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีให ส.ป.ก. มอีํานาจนํา
ที่ดินน้ันมาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได 
  (4) ถาเปนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ เมือ่คณะรัฐมนตรีมมีติใหดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตปาสงวนแหงชาติสวนใดแลวเมื่อ ส.ป.ก. จะนําที่ดินแปลง
ใดในสวนนั้นไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูป
ที่ดินมีผลเปนการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในที่ดินแปลงน้ันและให ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินนั้น
มาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่เกษตร-กรรมไดโดยไมตองดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายปาสงวน
แหงชาติ  
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม (4) ใหพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ และ
มอีํานาจในการใหเชาที่ดินอันเปนปาสงวนแหงชาติดังกลาวได และใหคาเชาที่ไดมาตกเปนของ
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ” 
   

วันที่  12  ตุลาคม  2532  ไดมีการประกาศใชระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาต ิ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2532) วาดวยเงือ่นไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน ในราชกจิจานุเบกษา เลม 106 ตอนท่ี 174  โดยมีรายละเอียดดังนี ้



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 99

  หมวด 1   การอนุมัตใิหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาํประโยชนตามมาตรา 
58 ทวิ วรรคสี่ และมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่งแหงประมวลกฎหมายที่ดนิ ตามมาตรา 59 ตร ี         
แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ 
  หมวด 2   การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา 59 ตรี 
แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ 
  วันที่ 7  พฤศจิกายน  2532   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการกําหนดชั้นคณุภาพ    
ลุมน้ําภาคใต และขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 

วันที่  12  ธันวาคม  2532  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผอนผันใชพื้นท่ีลุมน้ําชั้น 1A    
ในการกอสรางทางเพ่ือความม่ันคง โดยใหกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ใชพื้นที่ลุมนํ้าชั้นท่ี 1A 
กอสรางทางเพื่อความมั่นคงในพื้นที่กองทัพภาคท่ี 3 จํานวน 3 เสนทาง  ตามความเห็นของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาต ิ โดยยกเวนการปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529     
เปนการพิเศษเฉพาะราย    และตอไปจะไมอนุมัติใหสวนราชการหรือหนวยงานใชพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1A   
ไมวากรณีใด 
  วันที่  13  กุมภาพันธ  2533   คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องโครงการสํารวจสถานที่ราชการ 
บานเรือนราษฎร และถนนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิ และในพื้นที่ท่ีจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร    
จากการเสนอของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
   1)  อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยใหคณะกรรมการ
เฉพาะกิจฯ มีอํานาจหนาท่ีสํารวจที่อันเปนสาธารณประโยชน รวมทั้งท่ีเลี้ยงปศุสัตวท่ีจัดใหสําหรับ
ราษฎรไปรวมเลี้ยงรวมกันเพ่ิมข้ึนดวย และใหดําเนินการตอไปได 
   2)  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปาไม)  จัดสงระเบียบการ  
หลักเกณฑและวิธีปฎิบัติในเรื่องน้ีใหคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ตามขอ 1 ทราบดวย 
   3)  ใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณเปนคาใชจายตามความจําเปน 
คณะกรรมการเฉพาะกิจสํารวจสถานที่ราชการฯ มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายเสนาะ   
เทียนทอง) เปนประธาน  และผูอํานวยการกองสาํรวจและควบคุมท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน  เปนเลขานุการ 

วันที่ 4  เมษายน 2533  คณะรัฐมนตรีอนุมัตหิลักการเรื่องการจายเงินคาขนยาย
บานเรือน ส่ิงปลูกสราง คาทดแทนตนไมยืนตน พืชลมลุก ใหแกราษฎรผูถือครองที่ดินที่ถูกเขตพื้นท่ี
จัดสรรอพยพราษฎรโครงการชลประทานโดยประเด็นหลักคืออนุมัติคาทดแทนแกผูท่ีอยูอาศัยในเขต
จัดสรรที่ดินมากอนเพ่ิมเตมิจากทีเ่คยปฏิบัติ 

 
วันที่  28  กุมภาพันธ  2534 ไดมปีระกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิ

ฉบับที่ 14  เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยมีเหตุผลวา 
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  “ เน่ืองจากพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530        
ไดบัญญัติใหการกําหนดราคาเบื้องตนสําหรับที่ดินโดยถือตามราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการ   
ตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่หรือราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑ สมควร  
ใหนําหลักเกณฑอื่นมาประกอบการพิจารณาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมยิ่งขึ้น  ประกอบกับ        
ในปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จนปรากฎเนืองๆ วาราคาที่ดิน   
ไดเพิ่มสูงขึ้นจนทําใหผูถูกเวนคืนเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม ดังนั้นเพื่อใหการ
กําหนดคาทดแทนเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม สมควรใหมีการแกไขราคาของ
อสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทนที่ไดกําหนดไวได ” 
 

วันที่  4  เมษายน  2534  นายอานันท  ปนยารชุน  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลคณะที่ 47 ตอสภานิติบัญญัติมีสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายที่ดินในนโยบายเศรษฐกิจขอ 3.3  
ดังน้ี 
 “ นโยบายเศรษฐกิจ 
  3.3  เรงรัดการปฏิรูปที่ดินใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อกระจายการถือครองและจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกเกษตรกร” 
  สวนในนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมไดแถลงไว ดังนี้ 
  “ เพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม อนุรักษและพัฒนาการใชพลังงาน
และปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจึงกําหนดนโยบาย ดังนี้ 
  1.  อนุรักษและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในดานปาไม ที่ดิน 
แหลงน้ํา และทรัพยากรอ่ืน ๆ โดยเสริมสรางขีดความสามารถของสวนราชการที่เกี่ยวของและ
สนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทโดยตรงในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ”  (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร  2540 หนา 352, 357) 
 
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2534 ไดมีการประกาศใชระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติเกี่ยวกับการจางเอกชนทําการสํารวจและทําแผนท่ี พ.ศ. 2534 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 108 
ตอนท่ี 130  
  วันที่ 13 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่องแผนพัฒนาการเกษตรและการ
ปฏิรูปที่ดินในสวนของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน 5 ประการ และใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจัดทําแผนปฏิบัติการเปนเวลา 5 ป    โดยมอบหมายใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทําหนาที่เปนหนวยสนับสนุนทางการเงินแกการปฏิรูปที่ดินตามแผนนี้ในรูปของ 
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“กองทุนที่ดิน” และในป 2535  ไดจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
จํานวน 1,000 ลานบาท  เพื่อให ธ.ก.ส. ใชเงินจํานวนนี้ตลอดจนดอกผลที่ไดไปใชปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินในรูปของกองทุนท่ีดินเพื่อเปนรากฐานรองรับการจัดตั้ง “ธนาคารที่ดิน” 
ข้ึนเปนสถาบันการเงินภายในเวลา 5 ป 
  ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. ในป 2535 ในมาตรา 34 ทวิ     
ใหมีกองทุนขึ้นในธนาคาร  เรียกวา “ กองทุนที่ดิน”  เพื่อใหความชวยเหลือในดานการใหเงินกู      
แกเกษตรกรเพื่อนําไปจัดหาท่ีดินทํากิน  พัฒนาท่ีดิน  และประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตน        
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 

วันที่  21  สิงหาคม  2534  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 108  ตอนที่ 156  ลงวันที่ 4 กันยายน 2534 
โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  “เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือโดยที่เปนการจําเปนตอง
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนราชการตางๆ ใหชัดเจนเพื่อมิใหมีการปฎิบัติงานซํ้าซอนกัน
ระหวางราชการตางๆ และเพื่อใหการบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดําเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนดได และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจ 
ใหปฎิบัติราชการแทนใหครบถวน ชัดเจนเพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการปฎิบัติราชการ และ
กําหนดอํานาจและหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฎิบัติราชการของ
ขาราชการซึ่งปฎิบัติราชการในเขตจังหวัดใหเหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฎิวัติ 
ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผนดิน
ไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรแกไขปรับปรุงเปนพระราชบัญญัติเสียในคราว
เดียวกันจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี ” 
 

ตอมาเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2534  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534  ในราชกิจจานุเบกษาเลม 108 ตอนที่ 156 วันท่ี 4 กันยายน 2534 

บทบัญญัติมาตรา 4  ใหกระทรวง ทบวง และสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวง
ดังตอไปนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวงกลาโหม 
(3) กระทรวงการคลัง 
(4) กระทรวงการตางประเทศ 
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(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(6) กระทรวงคมนาคม 
(7) กระทรวงพาณิชย 
(8) กระทรวงมหาดไทย 
(9) กระทรวงยุติธรรม 
(10) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน 
(11) กระทรวงศึกษาธิการ 
(12) กระทรวงสาธารณสุข 
(13) กระทรวงอุตสาหกรรม 
(14) ทบวงมหาวิทยาลัย 

 
          2.5.7 นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) 
   ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) น้ี         
ไดใหความสําคัญกับทรัพยากรท่ีดินเปนอยางยิ่ง โดยบรรจุไวในสวนตาง ๆ ดังนี้ 
  บทท่ี 2  (สวนที่ 2)   เรื่องการพัฒนาการเกษตร  หนา 42  
  บทท่ี 3  (สวนที่ 5)   เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความเปนอยูของคนยากจน
ในชนบทหนา 171 
   บทที่ 4  เรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  หนา 230 - 235  

ในบทที่ 2 (สวนท่ี 2) เรื่องการพัฒนาการเกษตรไดมีสวนที่เกี่ยวของกับ  “ ที่ดิน”  
ดังน้ี 

“ 3.  แนวทางการพัฒนาการเกษตร 
 การพัฒนาการเกษตรเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะเนนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาของผลผลิต ดังนี้ 

3.1  ใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ ใหเปนฐานการผลิตทางการเกษตร
และรักษาทรัพยากรไวสําหรับอนาคต โดยจะเนน  

3.1.1  การคุมครองเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณเปนพิเศษ          
โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่รัฐบาลไดลงทุนระบบชลประทาน และบริการขั้นพื้นฐานไปแลวเปน
จํานวนมากใหสามารถทําการเกษตรตอไปตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อปองกันการรุกล้ําและการ
เก็งกําไร นําที่ดินไปใชในกิจการอื่นๆ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
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   1)  พิจารณาเก็บภาษีในอัตรากาวหนา กับผูที่ถือครองที่ดินในเขต
การเกษตรไว     โดยมิไดใชประโยชนหรือนําไปใชเพื่อกิจกรรมอื่น    ตลอดจนพิจารณานําระบบ
การเก็บภาษีจากผูที่ไดประโยชนจากราคาทรัพยสินที่สูงขึ้น เน่ืองจากอยูใกลโครงสรางพ้ืนฐาน
การเกษตรที่รัฐพัฒนาขึ้นเพื่อกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหเทาเทียมกัน    

2) ศึกษาความเปนไปได ในการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหมีผลในการ
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน เพื่อสงวนพื้นที่ดังกลาวมิใหเปลี่ยนสภาพการใช
ที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่น    

                            3.1.2สนับสนุนการใชที่ดินอยางเปนระบบ เพื่อลดความขัดแยงระหวาง
ผูประกอบการเกษตรดวยกันและผูประกอบอาชีพอื่นเชน ชาวนากับผูเลี้ยงกุง และชาวนากับผูทํา
นาเกลือ เปนตน โดยใชมาตราการจูงใจตางๆ เชน การใชสินเชื่อเปนเงื่อนไขผอนปรน 
   3.1.3วางแผนการใชที่ดิน เพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินนั้นอยางชัดเจน  
โดยสนับสนุนใหมีกฎหมายรับรอง      เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลอง
กับการใชประโยชนของที่ดิน ” 
 
  ในบทที่ 5 (สวนท่ี 3) เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนยากจน    
ในชนบท มีสวนที่เกี่ยวของกับ “ท่ีดิน”  ดังน้ี 
       “ 3.4  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อเปนฐานรองรับการพัฒนา
ชนบทในระยะยาว 
  3.4.1  เพิ่มบทบาทของประชาชน และองคกรประชาชน ในการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปองกันภัยจากธรรมชาติ โดย 
          (1)  สงเสริมใหเกษตรกร ดําเนินการแกปญหาที่ดินที่มีสภาพไมเหมาะสม
ตอการทําการเกษตร เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินขาดความอุดมสมบูรณ รวมทั้งปองกันการชะลาง
พังทลายของดินอยางถูกวิธีและลงทุนนอย โดยหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนดานการ
ศึกษาวิจัย และการถายทอดวิธีการไปสูเกษตรกรใหสามารถปฏิบัติได” 
 
  ในบทที่ 4 (สวนที่ 4)  เรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีสวนท่ี
เกี่ยวของ กับที่ดินโดยกําหนดเปาหมายไว  ดังนี้ 
                      “ 2.1  ทรัพยากรที่ดิน 
          2.1.1  เรงรัดการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ 30 ลานไร ใหแลวเสร็จภายใน 7 ป 
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  2.1.2  เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินปละ   810,000 แปลง   หรือคิดเปนพื้นที่
ปละ 4 ลานไร 
  2.1.3  จัดตั้งระบบขอมูลทรัพยากรที่ดินใหเปนระบบเดียวกัน  ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

ในดานแนวทางการพัฒนาและมาตรการบริหารไดกําหนดไว  ดังน้ี 
3.2  แนวทางและมาตรการเฉพาะดาน 

3.1.1 ทรัพยากรที่ดิน 
                              1 ) เรงรัดแกปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน โดย 

1.1   ปรับปรุงระบบการบริหาร  และการจัดการในดานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เพื่อใหการดําเนินงานที่มีความคลองตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เกี่ยวกับกองทุนการซื้อและการเวนคืนที่ดิน 

1.2   สรางระบบการประสานดานการจัดซ้ือที่ดินระหวางหนวยงานตางๆ   
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

1.3   ลดการซื้อขายที่ดินเพื่อการเก็งกําไร โดยใชมาตราการทางกฎหมาย
และภาษีและใหจัดตั้งสํานักงานกลางประเมินราคาที่ดินใหเปนหนวยงานอิสระ  ตลอดจนปรับ
ภาษีเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะที่ดินที่ไมไดใชประโยชนและมีการถือครองในระยะสั้นๆ  
            2)  ปองกันแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน โดย 
            2.1  กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน 
และศักยภาพของพื้นที่ โดยเนนการใชมาตราการจูงใจเปนหลัก 
   2.2  ขยายการใหบริการและการอุดหนุนของรัฐในการปรับปรุง   และ
แกไขคุณภาพที่มีปญหา เชน  ดินเปร้ียว ดินเค็ม ดินทรายจัด เปนตน  
           2.3  เรงรัดการดําเนินงานในดานการอนุรักษดินและน้ํา โดยใชวิธีการที่ไม
ยุงยากและลงทุนนอย สามารถถายทอดใหนําไปปฏิบัติได โดยรัฐจะเปนผูใหบริการทางดาน
วิชาการสําหรับพื้นที่ที่มีปญหารุนแรงมาก 
          2.4  จัดหมูบานอนุรักษดินและน้ําหรือหมูบานพัฒนาที่ดินใหครบทุกอําเภอ
ทั่วประเทศเพื่อเปนแกนกลางในการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร 
          2.5 ควบคุมการแพรกระจายดินเค็ม เพื่อปองกันการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรที่ดินที่จะกลายเปนพื้นที่ที่มีปญหาดินเค็มอันเนื่องมาจากการใชที่ดินไมถูกวิธี โดยเนน
วิธีทางธรรมชาติใหมากข้ึน 
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         2.6 เรงรัดใหมีการกําหนดเขตพื้นที่ และวิธีการผลิตเกลือสินเธาว            
ที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
          2.7 สงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยทางดานสิ่งแวดลอม และนิเวศนวิทยา    
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพดินมาใชในทางปฏิบัติ  
         2.8  จัดหาและถายทอดความรูดานทรัพยากรที่ดินที่ถูกตอง และเหมาะสม
แกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการใชที่ดินควบคูไปกับการ
อนุรักษและการพัฒนา 
 
         3)  แกไขปญหาดานการใชประโยชนที่ดิน  โดย 

3.1 จัดระบบองคกร เพื่อกําหนดนโยบายควบคุม ติดตามการดําเนินงาน
ตางๆ เกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินใหมีแนวทางการดําเนินงานเดียวกัน ตลอดจนพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรที่ดินใหสอดคลองกับนโยบายที่ไดกําหนดไว 
   3.2 สนับสนุนการจัดตั้งระบบขอมูลทรัพยากรที่ดินของแตละหนวยงาน 
ใหเปนระบบเดียวกันทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อใหการกําหนดขอเสนอแนะการใช
ประโยชนที่ดินสามารถทําไดอยางถูกตองเหมาะสมโดยสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใชในการดําเนินงาน พรอมทั้งฝกอบรมบุคลากรใหมีการใชคอมพิวเตอรและ
พัฒนาในลักษณะโครงขายที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกันได 
   3.3 ศึกษาการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตางๆ ที่หนวยงานของรัฐ    
เปนผูดูแลโดยเรงจัดทําแผนที่ขอบเขตประเภทการใชที่ดินในระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   3.4   เรงรัดการปรับปรุงแผนการใชที่ดินและใหมีผลบังคับใชทั่วประเทศ
โดยกําหนดมาตรการที่ชัดเจน เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถนําไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
   3.5  เรงรัดการศึกษาและวางแผนการใช  การอนุรักษ  และการพัฒนา
พ้ืนที่สูง 96 ลานไร ทั่วประเทศ ”  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2534 หนา 42, 
171, 230 - 235) 
 
  สืบเน่ืองจากที่ดินไดมีราคาสูงข้ึนมากในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 6 เมื่อมาถึงชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)  ท่ีดิน
ไดกลายเปนขอจํากัดท่ีจะมีผลตอการพัฒนาในอนาคต โดยระบุไดในหัวขอ  3.2.2  หนา 9  ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ดังน้ี 
  “ ที่ดินเพื่อการผลิตลดลงและมีราคาสูงขึ้น การบุกรุกทําลายปา การขยายตัวของ
การผลิตดานอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดจนการขยายตัวของเมืองและการเก็งกําไรที่ดิน ทําให
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ราคาที่ดิน เพิ่มสูงมากต้ังแตป 2531 เปนตนมานั้น จะทําใหเปนขอจํากัดตอการพัฒนาตอไปใน
อนาคตทั้งในแงการขาดแคลนที่ดินและที่ดินราคาแพง ซึ่งจะสงผลกระทบตอขีดความสามารถของ
การแขงขันในตลาดโลกของประเทศ ” 
 
  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7   (พ.ศ.2535 - 2539)     
ไดมีลําดับเหตุการณท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  ตุลาคม  2534 European Space Agency ไดสงดาวเทียม ERS-1 หรือ The First 
European Remote-Sensing  Sattellite ขึ้นสูวงโคจร   (Aschbacher  1993  หนา 25) 
 
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ภาคตะวันออก และใหยกเวนพื้นที่ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประกาศกําหนดพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
เหมืองแร ทองคํา เปนโครงการใหญ จํานวน 5 พ้ืนที่ เวนแตเปนพื้นที่ท่ีอยูในเขตลุมนํ้าชั้น 1A         
ซึ่งกําหนดไมใหมีการใชในทุกกรณี และใหเพ่ิมมาตรการการใชท่ีดินในเขตพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1A อีกขอหนึ่งวา 
“ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจหลีกเลี่ยงการใชพ้ืนที่น้ัน” 

 
  วันที่  4 ธันวาคม 2534 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
  มาตรา 20 ทวิ  ของพระราชบัญญัติน้ีใหมีการจัดตั้ง “กองทุนจัดรูปที่ดิน”          
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

วันที่ 9  ธันวาคม  2534  ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2534 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 108  ตอนท่ี 216   ฉบับพิเศษมีสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดินในมาตรา
ตาง ๆ ดังน้ี 

หมวด  3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
  “ มาตรา  36  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการ
ปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน
สาธารณะประโยชนอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของ
ตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาทีไดรับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย
   



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 107

  การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึง
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การไดมา สภาพและที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของ    
ผูถูกเวนคืน 
  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนด
ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดเจน ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอื่นตามวรรคหนึ่งและโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม  และการเรียกคืน
คาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
  หมวด 5 แนวนโยบายของรัฐ 
  “ มาตรา 74 รัฐพึงบํารุงรักษาสภาพแวดลอมความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งทดแทน และพึงปองกันและขจัดมลพิษ และวางแผนการใชที่ดินและน้ําใหเหมาะสม 

มาตรา 76  รัฐพึงดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิในที่ดินอยางทั่วถึงเพื่อเกษตรกรรม โดยการปฏิรูปที่ดิน จัดรูปที่ดิน หรือวิธีอื่น  
  รัฐพึงจัดหาและดูแลการใชน้ําของเกษตรกรใหมี เพียงพอและเหมาะสม           
แกเกษตรกรรมรัฐพึงสงเสริมคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในดานการผลิตการ
เก็บรักษาและการจําหนายผลผลิตเพื่อใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม และพึงสงเสริม
ใหเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อรักษาผลประโยชนดังกลาวโดยจัดตั้งเปนสหกรณ หรือวิธีอ่ืนๆ ” 
 

วันที่  30  ธันวาคม  2534   คณะรัฐมนตรีมีมติใหรื้อส่ิงกอสรางตาง ๆ ในอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ รวมทั้งสนามกอลฟ เพื่อการอนุรักษพื้นท่ีปาและสัตวปาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 
  วันที่ 4 กุมภาพันธ 2535  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเรื่องการจายเงินชดเชย      
คาที่ดินใหแกราษฎรผูซึ่งทางราชการไมสามารถจัดหาที่ดินแปลงใหมใหเขาอยูอาศัยและทํากินได 
เนื่องจากไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางโครงการอางเก็บนํ้าหวยชะโนดโดยประเด็นหลักคือ   
จายคาชดเชยท่ีดินใหแกผูท่ีรัฐไมสามารถจัดที่ดินทํากินใหได(โครงการหวยชะโนด) 
 
  วันที่ 11  กุมภาพันธ  2535  ประเทศญี่ปุนก็ไดสงดาวเทียม JERS-1 ข้ึนสูวงโคจร  
(Oguma 1993  หนา 21) 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 108

  วันที่ 5 มีนาคม 2535 ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ 2535 ในราชกิจจานุเบกษาเลม 109 ตอนที่ 17 
  วันที่  10  มีนาคม  2535  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการจําแนกเขตการใช
ประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  19 จังหวัด  คือ  ลําปาง  ตาก  สุโขทัย  
เพชรบุรี อุดรธานี นครพนม สกลนคร มุกดาหาร เลย นครราชสีมา สระบุรี  ลพบุรี  ชลบุรี  ระยอง 
ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร  ระนอง  สุราษฎรธานี และตรัง  โดยจําแนกเขตการใชประโยชนเปน 3 เขต  
คือ ปาเพ่ือการอนุรักษ (C) ปาเพื่อเศรษฐกิจ (E)   และพื้นท่ีปาเหมาะสมตอการเกษตร (A) 
  วันที่  13  มีนาคม  2535  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535  
ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 109  ตอนที่ 20  โดยมีเหตุผลในการประกาศใช  ดังน้ี 
 
  “ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบาย    
ในการสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาเพื่อการคาในที่ดินของรัฐและของเอกชนใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น แตเน่ืองจากพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 ซึ่งใชบังคับอยูในขณะนี้มิได            
มีบทบัญญัติรองรับและคุมครองสิทธิการทําไมหวงหามที่ไดจากการปลูกสรางสวนปา สมควรใหมี
กฎหมายวาดวยสวนปา เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาดังกลาว    
อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหประชาชนมีงานทําและผลิตไมเพื่อเปนสินคา ตลอดจน      
เพิ่มพื้นที่ทําไมใหมีปริมาณมากขึ้น เชน การไดรับยกเวนคาภาคหลวงและการไมอยูภายใตบังคับ
กฎเกณฑบางประการ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช  2484             
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี ” 

 
วันที่  17  มีนาคม  2535  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการจําแนกเขตการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพ่ิมเติม ในพื้นที่ 44  จังหวัด คือ  พะเยา  
ลําพูน  แมฮองสอน  พิษณุโลก  อุตรดิตถ  พิจิตร  ชัยนาท  จันทบุรี  ตราด  สมุทรสาคร  ปราจีนบุรี  
ฉะเชิงเทรา  บุรีรัมย  สุรินทร  ศรีสะเกษ  ยโสธร  ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  กาฬสินธุ  
หนองคาย  ภูเก็ต  กระบี่  สงขลา  ยะลา  เชียงราย  เชียงใหม  แพร  นาน  ราชบุรี  กาญจนบุรี  
สุพรรณบุรี  เพชรบุรี   นครสวรรค  กําแพงเพชร  อุทัยธานี  ชัยภูมิ  อุบลราชธานี  นครศรีธรรมราช  
พังงา  พัทลุง  สตูล  ปตตานี และนราธิวาส  โดยจําแนกออกเปน 3 เขต  เชนเดียวกับมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2535 
  วันที่ 17  มีนาคม  2535   คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องโครงการสํารวจสถานที่ราชการ  
บานเรือน   ท่ีดินทํากินของราษฎร และถนนท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ในพ้ืนที่ท่ีจําแนกใหเปนเขต 
ปาไมถาวรและเขตที่สาธารณะประโยชน  ดังนี้ 
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  “โดยที่มาตรการในการแกไขปญหาการถือครองในเขตปาสงวนแหงชาติ ในพื้นที่
ที่จําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรและที่สาธารณะประโยชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ             
เปนการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2528    เร่ืองการ
ชวยเหลือราษฎรตามโครงการเพิกถอนสภาพปาที่เปนที่ต้ังชุมชน ซ่ึงแบงการชวยเหลือออกเปน 3 
กลุม และจะมีผลกระทบตอการรักษาพื้นที่ปาในเขตปาสงวนแหงชาติมากจึงไมอนุมัติ              
ให ดําเนินการตามมาตรการฯที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและใหคงถือปฏิบัติตามหลัก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2528 โดยใหกระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ในการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตอไป” 
 
  กระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรีใหเพิกถอนสถานท่ีราชการ  ชุมชนถาวร  
ศาสน-สถาน  สาธารณูปโภค  ออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ 

วันที่ 4  เมษายน  2535 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 37  ลงวันที่ 4 เมษายน  
2535  โดยมีเหตุผลในการประกาศใช  ดังนี้ 
  “ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน  ยังไมมีมาตรการควบคุม
และแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางพอเพียงสมควรปรับปรุงใหม โดย 

1) สงเสริมประชาชน และองคกรเอกชนใหมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม 
  2) จัดระบบการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 
  3) กําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถิ่น   
ใหเกิดการประสานงานและมีหนาที่รวมกันในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
กําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 
  4) กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษ ดวยการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับ
มลพิษ 

5)กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่ เกี่ยวของกับการกอใหเกิดมลพิษ          
ใหเปนไปโดยชัดเจน 
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  6) กําหนดใหมีมาตรการสงเสริมดานกองทุนและความชวยเหลือดานตางๆ    
เพื่อเปนการจูงใจใหมีการยอมรับที่จะปฏิบัติหนาที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงจําเปน   
ตองตราพระราชบัญญัตินี้ ” 
 
  ในหมวด 3  การคุมครองสิ่งแวดลอมสวนท่ี 3  ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนการ 
กําหนดเขตอนุรักษและพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม มีสวนท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนท่ีดินในมาตรา 
43, 44  และ 45 ดังนี้ 
  “ มาตรา  43  ในกรณีที่ปรากฎวาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร หรือ   
มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติ    
ที่อาจถูกทําลาย หรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยไดโดยงายหรือ
เปนสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพ้ืนที่น้ันเปนเขตพื้นที่คุมครอง
ส่ิงแวดลอม  
  มาตรา  44  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  43  ใหกําหนดมาตรการ
คุมครองอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย 
  (1)    กําหนดการใชประโยชนในที่ดิน  เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ  หรือมิให
กระทบกระเทือนตอระบบธรรมชาติหรือคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 
  (2)   หามการกระทําหรือกิจกรรมตางๆ ที่อาจเปนอันตราย  หรือกอใหเกิด
ผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิด
ผลกระทบตอคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 
  (3) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ  หรือกิจการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ       หรือเอกชนที่จะทําการกอสราง หรือดําเนินการในพื้นที่น้ันใหมีหนาที่ตองเสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  (4)  กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการกําหนดขอบเขต  
หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนในการรวมมือและ
ประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ  หรือระบบนิเวศน
ตามธรรมชาติหรือคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรมในพื้นที่น้ัน  
                           (5) กําหนดมาตรการคุมครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม       
แกสภาพของพื้นที่นั้น 
  มาตรา  45  ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ  เขตผังเมือง       
รวม  เขตผังเมืองเฉพาะ  เขตควบคุมอาคาร  เขตนิคมอุตสาหกรรม   ตามกฏหมายวาดวยการนั้น
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หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ีไวแลว  แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมรุนแรงเขาขั้นวิกฤต  ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยทันที  และสวนราชการ      
ที่เกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฏหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได  ใหรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติ          
เขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือ  หลายอยางตามมาตรา  44      
ตามความจําเปนและเหมาะสม  เพื่อควบคุมและแกไขปญหาในพื้นที่น้ันได ” 
 
  วันที่ 8  เมษายน  2535   ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร  
และสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 109  ตอนที่ 42  โดยมี
เหตุผลในการประกาศใช  ดังน้ี 
  เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 
2509 กําหนดความหมายของคําวา  เกษตรกร  และวัตถุประสงคของธนาคารไวคอนขางจะจํากัด    
โดยเกษตรกรนั้นหมายความเฉพาะผูประกอบอาชีพการเกษตรโดยตรง   และใหเกษตรกรกูเงิน          
ไดเฉพาะการประกอบอาชีพการเกษตรเทานั้น  อีกท้ังเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรตามที่กําหนดไวนั้นในขณะนี้มีจํานวนไมเพียงพอ ทําใหความชวยเหลือในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรอยูในวงจํากัด สมควรที่จะขยายความหมายของคําวา  เกษตรกรใหรวมถึงเกษตรกร    
ตามกฎหมายวาดวยการปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และขยายวัตถุประสงคของธนาคารตาม
พระราชบัญญัติน้ีใหกวางขึ้น ใหเกษตรกรสามารถกูเงินไปเพื่อการประกอบอาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  
ในการเกษตร เพื่อเปนการเพิ่มรายไดกับครอบครัวไดดวย และแกไขในเรื่องการเพิ่มทุนเรือนหุนของ
ธนาคาร  เพ่ือใหธนาคารสามารถใหความชวยเหลือในดานการใหสินเชื่อแกเกษตรกรไดมากขึ้น 
นอกจากนี้เพื่อใหการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการ  ปฎิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 
มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน สมควรใหมีกองทุนที่ดินขึ้นในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
โดยใหผูจัดการธนาคารเปนผูบริหารกองทุนที่ดินตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือมติท่ีคณะกรรมการ
กองทุนท่ีดินกําหนด และแยกการดําเนินงานออกตางหากจากการดําเนินงานตามปกติของธนาคาร    
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
  อนึ่ง ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 34 ทวิ     ใหมีการจัดตั้ง 
“กองทุนที่ดิน”  ขึ้นในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   โดยมีขอความดังนี้ 
  “  มาตรา  34  ใหมีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในธนาคาร  เรียกวา  “ กองทนุทีดิ่น ” 
เพื่อใหความชวยเหลือในดานการใหเงินกูแกเกษตรกร  เพื่อนําไปจัดหาที่ดินทํากิน  พัฒนาที่ดิน  
และประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามกฏหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กองทุนที่ดินประกอบดวยเงินที่ไดรับจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณนํามาฝากไว
กับธนาคาร  รายไดจากการดําเนินการและเงินจากแหลงอื่น ๆ  

เงินจากกองทุนที่ดินใหใชจายเพื่อวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง  และเปนคาใชจาย
ในการบริหารงาน  กองทุนที่ดิน  ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือมติที่คณะกรรมการ
กองทุนที่ดิน  ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ังกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ” 

วันที่ 6  พฤษภาคม  2535  พลเอกสุจินดา  คราประยูร  นายกรัฐมนตรี  แถลง
นโยบายของรัฐบาลคณะท่ี  48  ตอสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับที่ดินในนโยบายการกระจายการพัฒนา
และสราง  ความเปนธรรมในสังคม  ดังนี้ 

“ 3.1.9.  จัดที่ทํากินใหแกเกษตรกรซึ่งไรที่ทํากิน  โดยการใชการปฏิรูปที่ดิน  
หรือวิธีการอื่น  และเรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์ใหแกประชาชนผูมีสิทธิในที่ดินแตยังไมมีเอกสาร
สิทธิ์ 

   3.1.10 ปรับปรุงมาตรการ และวิธีการที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินทํากินใหราษฎร
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม  และมิใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยเฉพาะราษฎร 
ที่เขาไปอยูอาศัยทํากินในพ้ืนที่ดังกลาวอยูแลว ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  2540 หนา 364 ) 

นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงท่ีดินในนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 “ 4.1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

              4.1.1  อนุรักษ  คุมครอง  และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งที่ดิน  
ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ  โดยจะใชอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายอยางเครงครัด  และ   
ใหประชาชนในพื้นที่มีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมากยิ่งขึ้น” (สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร  2540 หนา 365) 

วันที่ 20  สิงหาคม  2535   ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข       
ในการเปนเกษตรกรโดยกําหนดคุณสมบัติไวในมาตรา 3  ดังน้ี 

  “ มาตรา 3  บุคคลซึ่งอยูในหลักเกณฑและเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปน้ี       
ใหถือวาเปนเกษตรกร 

(1)  ผูยากจน  ซึ่งหมายถึง    ผูมีรายไดไมสูงกวาอัตรารายไดที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกําหนดรายไดตาม (1)  ใหหมายความรวมถึงสิทธิ  หรือประโยชนอื่น
ที่สามารถคํานวณเปน  ตัวเงินไดดวย 

(2) ผูจบการศึกษาทางเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึง  ผูที่จบการศึกษาไมตํ่ากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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(3) บุตรของเกษตรกร  ซึ่งหมายถึง  บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ” 

 
  ท้ังนี้ บุคคลดังกลาวตองไมมีอาชีพอันมีรายไดประจําเพียงพอแกการยังชีพอยูแลว      
ไมมีท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของตนเอง  และประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 4              
แหงพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532  ไดใหนิยามคําวา “เกษตรกร”  หมายความวา 
“ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และใหหมายความรวมถึงบุคคลผูยากจน หรือ               
ผูจบการศึกษาทางเกษตรกรรม  หรือผูเปนบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่งไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปนของตนเอง และประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรดังกลาว” เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการ
พิจารณาผูท่ีจะเปน “เกษตรกร” เปนไปในแนวทางเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

วันที่  8  กันยายน  2535    คณะรัฐมนตรีมีมติใหปรับโครงสรางกรมปาไม และ
กําหนดภารกิจใหเนนการปองกันและดูแลปาธรรมชาติท่ีเหลืออยูเพียง 85 ลานไร ไมใหเกิดความ
สูญเสียเพ่ิมข้ึน และรณรงคใหประชาชน และองคการพัฒนาเอกชนเขามาเปนแนวรวมในการอนุรักษและ
ฟนฟูระบบนิเวศน 

 
วันที่  21  ตุลาคม  2535          นายชวน   หลีกภัย    นายกรัฐมนตรีไดแถลง

นโยบายของรัฐบาลคณะท่ี 50  ตอสภาผูแทนราษฎร  มีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินในนโยบายการเกษตร 
ดังน้ี 
  “4.2.4 เรงรัดการปฏิรูปที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ เพื่อกระจายสิทธิการ     
ถือครองที่ดินใหแกเกษตรกรผูยากไร และเกษตรกรที่ครอบครองทํากินอยูในที่ดินของรัฐประเภท
ตาง ๆ โดยจะปรับปรุงกลไกการบริหารและการจัดการของรัฐ     ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ  
ใหสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดโดยเฉลี่ยปละประมาณ 4 ลานไร”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
2540 หนา 394) 
 
  นอกจากนี้ในนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังมีสวน      
ท่ีเกี่ยวของกับท่ีดินดังนี้ 
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  “4.8.1 กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงสมรรถนะของ
ดินและศักยภาพของพื้นที่ เชน เขตพื้นที่เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ชุมชน และ
พ้ืนที่ปาอนุรักษ”(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  2540 หนา 400) 
 
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2536  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเรื่องใหจายเงินชดเชย     
คาที่ดินเปนกรณีพิเศษแกผูท่ีมีสิทธิ แตทางราชการไมสามารถจัดหาที่ดินแหงใหมให เชาอยูอาศัย และ
ทํากินได เนื่องจากไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางโครงการมูลบน โดยประเด็นหลักคือจาย
คาชดเชยที่ดินใหแกผูท่ีรัฐไมสามารถจัดที่ดินทํากินใหได (โครงการมูลบน) 
  วันที่ 4  พฤษภาคม  2536 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเรื่องการพิจารณาแกไข
ปญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตปาไม  โดยมีสาระสําคัญในวิธีการ ดังน้ี 
       1. ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ และเขตปาไมถาวร (ยกเวนพื้นที่ปาอนุรักษ
ตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี) ท่ีกรมปาไมมอบให ส.ป.ก.  ให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการ   
ปฎิรูปที่ดิน  โดยออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ตามกฎหมายวาดวยการปฎิรูปที่ดินเทานั้น 
        2.  เมื่อราษฎรไดรับเอกสาร ส.ป.ก. 4-01    ตามวิธีการปฎิรูปท่ีดินแลวเห็นวา
ตนเองมีสิทธิครอบครองมากอนกําหนดเปนเขตปาสงวนแหงชาติ หรือเขตปาไมถาวรมีสิทธ์ิยื่นคํารองขอ
พิสูจนสิทธ์ิของตนตอคณะกรรมการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะแตงตั้งข้ึน 
       3.  คณะกรรมการที่รัฐมนตรีจะแตงตั้งข้ึนประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัด  
เปนประธาน  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  ปาไมจังหวัด นายอําเภอประจําทองที่ และกรรมการอื่น         
ท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรไมเกิน 3 นาย   โดยมีปฎิรูปท่ีดินจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 
        4.  การพิจารณาหลักฐานของราษฎรในการพิสูจนสิทธ์ิ ใหพิจารณาจาก
หลักฐานที่เปนเอกสารของทางราชการ หากหลักฐานไมชัดเจนใหใชภาพถายทางอากาศโครงการ VAP-
21 เปนหลักฐานในการพิสูจนสิทธ์ิ 
        5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการ มีมติวาราษฎรผูครอบครองที่ดินมากอนการ
กําหนดเปนเขตปาสงวนแหงชาติ หรือเขตปาไมถาวร ให ส.ป.ก.  สงบัญชีรายชื่อพรอมท้ังเอกสาร ส.ป.ก. 
4-01  ใหกรมที่ดินออกเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายที่ดินใหแกผูรองตอไป การสงเอกสาร ส.ป.ก. 
4-01 ใหดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการมีมติ 

       6. ที่ดินเขตชุมชนที่เปนหมูบานถาวร  ชุมชนพาณิชยกรรม  สถานท่ี
ราชการ  ศาสนสถานสาธารณูปโภคตาง ๆ ให ส.ป.ก. ออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ให และสงเอกสาร
นั้นใหกรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากคณะรัฐมนตรี  
มีมติ สวนเขตเทศบาล และสุขาภิบาลถือวายกเวนจากเขตปฎิรูปท่ีดิน 
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        7.  กรมปาไม  กรมที่ดิน และ ส.ป.ก. อาจจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ      
ใหราษฎรปลูกปา  หรือไมยืนตนตามความเหมาะสมในที่ดินที่ ส.ป.ก. ออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01     
กอนสงเอกสารดังกลาว  ใหกรมที่ดินออกเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
       8. ใหมีคณะกรรมการติดตามผลการปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีน้ี           
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแตงตั้งประกอบดวย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตทองที่ ผูตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยประจําเขตทองที่ และผูตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณประจําเขตทองที่ 
 ท้ังนี้ ไดมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี รวม 6 ฉบับ คือ 
  “ 1.  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ  2533  เรื่องโครงการสํารวจ
สถานที่ราชการ  บานเรือนราษฎร  และถนนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติและพื้นที่จําแนกใหเปน
เขตปาไมถาวร 

       2.  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2535  เร่ืองโครงการสํารวจสถานที่
ราชการ  บานเรือน  ที่ดินทํากินของราษฎร  และถนนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติในพื้นที่         
ที่จําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร  และเขตที่สาธารณประโยชน 

     3.  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2527  เร่ืองรางพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ  (ฉบับที่  …)  พ.ศ…    

     4.  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2528  เร่ืองการชวยเหลือ
ราษฎรตามโครงการเพิกถอนสภาพปาที่เปนที่ต้ังชุมชน 

   5.  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2532  เร่ืองการดําเนินงาน   
ตามโครงการเพิกถอนสภาพปาที่เปนที่ต้ังชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  
2527 

   6.  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2532  เร่ืองการชวยเหลือราษฎร
ที่เขาไปทํากินหรืออยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติโดยผิดกฏหมาย ” 
 

เมื่อวันที่ 15 กนัยายน 2536 ไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม   
เรื่องแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 110  ตอนที่ 136  โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 
 
 
 
 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 116

   

1. นโยบาย 2. ขอเท็จจริง 3. มาตรการ 
   

1.1  กําหนดเขต การใช
ประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม โดย
คํานึงถึงสมรรถนะของดิน และ
ศักยภาพของพื้นที่ เขตพื้นที่
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม ชุมชน และพื้นที่
ปาอนุรักษ 
 
1.2  กําหนดมาตรการควบคุม
การใชประโยชน และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดย
ประกาศ เ ขตพื้ น ท่ี คุ มครอง
ส่ิงแวดลอม และเขตในพื้นที่
วิกฤต 

2.1  ทรัพยากรดิน มีสภาพ
เส่ือม-โทรม ทําใหตองมีการใช
ปุยเคมีในอัตราที่มากขึ้น เพ่ือ
รักษาระดับผลผลิตใหคงเดิม 
 
2.2  การพังทะลาย  และ
สูญเสียหนาดินรุนแรงขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะทําใหดินเส่ือมโทรม
แลว ยังกอใหเกิดตะกอนดิน 
และการตื้นเขินในแหลงน้ําตาง ๆ 
 
2.3  การใชท่ีดินผิดประเภท 
และไมสอดคลองกับสมรรถนะ
เปนจํานวนมาก  เปนเหตุให
ผลผลิตที่ไดตกต่ํา และทําใหดิน
เส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว 
 
2.4  การประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึง
การอนุรักษคุณภาพดิน อาทิ
เชน การผลิตเกลือสินเธาว ซึ่งมี
ผลทําใหมีการแพรขยายของดิน
เค็มและการขุดตักหนาดิน เพ่ือ
นําไปใชประโยชน  เปนตน 
 
2.5  ท่ีดินที่มีปญหาตอการใช
ประ-โยชนทางเกษตร เชน ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม ดินทราย มี
ประมาณ 182 ลานไร หรือ 

3.1  กําหนดเขต การใช
ประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับ
สมรรถนะของดิน และศักยภาพ
ของพื้นที่เพ่ือลดความขัดแยงใน
การใชประโยชนทรัพยากรที่ดิน 
เพื่อกิจ-การตาง ๆ ตลอดจน
กําหนดมาตร-การสนับสนุน 
เพื่อใหการใชท่ีดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามผล
การใชท่ีดินระดับจังหวัด 
 
3.2  นําขอมูลสมรรถนะที่ดิน
ม า ป ร ะ ก อ บ ก า ร ว า ง แ ผ น 
และนโย-บายการพัฒนา ท้ังใน
ระดับสวนรวมและระดับพื้นที่ 
ควบคุมมลพิษตลอดจนเพื่ อ
คัดเลือกการใชเทคโนโลยีให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
3.3  ปรับปรุงระบบการวิจัย 
และพัฒนาทางสาขาการเกษตร 
โดยให ค ว ามสํ า ค ัญก ับการ
ปรับปร ุง คุณภาพของดินและ
ร ะบบนิ เ ว ศน เ ป นส ว นร วม 
ตลอดจนศึกษาและพัฒนาระบบ
การเพาะปลูกและเทคโนโลยี
ทางการเกษตรที่เอื้ออํานวยตอ
ก า ร รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง 
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1. นโยบาย 2. ขอเท็จจริง 3. มาตรการ 
   

 ประมาณรอยละ 56.8 ของพื้นที่
ท้ังประเทศ จะมีศักย-ภาพใน
การใหผลผลิตต่ํา ถาไมมีการ
ปรับปรุงแกไขท่ีเหมาะสม 
 
2.6  เปาหมายแผน 7 
   -  จัดตั้งระบบขอมูล
ทรัพยากรท่ีดินให เปนระบบ
เดียวกัน และเชื่อมโยงกัน ท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค 
 

นํ า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ม า
ประยุกตใชในทางปฎบัิติดวย 
 
3.4  ปองกัน  และปรับปรุง
ความเสื่อมโทรมของดิน และ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
ตลอดจนการแกไขปรับปรุงดินที่
มีปญหาและเพ่ือการอนุรักษ
พื้นที่สูง 
 
3.5  เรงรัดดําเนินการปองกัน
การชะลางพังทะลาย โดยใช
มาตรการอนุรักษดินและน้ํา
โดยเฉพาะการเกษตรบนที่สูง 
 
3.6  สนับสนุนการจัดตั้งระบบ
ขอ มูลทรัพยากรที่ดิน เพื่อให
เชื่อม-โยงได ท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค และระดับ
จังหวัด 
 

 
 

วันที่ 21 กันยายน 2536 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหนี้สินและที่ดิน พ.ศ 2536 และ             
ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอนที่ 152 ลงวันที ่1 ตุลาคม 2536 

วันที่ 2  พฤศจิกายน  2536   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงาน
วาปญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร จําแนกไดเปน 2 ประเภท   ตามลักษณะความจําเปนและ
เงื่อนไขแหงหนี้  คือ 
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  1.หนี้สินนอกระบบที่ดํารงอยูตามความจําเปนของภาวะเศรษฐกิจทองถ่ิน เน่ืองจาก
สถาบันการเงินไมสามารถใหบริการอยางท่ัวถึง    หน้ีสินดังกลาวมีลักษณะเกื้อกูลการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทองถ่ินตามสมควร  
  2. หนี้สินนอกระบบที่เกิดจากภาวะจํายอมของผูกู   อันเปนผลมาจากความจําเปน    
ข้ันพื้นฐานในการดํารงชีพของครัวเรือน  เชน  คารักษาพยาบาล และคาใชจายที่เรงดวนอื่น ๆ  หนี้สิน
ประเภทนี้มีลักษณะเปนการเอารัดเอาเปรียบอยางมาก     เชน   ดอกเบี้ยสูง   ระยะเวลาชําระหนี้สินส้ัน  
จึงไมเปนการยุติธรรมตอผูกู  และเปนปญหาเรงดวนที่รัฐบาลตองแกไข 
  จากสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดจัดทําสํามะโนการเกษตรป 2536 ทราบวา    
มีเกษตรกรในประเทศไทยจํานวนทั้งส้ิน 5,604,864 ครัวเรือน  ในจํานวนนี้มีหนี้สิน 2,424,665 
ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 43.26 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด  เกษตรกรดังกลาวมีหนี้สินทั้งส้ิน 
88,267 ลานบาท โดยจําแนกเปนหนี้นอกระบบ 13,648 ลานบาท   หรือคิดเปนรอยละ 15.8  
ของหนี้สินทั้งหมด  ในจํานวนหนี้สินนอกระบบ คาดวาจะมีที่ดินเปนหลักประกันอยูประมาณ 1  
ใน 3 ของหนี้สินนอกระบบทั้งหมด หรือประมาณ 4,580 ลานบาท 

คณะรัฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบการแก ไขปญหาหน้ี สินนอกระบบของเกษตรกร          
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ดังนี้ 
  1.ใหความเห็นชอบเปาหมาย และการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรในการแกไขปญหา
หน้ีสินนอกระบบ ท่ีเกษตรกรใชเอกสารสิทธ์ิท่ีดินเปนหลักประกันไวกับเจาหนี้ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2537   โดยให ธ.ก.ส. ปลอยสินเชื่อตามขอบังคับฉบับท่ี 16 ในวงเงิน 200 ลานบาท 
  2.ใหกระทรวงการคลัง จัดหาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ําใหแกธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)    เพื่อใชดําเนินการตามขอ 1  และโดยที่การใหยืมตอ  
ตามโครงการดังกลาวมีความเส่ียงมากกวากิจการปกติของ ธ.ก.ส. และเปนการปฎิบัติงานตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาลจึงอนุมัติในหลักการใหรัฐบาลจายเงินชดเชยคาเสียหายหากมีใหแก ธ.ก.ส. 
ในอนาคต ตามสูตรการคํานวณความเสียหายท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

3.ใหสวนราชการที่เกี่ยวของ  ถือวาการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบเปนนโยบาย    
ที่สําคัญเรงดวน  ซึ่งจะตองใหความรวมมือและชวยเหลือในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางเต็ม
ความสามารถ 
  นอกจากนี้ ภายใตการดําเนินงานตามระเบียบของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(สปน.) เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรท่ียากจน พ.ศ. 2533 วาดวยกองทุนหมุนเวียนฯไดรับ
อนุมัติงบประมาณแลว จํานวน 290 ลานบาท 
  สําหรับหลักการในการใหกูยืมเพื่อแกปญหาหนี้สินนอกระบบ  มีดังน้ี 
  1. ไมจําเปนตองเปนที่ดินที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน ท่ีอยูอาศัย เปนตน  
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  2.  คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 9.5 ตอป  
3.ในการจํานองหลักประกัน การใหกูยืมน้ันคิดอัตรารอยละ 70 ของอัตราราคา

หลักประกันที่ไดประเมินแลว  
 
วันที่  23  พฤศจิกายน  2536   คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการ  

รางประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.....  และใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาและเพิ่มเติมแกไขขอกําหนด   และความเห็นของสวนราชการ   
ท่ีเกี่ยวของ 
  ท้ังนี้เนื่องจากขณะนี้แผนการใชท่ีดินและการพัฒนาบริเวณบางกะเจา ยังไมเปนรูปธรรม
ท่ีชัดเจน  ขณะท่ีบริเวณรอบนอกทั้งทางดานอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเปนยานอุตสาหกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนน มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จึงมี
แนวโนมวาบริเวณพื้นที่ดังกลาวจะเสื่อมโทรมและจะเปนตัวแปรที่จะผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติของบริเวณบางกะเจาเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
  คณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร ไดพิจารณาเห็นวาการจัดสรรที่ดิน
บริเวณ อําเภอบางกะเจา จะทําใหไมสามารถอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวได เนื่องจากยังไมมีการบังคับใชผังเมือง
รวมสมุทรปราการประกอบกับสภาพปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอมในบริเวณบางกะเจามีความเส่ือมโทรม 
และหากไมมีการควบคุมหรือจัดการที่เหมาะสมจะทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมของ 
พื้นที่สีเขียวบางกะเจาอยางรุนแรงเขาขั้นวิกฤต ทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพอุดม
สมบูรณท่ีมีมาในอดีต 
 
  เพื่อมิใหการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบางกะเจาไปในแนวทางที่ไมสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลในการรักษาพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งปจจุบันภาคเอกชนไดพยายามที่จะดําเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนา
ท่ีอยูอาศัย โดยการดําเนินการดังกลาวจะทําใหเกิดความแออัด มีการใชท่ีดินท่ีไมถูกตอง ตามหลักการ
จัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ท่ีตองการอนุรักษใหเปนพื้นที่สีเขียวและมีการเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดลอม      
ใหเส่ือมโทรมลง ซึ่งมาตรการควบคุมตางๆของหนวยงานของรัฐท่ีอยูในปจจุบันยังไมสามารถเอื้ออํานวย
ตอการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของรัฐบาลในพื้นที่ดังกลาว 
คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบใหประกาศเขตพื้นท่ี และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณอําเภอ        
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
  อนึ่ง ประกาศฉบับดังกลาวน้ีจะใชบังคับจนถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2540 
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  วันที่  7  มิถุนายน  2537   คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการพัฒนากรมท่ีดินและเรงรดั
การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ  ระยะที่สาม พ.ศ. 2538 - 2542   ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
โดยมีสาระสําคัญ  คือ 
  “1. วัตถุประสงค เพื่อเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ใหแลวเสร็จภายในป 
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะที่ดินที่ประชาชนครอบครองโดยถูกตองตามกฏหมาย โดยไมมีหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์ยึดถือไว จัดทําแผนที่ในเขตชุมชนเมือง การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยปรับปรุงดานการทําแผนที่ทั่วประเทศใหเปนระบบเดียวกับ
ระบบแผนที่แหงชาติ (Universal Transverse Mercator : U.T.M.) และปรับปรุงพัฒนาสํานักงาน
กลางประเมนิราคาทรัพยสิน 

2. พ้ืนที่ดําเนินการตามโครงการฯ รวม 19 จังหวัด เปนกิจกรรมตอเนื่องจาก 
โครงการฯ ระยะที่สอง เปนพื้นที่สํารวจการออกโฉนดที่ดินและเปลี่ยน น.ส.3 ก.  ประมาณ 
176,086.66 ตร.กม. ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด และภาคกลาง 
1 จังหวัด คอื สุพรรณบุรี 
  3. เปาหมายผลิตบุคลากรวิศวกรสํารวจ และนักประเมินราคาที่ดินรวมปละ     
50 คน และบุคลากรดานประเมินราคาทรัพยสิน 120 คน บินถายภาพทางอากาศ 94,679 
ตารางกิโลเมตร ผลิตระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ 30,187 ระวาง เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ประมาณ 2.44 ลานแปลง เนื้อที่ 10.98 ลานไร เปล่ียน น.ส.3 ก.  เปนโฉนดที่ดินประมาณ 0.96 
ลานแปลง เน้ือที่ 4.32 ลานไร ปรับปรุงระวางแผนที่ในเขตเมือง ยายรูปแปลงที่ดินลงในระวาง
ใหมประมาณ 1,671,584 แปลง และปรับปรุงหรือกอสรางอาคารสํานักงานที่ดิน และจัดตั้ง
สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขา 63 แหง 
  4. คาใชจายโครงการรวมทั้งส้ิน 5,275.63  ลานบาท (เงินกู 3,012.11 ลานบาท 
เงินสมทบ 2,102.01 ลานบาท และเงินชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย 161.51 ลานบาท)” 
  วันที่  25  มิถุนายน  2537  สมาคมการคาสงเสริมอาชีพรับจางเหมาจัดสัมมนาเรื่อง 
“กระทรวงที่ดิน มิติใหมแหงการพัฒนาชาติ”  ณ โรงแรมเอเชีย กทม. เพ่ือระดมความคิดในการ
แกไขปญหาที่ดินของชาติ ขอเสนอจากการสัมมนา คือ ใหมีการจัดตั้งกระทรวงท่ีดินและท่ีอยูอาศัย 
 
  ตอมาวันที่  11  สิงหาคม  2537  คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน    
สภาผูแทนราษฎร  ไดจัดสัมมนาเรื่อง “การจัดตั้งกระทรวงที่ดินและที่อยูอาศัย” ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงที่ดินและท่ีอยูอาศัยแตยังไมมีขอยุติ 
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วันที่ 13  กันยายน  2537   คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการอนุญาต    
ใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติที่ติดอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 
ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ในกรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการของรัฐ อาทิ
เชน การกอสรางทาง เขื่อน  อางเก็บนํ้า  สถานที่ราชการ ฯลฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติท่ีกําหนดใหเปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ เพ่ือดําเนินการตามโครงการที่มีความสําคัญ         
ตอเศรษฐกิจ     และความมั่นคงของชาติอยางเลี่ยงไมได   หรือเปนการดําเนินการตามโครงการ
พระราชดําริและพื้นที่นั้นไมขัดกับหลักเกณฑตามระเบียบ   กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีอื่นใด         
ท่ีเกี่ยวของท่ีไดกําหนดทางปฏิบัติไวแลว ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ท่ีจะพิจารณาอนุมัติได  โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนราย ๆ ไป   และมิใหนํามติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2535 และวันที่ 17 มีนาคม 2535  เรื่อง การจําแนกเขตการใช
ประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาสงวนแหงชาติ มาใชบังคับแกการขอใชพื้นที่ในกรณีดังกลาวขางตน  
สําหรับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตามประเภทตาง ๆ        
ใหเปนไปตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และ
แนวทางปฏิบัติท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กอนท่ีจะอนุมัติใหใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ
เพิ่มเติม 
  ทั้งนี้เพื่อเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหนอยลง โดยการกระจายอํานาจในการ
อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีปาไม และเพื่อปรับปรุงแนวทางการอนุญาตใหใชพื้นที่ปาไมใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันที่จะตองพิจารณาอนุมัติใหใชพื้นที่โดยรวดเร็ว และเพ่ือใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและ
ประชาชนโดยสวนรวม 
 
  วันที่ 23  กันยายน  2537  ไดมีการสัมมนาเรื่อง “ปญหาที่ดินของราษฎร”  จัดโดย
คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมาธิการไดสรุปสาเหตุสําคัญของปญหา 
ท่ีดินทํากินไว  4  ประการ  คือ 
  1.  แนวนโยบายของรัฐบาลท่ีผานมาไมตอเนื่องชัดเจน  
  2.  ขาดการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ   
  3.  ราษฎรบุกรุกเขาทํากินในที่สาธารณะ  
  4.  กฎหมายมีหลายฉบับไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 
  ในสวนของรัฐบาลน้ัน นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  รองนายกรัฐมนตรี  ไดกลาววารัฐบาล
มีขอคํานึงในการแกปญหา  4  ประการ  คือ 
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  1.  ใหประชาชนเปนเจาของที่ดินโดยถูกตองตามกฎหมาย 
  2.  เคารพในสิทธิของประชาชน  
  3.  ดูแลเกษตรกรที่ยากจนซึ่งไมไดบุกรุกท่ีดินเปนพิเศษ เพื่อใหไดเปนเจาของที่ดิน  
  4.  การแกไขปญหาจะตองไมทําใหปญหาเพิ่ม โดยเฉพาะปญหาปาไม  
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2537  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ
ตามมติคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.)  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โดยเห็นชอบหลักการในกรณีมีการกระทําผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ใหสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา และดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินของรัฐตามมาตรา 
9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน
ท่ีดินของรัฐ ดําเนินการฟองคดีแพงเรียกคาเสียหายจากผูกระทําผิดดวย นอกเหนือจากการฟอง
คดีอาญาและใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป 

 
  วันที่ 16  พฤศจิกายน  2537  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดการ
พื้นที่ลุมนํ้าตัวอยาง (ลุมน้ําแมแตง  เชิญ และคลองยัน) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเสนอ  ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ลุมนํ้าตัวอยาง (ลุมนํ้าแมแตง 
เชิญและคลองยัน)  และวงเงินงบประมาณที่จะดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมภายใต
แผนปฏิบัติการฯ ชวงป พ.ศ. 2537 - 2541  เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน  728.97 ลานบาท รวมกับ
งบประมาณที่จะใชในการแกไขปญหาที่ดินทํากินของราษฎรในพื้นท่ีปาอนุรักษ 
  2. สําหรับงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกลาว ใหประสานกับสํานักงบประมาณ    
เพื่อตั้งงบประมาณตามหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  ท้ังนี้เพ่ือสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรในพื้นท่ีลุมนํ้าตัวอยาง   
ท้ัง 3 ลุมนํ้า ทําใหมาตรการและแนวทางการใชท่ีดินท่ีกําหนดไวมีการปฏิบัติอยางจริงจัง และเกิดผล 
เปนรูปธรรมที่สําคัญในเรื่องแกไขท่ีดินทํากินของราษฎร ลดปญหาขอขัดแยงหรือปญหาการ
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีปฎิบัติงานในพื้นที่  และการใชทรัพยากรและงบประมาณของรฐั
ท่ีมีอยูจํากัดเพ่ือการจัดการและแกไขปญหาในพื้นท่ีลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เปนการปองกันและแกไข
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ตามขอบเขตลุมน้ํา 
  นอกจากนี้ ยังเปนประโยชนทางเศรษฐกิจสังคมหรือรัฐสามารถลดการใชจาย
งบประมาณในการแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับชุมชนทองถิ่น เชน การตัดไม
ทําลายปา การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม เปนตน และยังเปนประโยชน
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ดานสิ่งแวดลอม คือ เปนการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรตาง ๆ ในพื้นที่ลุมน้ําใหมีคุณภาพและ
ปริมาณตลอดจนระยะเวลาที่จะนํามาใชประโยชนไดอยางพอเพียงและยาวนานขึ้น 
  ประโยชนอีกประการหนึ่งก็คือ  จะไดนําขอมูลและรูปแบบตามแผนปฏิบัติการดังกลาว 
ท่ีเปนตวัแทนของลุมน้ําภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ซึ่งมีสภาพปญหาที่แตกตางกัน
ไปขยายผลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับลุมน้ํายอยอื่น ๆ ท่ีอยูในภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศตอไป 
 

วันที่  3  มิถุนายน 2538  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องคณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ       โดยประเด็นหลักคือจายคาชดเชยที่ดินแทนการ
จัดสรรที่ดินทํากินโครงการปาสักฯ 

 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2538  นายบรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรี  แถลงนโยบาย

ของรัฐบาลคณะที่ 51 ตอรัฐสภามีสวนท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน  ดังน้ี 
นโยบายดานเกษตรกรรม 
“ 4.2.10  เรงรัดการปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกรผูยากจนและไมมีที่ดินทํากิน

เพยีงพอตามเจตนารมณของกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
4.2.11   เรงรัดแกไขปญหาการครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมถูกตอง ใหเปนไป

อยางเปนธรรมและสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรทองถิ่น” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 425) 

 
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
“7.2  ปรับปรุงหนวยงานที่มีหนาที่ดูแล  รักษา  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ใหสามารถทําหนาที่ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
7.3  ลดความขัดแยงของการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยกําหนดการใชที่ดิน” 

(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540 หนา 437) 
 
วันที่  7 ธันวาคม 2538 ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

กองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหน้ีสินและท่ีดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2538 
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วันที่  6 กุมภาพันธ 2539   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เรื่อง   หลักการใหจายเงิน
ชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดินแกราษฎรผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่ไมมีหนังสือสําคัญหรือเอกสาร
สิทธ์ิ ในเขตดําเนินการตามโครงการขยายเหมืองแมเมาะ สําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
               คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ เพื่อขอยกเวนการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2513 เรื่อง    การแกไขความเดือดรอนของเจาของที่ดิน  
ท่ีถูกนําท่ีดินไปใชในราชการ โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจายเงินชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดิน
แกราษฎรผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซึ่งเปนปาเศรษฐกิจที่ไมมีหนังสือสําคัญหรือเอกสารสิทธ์ิ
ท้ังท่ีอยูในเขตหรือนอกเขตหวงหามของทางราชการ      แตอยูในเขตที่จะตองดําเนินการตามโครงการ
ขยายเหมืองแมเมาะ สําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ โดยใหถือปฏิบัติตามวิธีการและหลักเกณฑ               
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาชวยเหลือราษฎรผูไดรับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแมเมาะ สําหรับ
โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง กําหนดเปนกรณีพิเศษ สําหรับราษฎรซึ่งทําประโยชนในเขตปาอนุรักษ
ใหจายเงินชวยเหลือไดเมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอนุญาตใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยใชพื้นที่ในปาอนุรักษนั้นได  
      

วันที่ 6  กุมภาพันธ 2539 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เรื่อง  จังหวัดนครราชสีมาขอใช
ประโยชนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ใหจังหวัด
นครราชสีมาดําเนินโครงการชลประทานขนาดเล็ก 2 โครงการ คือ โครงการอางเก็บน้ําบานดอนทะยูง       
เนื้อที่ 6 ไร 1 งาน และอางเก็บน้ําหวยบง เน้ือที่ 312 ไร ในเขตอุทยานแหงชาติทับลาน             
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (กชช.) ประจําป 2537 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการดวยแลว ท้ังน้ี 
เพื่อชวยเหลือราษฎรบานดอนทะยูง จํานวน 45 ครัวเรือน จํานวนประชากร 200 คน และราษฎรบาน
ซับกานเหลือง หมูท่ี 4 ตําบลครบุรีใต จํานวน 4 หมูบาน 329 ครัวเรือน ประชากรจํานวน 1,443 คน 
ใหไดรับประโยชนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร   และคณะรัฐมนตรีใหจังหวัดนครราชสีมารับ
ขอสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม      เกี่ยวกับการปฏิบัติและดําเนินการ
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมแมน้ํามูลและชี และขอเสนอแนะ
มาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําอยางเครงครัด 
 

7  พฤษภาคม  2539  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา
ลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยมีประเดน็หลักคือ     จายเงินคาชดเชยที่ดินแทนการจัดสรร
ท่ีดินทํากิน  
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              2.5.8  นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8  
(พ.ศ. 2540-2544) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8  มีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินในสวนท่ี 6 
บทท่ี 2  หนา 139  การฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
  “ 1. จัดการฟนฟูทรัพยากรดินที่ผานการใชประโยชนและขาดการดูแลรักษา     
เพื่อเพิ่มผลผลิตในกิจกรรมการเกษตรอยางตอเน่ืองและไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
ในพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว พ้ืนที่นากุงทิ้งราง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปญหาตอการเกษตรและ  
ดินที่ถูกใชโดยไมเหมาะสม เชน พ้ืนที่ดินเค็ม  ดินเปร้ียว  ดินชายทะเล โดย 
   1.1  สงเสริมการอนุรักษดินและน้ํา  รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินดวย
วิธีการธรรมชาติ  วิธีการที่เกษตรกรยอมรับและสามารถถายทอดนําไปปฏิบัติได  เชน  สงเสริม
การปลูกพืชแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  โดยปุยอินทรียแทนปุยเคมี    และปลูกพืช
ตามแนวระดับในพื้นที่ลาดชัน เปนตน   
   1.2  สงเสริมการนําระบบเกษตรทางเลือกในรูปแบบตางๆ มาใชในเขต
ปฏิรูปที่ดิน  พ้ืนที่นากุงทิ้งราง  และพื้นที่ผานการทําเหมืองแรแลว โดยการใหความรู  ฝกอบรม  
และสนับสนุนดานเงินทุน  ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหราษฎรมีรายไดเพียงพอกับการ
ยังชีพอยางตอเนื่อง เปนการลดปญหาการละทิ้งที่ดิน การใชประโยชนที่ดินเพื่อวัตถุประสงค   
นอกภาคเกษตรกรรม ตลอดจนเพื่อฟนฟูสภาพพื้นที่ดินเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ” 
 
  ในสวนท่ี 6 บทที่ 4  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนา 145 มีสวน
ท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

“ 2  ใหมีการประสานนโยบายและจัดการดานการใชประโยชนที่ดินใหเปนไป    
ในทิศทางเดียวกันและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  รวมทั้งเพื่อใหเกิดความเปนธรรม และ
เปนประโยชนตอคนและชุมชนอยางแทจริง  โดย 

 2.1  จัดทําและกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
นอกเขตปาอนุรักษใหชัดเจนเหมาะสมกับสภาพทรัพยากรดิน  เขตการใชประโยชนที่ดินชายฝง
ทะเลใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และการอนุรักษส่ิงแวดลอมชายฝง  รักษาพื้นที่
ชลประทานไวเพื่อการผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งพิจารณาดานกฎหมาย  กฎระเบียบ  และ
มาตรการจูงใจ  เพื่อใหการกําหนดเขตบรรลุผลในทางปฏิบัติ 
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 2.2  กําหนดและวางแนวเขตนิเวศนทองถิ่น  โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่มีอยูหลากหลายของชุมชนเพื่อใหการดําเนินวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชนมีสวน
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 2.3  ปรับระบบการจัดการดานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม           
ใหสามารถแกไขปญหาเกษตรกรไรที่ทํากินทั้งในเรื่องออกเอกสารสิทธิ์  รวมทั้งการจัดระบบการ
ติดตามตรวจสอบ  เพื่อใหมีการใชประโยชนที่ดินทํากินในเขตปฏิรูปเกษตรกรรมอยางจริงจัง ” 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ 2539 หนา 139-145) 

 
             วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2539   คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่อง  การชวยเหลือ
ราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนสิรินธรตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรายงานผลการ
ดําเนินการชวยเหลือราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนสิรินธร สรุปไดดังนี้ 
  1.การขุดคูคลองระบายน้ําควรจะเปนโครงการประเภทสูบน้ําและสงนํ้าดวยระบบทอ
สงนํ้าใหครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของนิคมสรางตนเองลําโดมนอย  โดยถือวาเปนโครงการใหม       
ไมเกี่ยวกับโครงการชลประทาน คาดวาจะกอสรางไดในปงบประมาณ 2541   และในสวนของโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กท่ีอยูในบริเวณพ้ืนที่นิคมฯ จํานวน 4 โครงการ น้ัน จะชะลอการกอสรางไวกอน 
แตจะดําเนินการเตรียมความพรอมในเรื่องการสํารวจและออกแบบรายละเอียดซึ่งจะพิจารณา         
เปนองคประกอบของระบบสงน้ําโดยทอในลักษณะของที่พักนํ้า 
  2. ในเรื่องการจัดรูปท่ีดินมีความเหมาะสมกับโครงการของเขื่อนสิรินธรเนื่องจาก
เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกระจายน้ําชลประทาน ถนนลําเลียงผลผลิตและปจจัยอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมตอเน่ืองในดานการดูแลรักษาและการพัฒนาเกษตรครบวงจร     
ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      
ฉบับที่ 8 ไดดําเนินการ ดังนี้ 
   2.1 เลือกพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมในการจัดรูปท่ีดินเปนแปลงตัวอยางประมาณ 1,000 ไร 
เรียบรอยแลว 
   2.2 ในปงบประมาณ 2540 - 2541 จะดําเนินการจัดประชุมแกนนําเกษตรกร
โดยพาไปดูงานจัดรูปที่ดินที่ดําเนินการไปแลว และประชุมเกษตรกรบริเวณแปลงตัวอยางพรอมกับการ
บันทึกยินยอม/ไมยินยอม ในการจัดรูปที่ดิน  การขออนุมัติวางโครงการจัดรูปท่ีดินตามมาตรา 13   
(1) แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2517 ตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
   2.3 แผนงานจัดรูปที่ดินในปงบประมาณ 2542 - 2544 แบงไดดังนี้ 
    1) ป 2542 จํานวน  5,000 ไร 
    2) ป 2543 จํานวน 10,000 ไร 
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   3) ป 2544 จํานวน 10,000 ไร 
  3. ไดเขาไปดําเนินการสํารวจดินและมีขอมูลดิน ปรากฏวาสภาพโดยทั่วไปพ้ืนที่ดิน
สวนใหญเปนดินทรายมีการชะลางพังทลายและมีความอุดมสมบูรณต่ํา ซึ่งตองดําเนินการอนุรักษและ
ปรับปรุงบํารุงดินเพื่อใหพ้ืนท่ีเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก และไดมอบใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับจังหวัด เพ่ือรวม
ปรึกษาหารือในการจัดทําแผนงานดําเนินการชวยเหลือตอไป 
  

วันที่  5 พฤศจิกายน 2539 คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎร 
ผูไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําวังตาลาดสมบูรณ (วังบายศรี) จังหวัดชัยภูมิ 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ แลวมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบผลการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ท่ีเสนอใหจายเงินชดเชยใหแกราษฎรที่รองเรียน จํานวน 
11 ราย เน้ือที่ 168 ไร ในอัตราไรละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 3,360,000 บาท  

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากโครงการอางเก็บนํ้าวังตาลาดสมบูรณ (วังบายศรี) ตั้งอยูในทองท่ี
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เปนโครงการประเภทงานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ดําเนินการโดยการขอ
ของสภาตําบล เริ่มกอสรางในป 2538 ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. 2532 ระบุวา เปนโครงการประเภทที่ใชเวลาในการดําเนินการกอสรางไมเกิน 1 ป และ
ไมมีการจายคาชดเชยสําหรับท่ีดิน ปจจุบันไดกอสรางเสร็จแลว ราษฎรผูไดรับผลกระทบไดเขารวมกับ
กลุมสมัชชาคนจนรองเรียนตอรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539           
ใหดําเนินการอยางเรงดวนในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาพ้ืนที่รองรับได ใหกรมชลประทานพิจารณากาํหนด
แนวทางในการชวยเหลือจายคาชดเชยตามหลักการแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว แลวนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จังหวัดชัยภูมิไมสามารถ
จัดหาที่ดินรองรับได คณะกรรมการตรวจสอบผลการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรจังหวัด
ชัยภูมิไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจายเงินทดแทน โดยใหใชราคาประเมิน      
ปานกลางที่ดินปปจจุบัน และใหกรมชลประทานนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539  คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เรื่อง การยกเลิกการให
สัมปทานทําไมในเขตปาไมชายเลน ตามนัยมาตรา 68 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 
2484 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
พ.ศ. 2532 เพื่อใหมีการยกเลิกการใหสัมปทานทําไมในเขตปาไมชายเลนทั้งหมดตอไป ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือฟนฟูปาชายเลน 
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนงานและโครงการรองรับมาตรการดังกลาว ดังนี้  
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 1. จัดทํามาตรการเรงดวนเพื่อปองกัน อนุรักษ และฟนฟูสภาพแวดลอมปาชายเลน 
  1.1 การปองกันพ้ืนท่ีปาชายเลน 
   1) ปรับปรุงและจัดทําเขตปาชายเลนใหชัดเจน สังเกตงาย เปนการถาวร 
สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก รวดเร็ว 
   2) จัดตั้งหนวยพิทักษปาชายเลนและจุดสกัด เพื่อเสริมกําลังและการปฏิบัติงาน
หนวยจัดการปาชายเลน     พรอมทั้งจัดจุดลาดตระเวนรวมระหวางเจาหนาท่ีผูนําชุมชนทองถ่ินและ
หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 

   3) เผยแพรและประชาสัมพันธ เพ่ือสรางจิตสํานึกและแนวรวมในการปองกัน
รักษาปาชายเลน 
  1.2 การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนและสภาพแวดลอม 
   1) สํารวจพื้นที่ปาชายเลนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีคุณคาควรแกการสงวนรักษาไวเพ่ือจัดต้ังเปนปาอนุรักษ 
   2) พิจารณาจัดตั้งศูนย/สถานีวิจัยและพัฒนาปาชายเลน เพ่ือเปนศูนยกลาง   
ในการศึกษาวิจัยรวมกันในลักษณะเครือขายของหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชนและองคกรระหวางประเทศ 
  1.3 การสงเสริมและฟนฟูสภาพปาชายเลน 
   1) ปลูกและบํารุงปาชายเลน โดยความรวมมือของประชาชนในทองถ่ิน 
   2) สงเสริมใหมีปาชายเลนชุมชน โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวม มีองคกร 
ประชาชน กํากับดูแลและการบริการปาชุมชน เพ่ือเปนแหลงผลิตไมสําหรับใชสอย 
   3) จัดทําแหลงผลิตเมล็ดพันธุปาไมชายเลน ท้ังแหลงผลิตในปาธรรมชาติและ
สวนผลิตเมล็ดพันธุไม 
  1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการถายทอดเทคโนโลยีและการติดตาม
ประเมินผล 
   1) สงเสริมการถายทอดความรูดานการอนุรักษ การปลูกปา และการใช
ทรัพยากรปาไมชายเลนอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 
 
 2. เพ่ือใหมีการถายทอดมาตรการไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเปน
รูปธรรม สมควรมีโครงการรองรับมาตรการคือ โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน โดยแยกออกเปน 
4 แผนงาน ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป คือ แผนงานปองกันพื้นท่ีปาชายเลน แผนงานอนุรักษทรัพยากร
และสภาพแวดลอมปาชายเลน   แผนงานสงเสริมและฟนฟูปาชายเลน และแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการถายทอดเทคโนโลยีและการติดตามประเมินผล  
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                   อนึ่งสําหรับงบประมาณในการดําเนินงาน ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป 
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539     คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งนิคมสหกรณ ในทองท่ีอําเภอเมืองสระแกว อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวัฒนานคร และอําเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแกว พ.ศ. ...  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
              ท้ังน้ี เน่ืองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการจัดตั้งนิคมสหกรณวังน้ําเย็น จังหวัด
ปราจีนบุรี ข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ ในทองท่ีอําเภอเมืองสระแกว อําเภอวังน้ําเย็น 
อําเภอวัฒนานคร และกิ่งอําเภอคลองหาด อําเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2529    มีพื้นท่ี
โครงการทั้งส้ินประมาณ 105,000 ไร ตอมากรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการสํารวจการถือครองตาม
มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ โดยพิจารณากันเขตพ้ืนที่ออกจากเขตจัดนิคมสหกรณ จํานวน 4 จุด 
เนื้อที่ประมาณ 3,613 - 2 - 94 ไร จึงเหลือพ้ืนที่นิคมสหกรณท่ีจะดําเนินการตามวัตถุประสงคแหง
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 ตอไป เนื้อท่ีประมาณ 103,707 ไร และเนื่องจาก
ไดมีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแกว พ.ศ. 2536 ใหแยกอําเภอสระแกว อําเภอคลองหาด อําเภอ    
ตาพระยา อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวัฒนานคร และอําเภออรัญประเทศ ออกจากการปกครองของจังหวัด
ปราจีนบุรี รวมตั้งข้ึนเปนจังหวัดสระแกว พื้นที่นิคมสหกรณดังกลาว จึงเปล่ียนจากจังหวัดปราจีนบุรี  
เปนจังหวัดสระแกว รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงเปนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณเดิม 
และตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณฉบับใหม โดยกันแนวเขตที่อยูนอกขอบวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งนิคมสหกรณออก เพ่ือใหแนวเขตถูกตองและเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง 
 
  วันที่  22  เมษายน 2540  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการแกไข
ปญหาท่ีดินทํากิน  และการบุกรุกปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติในจังหวัดนครราชสีมา ตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ  ดังน้ี 
   1)  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ   ( กรมปาไม )   เรงรัดจัดทํารางพระราช
กฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแหงชาติทับลานตามที่ไดดําเนินการกันพื้นที่ไวแลว ในเขตอําเภอ    
วังน้ําเขียว รวม  8  จุด  เน้ือที่ประมาณ   21,135 ไร  ในเขตอําเภอเสิงสาง  รวม  4 จุด   เน้ือที่
ประมาณ   14,850   ไร   และในเขตอําเภอครบุรี จํานวน 1 จุด เน้ือที่ประมาณ 622 ไร โดยใหนําราง
พระราชกฤษฎีกา  ฯ  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน  3  เดือน  นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในเรื่องน้ี 
   2)  ใหกรมปาไมสงมอบพื้นที่ให   ส.ป.ก.   นับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกา
ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแหงชาติทับลาน มีผลใชบังคับ  และให ส.ป.ก.  เรงรัดดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
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และออกเอกสารสิทธิ  ส.ป.ก.  4-01  ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวตามขั้นตอนปฏิบัติภายใน       
9  เดือน   นับแตวันท่ีกรมปาไมสงมอบพื้นที่  โดยใหกันพื้นที่ท่ีเปนสุขาภิบาลและชุมชนออกจากเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 
   3)  เห็นควรมอบใหกรมปาไม และ ส.ป.ก.  รวมกันตรวจสอบพื้นที่ปา        
เพื่อเศรษฐกิจ  (Zone E)  ในสวนที่ยังมีสภาพปาสมบูรณและไมเหมาะกับการเกษตรกรรม  และสงมอบ
พื้นที่คืนใหกรมปาไมดูแลรักษาตอไป 
   4) ใหกรมปาไมจัดทําแนวเขตปาอนุรักษใหชัดเจน และประชาสัมพันธใหเปนที่
รับรูของทุกฝาย 
     

วันที่  22 เมษายน 2540 คณะรัฐมนตรีรับทราบ สถานการณและแนวทางแกไขปญหา
การบุกรุกพื้นที่อุทยานแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  
ตามมติท่ีประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 ดังมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
  1. สภาพปญหาโดยรวม   สถานการณการบุกรุกพื้นที่อุทยานแหงชาติ มีอยู         
2 ลักษณะ คือ การบุกรุกพื้นที่บริเวณรอบ ๆ แนวเขตอุทยานแหงชาติ และการบุกรุกพ้ืนท่ีบริเวณ       
ใจกลางอุทยานแหงชาติ อุทยานแหงชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปญหาการบุกรุกและ
ราษฎรรองเรยีน รวม 11 แหง ดังนี้ 
   1.1 กรณีการแกไขปญหาตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 22 เมษายน 2539 
จํานวน 5 แหง คือ อุทยานแหงชาติผาแตม  อุทยานแหงชาติแกงตะนะ  อุทยานแหงชาติทับลาน  
อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว  และอุทยานแหงชาติภูพาน 
   1.2 กรณีการแกไขปญหาอื่น ๆ จํานวน 6 แหง คือ อุทยานแหงชาติหวยหวด  
อุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา  อุทยานแหงชาติตาดโตน  อุทยานแหงชาติไทรทอง  อทุยานแหงชาติ
มุกดาหาร  และอุทยานแหงชาติภูผามาน 
  2. ผลการดําเนินการแกไขปญหา 
    2.1 อุทยานแหงชาติผาแตม จังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบใหกันแนวเขต
อุทยานแหงชาติผาแตม จากแนวปจจุบันใหเปนไปตามแนวเขตที่เคยตกลงกันระหวางกรมปาไม กับทาง
อําเภอโขงเจียม สภาตําบลนาโพธิ์กลางและชาวบาน เมื่อป 2531 
   2.2 อุทยานแหงชาติแกงตะนะ จังหวัดอุบลราชธานีไดตรวจสอบแลว มีความเห็น
ใหถอนสภาพปาสงวนแหงชาติ และกันที่ทํากินของราษฎรออกจากเขตอุทยานแหงชาติบริเวณ        
บานหนองชาดในอําเภอสิรินธร และใหกันที่ทํากินของราษฎรออกจากเขตอุทยานแหงชาติบริเวณอาํเภอ
โขงเจียม 
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   2.3 อุทยานแหงชาติทับลาน กรณีอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อยูระหวาง
ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแหงชาติ 
   2.4 อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว จังหวัดอํานาจเจริญและกรมปาไมอยูระหวาง
พิจารณาทบทวนการสํารวจรังวัด ซึ่งการสํารวจครั้งแรกมีปญหาไดรับการทักทวงจากตัวแทนสมัชชาคนจน 
และมีการสํารวจเอาพื้นที่ปาเขาไปดวย 
   2.5 อุทยานแหงชาติภูพาน เน่ืองจากทางราชการไมสามารถจัดหาที่ดินหรือ
จายเงินชดเชยได จังหวัดสกลนคร จึงรอผลการเจรจาระหวางรัฐบาลกับกลุมผูเรียกรอง 
   2.6 อุทยานแหงชาติหวยหวด จังหวัดสกลนครพิจารณาแลวเห็นควรกันพื้นท่ีใหแก
ราษฎร 2,635 ไร ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของกรมปาไม 
   2.7 อุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา เปนขอเรียกรองใหมท่ีกลุมสมัชชาคนจน
นําเสนอตอรัฐบาล ยังไมมีขอมูลการดําเนินการ 
   2.8 อุทยานแหงชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิอยูระหวางดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงการทําประโยชนในท่ีดิน  
   2.9 อุทยานแหงชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิอยูระหวางดําเนินการสํารวจเพื่อกัน
พื้นที่ทํากินออกจากเขตอุทยานแหงชาติ 
  2.10 อุทยานแหงชาติมุกดาหาร กรมปาไมอยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงแผนที่
แนวเขตอุทยาน เนื่องจากรูปรางแผนที่ของสวนวิศวกรรมปาไมกับอุทยานแหงชาติมุกดาหารไมตรงกัน 
  2.11 อุทยานแหงชาติภูผามาน จังหวัดขอนแกนไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอบเขต
ท่ีทํากินของราษฎร จํานวน 3 หมูบาน คือ บานตาดฟา และบานดงสะคราน อําเภอภูผามาน และ   
บานซําผักหนาม อําเภอชุมแพ สวนกรณีรองเรียนของราษฎรจังหวัดเลย จังหวัดเลยไดแตงตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบพื้นที่และขอเท็จจริงแลว ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการสํารวจพื้นท่ีทํากิน 
 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 1. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปาไม) รับไปเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตาม
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในสวนที่ตกลงกันได 
 2. กรณีอุทยานแหงชาติภูพาน เนื่องจากยังไมสามารถจัดหาที่ดินหรือจายเงินชดเชย 
ได และกรณีอุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา ใหประธานคณะกรรมการศูนยอํานวยการรวมแกไข
ปญหาเกษตรกรภาคอีสาน (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายชิงชัย  มงคลธรรม) รับไปเรงรัด
เจรจากับกลุมผูเรียกรองโดยดวนตอไป 
 3. กรณีอุทยานแหงชาติไทรทอง ใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชัยภูมิ) เรงรัด
ดําเนินการสํารวจเพื่อกันพื้นที่ทํากินออกจากเขตอุทยานแหงชาติไทรทองโดยดวน 
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  วันที่  22 เมษายน  2540  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการ
แกไขปญหาที่ดินทํากิน และการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนและอุทยานแหงชาติในภาพรวมทั้งประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับพื้นที่
ปาไม ซึ่งจําแนกเปน 5 ประเภท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ถือปฏิบัติตอไป ดังน้ี  
 1. ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อราษฎรเสนอปญหาเรียกรองใหเพิกถอนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี      
ใหคณะอนุกรรมการจําแนกประเภทที่ดินประจําจังหวัดแตงตั้ งคณะทํางานตรวจสอบพื้นที่              
เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลการตรวจสอบคณะทํางานฯ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท่ีดินพิจารณาเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเขตปาไมถาวร
เสียใหมใหสอดคลองกับความเปนจริง โดยจําแนกเปนพื้นที่ทํากินหรือพื้นที่ใชประโยชนอยางอื่น ๆ     
แลวมอบใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอไป เชน ส.ป.ก. และกรมที่ดิน เปนตน 
 
 2. ปาสงวนแหงชาต ิ

เนื่องจากราษฎรไดเรียกรองใหกรมปาไมมอบพื้นที่ให ส.ป.ก.   และให ส.ป.ก.     
เรงรัดการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 และจากขอเท็จจริงปรากฏวา กรมปาไมไดมอบพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินแลว ประมาณ 44 ลานไร ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 แตเกิดปญหาความคลาดเคลื่อนของแผนที่ มีการมอบพื้นที่
ท่ีไมสมควรจะนําไปปฏิรูปที่ดินให ส.ป.ก. จึงไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538      
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  กรมปาไม และ ส.ป.ก. ไดทําบันทึกขอตกลงในการกันพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติกลับคืนกรมปาไม โดยจะกันพื้นที่ดังน้ีออก คือ พื้นท่ีท่ีมีสภาพเปนปา พื้นที่ท่ีมีสภาพหรือ
ศักยภาพทําการเกษตรไมคุมคา พื้นที่ท่ีลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศน และพื้นที่ท่ีควรอนุรักษไวให
ชุมชนใชประโยชนรวมกัน พ้ืนท่ีภูเขาสูงชันหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันโดยเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 35 ขึ้นไป 
และพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร พื้นที่ท่ีกรมปาไมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย พ้ืนท่ีปาชายเลน พื้นที่ปา       
เสื่อมโทรมที่ยังไมมีราษฏรถือครองทํากิน  ดังน้ัน จึงให 

 
                1) กรมปาไม และ ส.ป.ก. ปฏิบัติตามขอตกลง โดยเรงรัดดําเนินการใหแลวเสรจ็ทกุปา
โดยเร็ว 
                2) ให ส.ป.ก. นําผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงไปเรงรัดกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยเร็ว 
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                3) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร ปาใดท่ีผานการปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงแลว และยังไมมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให ส.ป.ก. ออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-98 
ใหราษฎรกอน เม่ือมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินแลว ให ส.ป.ก. เรงรัดออกเอกสาร ส.ป.ก. 
4-01 ใหกับราษฎรโดยเร็ว 
               4) พ้ืนที่ท่ีไมสมควรจะนําไปปฏิรูปที่ดิน ใหกรมปาไมพิจารณากําหนดเปนปาสงวน 
หรือ สงวนไวเปนพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ   หรือใหดําเนินการตามกิจกรรมของกรมปาไมตามหนาที่
และความรับผิดชอบ 
 
 3. ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตร ี

เนื่องจากราษฎรเรียกรองใหปรับแนวเขตปาอนุรักษซึ่งทับกับท่ีทํากินของราษฎร 
ขอเท็จจริงสรุปไดวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 และวันท่ี 17 มีนาคม 2535 จําแนกเขตการใช
ประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไมของประเทศเปน 3 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) 
พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) และพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร  (Zone A) การจาํแนกอาจมกีาร
คลาดเคลื่อนจากสภาพขอเท็จจริงในบางพื้นท่ี ราษฎรจึงเรียกรองใหมีการปรับแนวทางเขตใหถูกตอง
ตามขอเท็จจริง ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีการแกไขปญหาโดยวิธีการปฏิรูปท่ีดินสําหรับเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ 
(Zone E) และเขตพื้นท่ีปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) ท่ีเสื่อมสภาพหรือมีราษฎรอยูอาศัย    
ทํากินแลว แตสําหรับปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตนไดกําหนดใหมีการ
ปรับปรุงแนวเขตได โดยใหมีคณะทํางาน 5 ฝาย คือ ผูแทนฝายปกครองระดับพ้ืนที่ (นายอําเภอ หรือ 
ปลัดอําเภอ) เปนหัวหนาคณะทํางาน ผูแทนสํานักงานปาไมเขต ผูแทนราษฎรในพื้นที่เปนคณะทํางาน 
และผูแทนสํานักงานปาไมจังหวัด เปนคณะทํางานและเลขานุการ ดังน้ัน เมื่อราษฎรเรียกรองเสนอ
ปญหาใหปรับปรุงแนวเขตปาเพ่ือการอนุรักษ ใหจังหวัดแตงตั้งคณะทํางาน 5 ฝาย ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวขางตน     เม่ือคณะทํางาน   5 ฝาย      สํารวจพื้นที่เสร็จแลวใหเสนอคณะอนุกรรมการปองกัน
และปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไมประจําจังหวัดพิจารณา  และสงใหสํานักงานปาไมเขต
ดําเนินการรังวัด ปกเขต ปรับปรุงแผนท่ี แลวสงใหกรมปาไมดําเนินการนําเสนอตอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและคณะรัฐมนตรีตอไป และเพื่อใหการแกไขปญหาเดือดรอนของราษฎรเปนไปดวยความ
รวดเร็วจึงให 
  3.1 เรงรัดดําเนินการปรับแนวเขตปาเพื่อการอนุรักษในพ้ืนที่ท่ีมีปญหาราษฎร
เรียกรองใหแลวเสร็จโดยเร็วกอนเปนอันดับแรก แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
มอบบริเวณพื้นท่ีท่ีปรับออก ให ส.ป.ก. นําไปปฏิรูปท่ีดิน 
  3.2ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีอื่นๆ ท่ีไมมีปญหาราษฎรเรียกรอง ใหเรงรัด
ดําเนินการปรับแนวเขตใหถูกตอง สอดคลองตามภูมิประเทศไปพรอมกัน 
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  3.3 พ้ืนที่ท่ีผานการปรับแนวเขต และมีความเหมาะสมที่จะกําหนดไวเปนปาเพื่อ
การอนุรักษ โดยไมมีปญหาความเดือดรอนของราษฎร ใหกรมปาไมกําหนดเปนปาอนุรักษตาม
กฎหมายและความเหมาะสมในแตละพ้ืนที่ ท้ังนี้ ใหกรมปาไมจัดทําแนวเขตท่ีชัดเจน และปองกันดูแล
คุมครองอยางเขมงวด ไมใหราษฎรบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองอยูอาศัยทํากิน หากมีการบุกรุกเขาไป
ยึดถือครอบครองใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเฉียบขาด 
 
 4. ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และปา
อนุรักษพ้ืนที่ลุมนํ้าช้ัน 1 ช้ัน 2 

เนื่องจากเขตพื้นที่ปาอนุรักษไดกําหนดขึ้นเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช
และพันธุสัตวท่ีมีคุณคา หายาก เพ่ือการปองกันภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัยและการพังทลายของดิน  
รวมตลอดถึงเพ่ือประโยชนดานการศกึษาวิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ดังนั้น 
       4.1 ใหถือปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐจะไมออกเอกสารสิทธ์ิตามกฎหมายที่ดินใหแกผู
บุกรุกหรือครอบครองที่ดินในเขตปาอนุรักษโดยไมชอบดวยกฎหมายตอไป 
       4.2 ใหกรมปาไมสํารวจจํานวนราษฎรและพื้นท่ีท่ีครอบครองใหชัดเจน เพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
        4.3 ใหกรมปาไมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดขอบเขตพื้นที่ท่ีจะใหราษฎร
อยูอาศัย และหรือทํากินในพื้นที่ท่ีเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมในการดํารงชีพและใหมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด  ท้ังนี้ใหทําขอบเขตใหชัดเจนเปนที่ทราบ
ท่ัวกัน และหามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
      4.4 ใหกรมปาไมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและตัวแทนราษฎรในพื้นที่กําหนด
มาตรการเพื่อการอยูอาศัยการทําประโยชนอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที โดยรัฐ            
จะสนับสนุนดานการสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตรกรรม ในกรณีท่ีรัฐจัดท่ีทํากินให โดยใหกรมปาไมประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ          
เตรียมแผนงานรองรับ 
   4.5 ใหตั้งกรรมการแกไขปญหาพ้ืนท่ีปาอนุรักษในแตละพ้ืนที่ ประกอบดวยตัวแทน
ฝายราชการ และราษฎรที่มีปญหาเกี่ยวของโดยตรงฝายละเทาๆ กัน เพื่อทําการตรวจสอบ พิสูจน      
เพื่อดําเนินการรับรองสิทธิการอยูอาศัยทํากิน 
  4.6 การรับรองสิทธิอยูอาศัยและหรือทํากินใหแกราษฎร ใหดําเนินการตามกฎหมาย
ปาสงวนแหงชาติ หากพื้นที่ใดเปนเขตอุทยานแหงชาติ หรือเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเปนเขต
อนุรักษตามกฎหมาย ใหสํารวจขอบเขตใหชัดเจนแนนอน แลวดําเนินการเพิกถอนตามวิธีการ           
ท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อใหกลับมาเปนปาสงวนตามกฎหมาย หากเปนปาอนุรักษ พื้นท่ีลุมน้ําชั้น 1 ชั้น 2 
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ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา หรือเสนอขอผอนผันการใชประโยชนตอไป และในการให
เอกสารรับรองสิทธิ สทก. พิเศษใหกําหนดเงื่อนไขหามจําหนาย จายโอนแตใหตกทอดทางมรดกได และ
กําหนดเงื่อนไขในการใชพ้ืนท่ีเพื่อใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
สําหรับขนาดของพื้นที่ใหคํานึงถึงจํานวนพื้นที่ท่ีเหมาะสมในแตละพื้นที่ประกอบกับจํานวนผูไดรับสิทธ์ิ
เปนสําคัญ 
 
 5. พ้ืนที่อื่น ๆ เชน พ้ืนที่สวนปา 
  กรณีท่ีมีราษฎรรองเรียนเสนอปญหาใหจังหวัดดําเนินการ โดยตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
ขอเท็จจริง โดยใหมีท้ังฝายราชการและราษฎรฝายละเทาๆ กัน ในการตรวจสอบขอเท็จจริงใหพิสูจนการ
อยูอาศัยครอบครองการทําประโยชนในพื้นที่ใหชัดเจนวามีมากอนหรือไม ราษฎรเดือดรอนอยางไร  
เคยไดรับการชวยเหลือจากทางราชการมาแลวหรือไม แลวเสนอมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหา    
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาตามมาตรการและแนวทางของแตละพ้ืนที่ท่ีเปนปญหา ท้ังนี้          
ใหหนวยงานผูรับผิดชอบใหความเปนธรรมกับราษฎรใหมากท่ีสุด 
 

วันที่ 29 เมษายน 2540     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร             
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เสนอผลการประชุมเจรจาแกไขปญหาของสมัชชาคนจน    ระหวางตัวแทน
สมัชชาคนจนและฝายรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2540 กรณีผูไดรับผลกระทบจากโครงการสราง
เขื่อนตาง ๆ ไดแก กรณีเข่ือนราษีไศล กรณีเข่ือนสิริธร และกรณีเขื่อนปากมูล 

ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมติเห็นชอบใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน
โครงการเขื่อนตาง ๆ ตามที่สมัชชาคนจนเรียกรอง โดยมีองคประกอบของตัวแทนสมัชชาคนจน และ
ตัวแทนจากสวนราชการในสัดสวนท่ีเทากัน โดยยึดหลักท่ีวา การกอสรางเขื่อนใด ๆ จะดําเนินการได      
ก็ตอเมื่อไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบและไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินที่เกี่ยวของ 
หรือไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายแลว 
  สําหรับกรณีการจายเงินคาชดเชยที่ดินของราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอนจากโครงการ
เขื่อนดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1. กรณีเขื่อนราษีไศล ซึ่งครอบคลุมราษฎร จํานวน 1,156 ครอบครัว พ้ืนที่ 11,485 
ไร 3 งาน กําหนดราคาประเมินที่ดินไรละ 32,000 บาท โดยเบิกจายเงินจากงบประมาณสวนกลาง
ใหแกราษฎร  และใหดําเนินการจายภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
สําหรับขอเรียกรองคาชดเชยอื่น ๆ ใหถือเปนอันยุติไมเรียกรอง และจะดําเนินการในสวนผูเรียกรอง     
ท่ีเหลืออยูอีก 1,525 ราย ตอไป 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 136

  2. กรณีเขื่อนสิรินธร ซึ่งครอบคลุมราษฎร จํานวน 2,526 ครอบครัว และจําเปนตอง
จัดสรรพื้นที่ใหแกราษฎรท้ังหมด 37,890 ไร  โดยพิจารณาใหราษฏรจัดซื้อท่ีดินดวยตนเอง ครอบครัว
ละ 15 ไร ในอัตราไรละ 32,000 บาท คิดเปนครอบครัวละ 480,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน   
1,212,480,000 บาท 
  3. กรณีเขื่อนปากมูล ซึ่งครอบคลุมราษฎร จํานวน 3,084 ครอบครัว แตจากการ
ตรวจสอบพื้นท่ี ยังไมสามารถจัดหาที่ดินทดแทนใหแกราษฏรในพื้นที่ดังกลาวได จึงเห็นควรใหจาย
คาชดเชยใหแกราษฎรนําไปจัดซื้อท่ีดินดวยตนเอง ครอบครัวละ 15 ไร ในอัตราไรละ 35,000 บาท      
คิดเปนครอบครัวละ 525,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,619,100,000 บาท 

อนึ่ง สําหรับกรณีเข่ือนสิรินธรและเขื่อนปากมูลนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติใหมีการพิจารณา
จัดตั้งกองทุน เพ่ือจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการสรางเข่ือนดังกลาว      
โดยมอบหมายใหกระทรวงการคลังรับไปดําเนินการตอไป  

   
วันที่  21 พฤษภาคม 2540      คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการดําเนินงานแกไขปญหา

กรณีปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ จังหวัดอํานาจเจริญตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ แลวมีมติ
ดังน้ี 
  1.ใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานสํารวจแนวเขตปาเพ่ือการอนุรักษของปาสงวน
แหงชาติ ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ จังหวัดอํานาจเจริญ ในสวนเฉพาะการกันพ้ืนท่ีทํากินบริเวณ
หมูบานหนองคลา (หมูท่ี 9)  บานหนองทับมา (หมูท่ี 1, 3,12)  บานบก (หมูท่ี 2, 14)  และบานนา
สะอาด (หมูท่ี 7) ตําบลเสนางคนิคม  บานโปงหิน (หมูท่ี 5)  บานโพนทอง (หมูท่ี 1, 3, 8,9)  และ
บานสวาง (หมูท่ี 2) ตําบลโพนทอง  บานโนนสวาท (หมูท่ี 2)  บานหนองไฮ (หมูท่ี 1, 6, 8, 9)  และ
บานนาอุดม (หมูท่ี 3) ตําบลหนองไฮ และบานปากอ (หมูท่ี 1, 4) ตําบลปากอ อําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ รวมทั้งหมด 21 หมูบานออกเปนพ้ืนที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ 
 2.ใหกรมปาไมรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณสงมอบพ้ืนท่ีบริเวณท่ีกันออกตาม
ขอบเขตท่ีผานการตรวจสอบแลวให ส.ป.ก. นําไปปฏิรูปที่ดิน ตามระเบียบหลักเกณฑเจตนารมยของ
กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 3. ใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตบริเวณหมูบานขางตน 21 หมูบาน ในพ้ืนที่ภูมิประเทศ  
ใหชัดเจน 
 4.ใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตพื้นที่ในสวนท่ียังคงสภาพปาทั้งแปลงใหญและแปลงเล็ก 
เพื่อรักษาไวเปนปาอนุรักษใหชัดเจน โดยใหมีการปลูกตนไมเปนเขตกันชน 
 5. การปฏิรูปที่ดินใหกับราษฎรในพื้นที่ตามขอ 2 ให  ส.ป.ก.   กําหนดเงื่อนไข         
ใหชัดเจนวา ราษฎรท่ีไดรับการจัดท่ีดินซึ่งอยูติดกับพ้ืนที่ปาจะตองลงนามรับรองในบันทึก               
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วาจะรับผิดชอบหากมีผูบุกรุกปาที่อยูติดที่ดินที่ ส.ป.ก. จัดให หากไมรับผิดชอบจะไดรับการลงโทษ    
ตามมาตรการที่ ส.ป.ก. กําหนด 
 6.ใหนําเรื่องนี้เขาสูระบบการดําเนินงานตามปกติในการจําแนกเขตการใชประโยชน
ทรัพยากรและที่ดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ จังหวัดอํานาจเจริญ     
ในภูมิประเทศซึ่งจะตองดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดใหแลวเสร็จทั้งปา 
 7.ใหราษฎรในพื้นที่ชวยกันดูแลรักษาปา หากมีการบุกรุกเพิ่มเติม หรือลักลอบตัดไม
ทําลายปา ใหทางราชการดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉียบขาด 
 ท้ังนี้ เนื่องจากจังหวัดอํานาจเจริญไดแตงตั้งคณะทํางาน 5 ฝาย เดินสํารวจรังวัดและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงการครอบครองทําประโยชนในที่ดินปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ 
จังหวัดอํานาจเจริญ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2539 สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบแปลงที่ดินทํากินของราษฎรได จํานวน 21 หมูบาน 506 ราย 545 แปลง เนื้อท่ี 
13,083-1-100 ไร และเนื่องจากหมูบานดังกลาวรวมทั้งหมด 21 หมูบาน อยูในเขตปาเพื่อการ
อนุรักษของปาสงวนแหงชาติ ปาดงหัวกองและปาดงบังอี่ จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให
กรมปาไมดําเนินการปรับแนวเขตการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมตามสภาพ
ขอเท็จจริงและตามความเหมาะสมในภูมิประเทศ ดังน้ัน การปรับแนวเขตปาเพ่ือการอนุรักษท้ัง 21 
หมูบานดังกลาว เปนพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ เปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี     การมอบพื้นท่ี
บริเวณท่ีปรับออกเปนพ้ืนที่ปาเพ่ือเศรษฐกิจให ส.ป.ก. นําไปปฏิรูปท่ีดิน ควรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
 
  วันที่ 16 กันยายน 2540  คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการดําเนินการแกไขปญหา      
กรณีปาดงขุมคํา อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
แลวมีมติดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินงานสํารวจรังวัดปรับแนวเขตปาเพื่อการอนุรักษของปา
สงวนแหงชาติ ปาดงขุมคํา  อําเภอตระการพืชผล อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี ออกเปนพื้นท่ี
ปาเพ่ือเศรษฐกิจ 
  2. ใหความเห็นชอบมอบบริเวณที่ปรับออกเปนพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ เนื้อที่ประมาณ 
60,541.5 ไร ให ส.ป.ก. นําไปปฏิรูปท่ีดินตามขั้นตอนที่กําหนด 
        3. ใหกรมปาไมรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณสงมอบพ้ืนท่ีบริเวณท่ีกันออก
ตามขอบเขตที่ผานการสํารวจรังวัดแลว ให ส.ป.ก. นําไปปฏิรูปที่ดิน ตามระเบียบหลักเกณฑ และ
เจตนารมยของกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานใหกรมปาไม 
และ ส.ป.ก. รวมกันดําเนินการตามบันทึกขอตกลง ลงวันที่ 14 กันยายน 2538 เพ่ือกันพ้ืนท่ี            
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ท่ีไมสมควรจะนําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินออก หลังจากนั้นให ส.ป.ก. เรงรัดออก ส.ป.ก. 4-01 ใหกับ
ราษฎร ในระหวางดําเนินงานใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตพื้นที่ในสวนท่ียังคงสภาพปาทั้งแปลงใหญและ
แปลงเล็ก เพ่ือรักษาไวเปนปาอนุรักษใหชัดเจน โดยใหมีการปลูกตนไมเปนแนวกันชน 
  4. การปฏิรูปท่ีดินใหกับราษฎรในพื้นท่ี ตามขอ 2 ให ส.ป.ก. กําหนดเง่ือนไข       
ใหชัดเจนวา ราษฎรที่ไดรับการจัดที่ดินซึ่งอยูติดกับพ้ืนที่ปา    จะตองลงนามรับรองในบันทึก            
วาจะรับผิดชอบหากมีผูบุกรุกปาที่อยูติดที่ดินที่ ส.ป.ก. จัดให หากไมรับผิดชอบจะไดรับการลงโทษ    
ตามมาตราการที่ ส.ป.ก. กําหนด 
  5. ใหราษฎรในพื้นท่ีชวยกันดูแลรักษาปา หากมีการบุกรุกเพ่ิมเติมหรือลักลอบตดัไม
ทําลายปา ใหทางราชการดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉียบขาด 
  ท้ังนี้ เนื่องจากกรมปาไมไดกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป 2540    ใหสํานักงาน
ปาไมเขตอุบลราชธานีดําเนินการตรวจสอบและรังวัดแนวเขตปาเพื่อการอนุรักษ จังหวัดอุบลราชธานี 
ใหแลวเสร็จทั้งปา โดยใหเจาหนาที่ออกไปปฏิบัติงานรังวัดปรับแนวเขตปาเพ่ือการอนุรักษ ปาดงขุมคํา 
จังหวัดอุบลราชธานี ในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ไดประชุมชี้แจง กํานัน ผูใหญบานและราษฎรในพื้นท่ี 
ไดทราบและนําตรวจสอบพื้นที่ เมื่อคณะทํางานในระดับพื้นท่ีดําเนินการเสร็จแลวไดผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานี โดยใหสํานักงานปาไมเขตอุบลราชธานีออกไปรังวัด สรุปผลการปฏิบัติงาน ไดรังวัด     
กันพ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษในทองท่ีตําบลโนนกุง ตําบลทาหลวง อําเภอตระการพืชผล และตําบลแกงเค็ง 
อําเภอกุดขาวปุน ออกจากที่ทํากินของราษฎรประมาณ 60,541.5 ไร และเห็นควรกําหนดเปนพื้นท่ีปา
เพื่อการอนุรักษตอไป รวม 4 แปลง เนื้อที่ประมาณ 7,821.68 ไร ตอมาคณะอนุกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไมประจําจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีมติใหความเห็นชอบการ
ปรับแนวเขต และการรังวัดดังกลาว 

วันที่  16 กันยายน 2540 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปาชุมชน 
พ.ศ..ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายโภคิน  พลกุล)  เสนอตาม ท่ีผูแทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ผูแทนคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และทองถ่ิน (กนภ.) 
และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรวมกันพิจารณาแลว และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อความรอบคอบ แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป รางพระราชบัญญัติดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนแหงชาติ เพ่ิมข้ึนจากรางเดิมท่ี
กําหนดใหมีเพียงคณะกรรมการตรวจสอบปาชุมชนประจําจังหวัด โดยใหคณะกรรมการนโยบาย        
ปาชุมชนแหงชาติมีหนาที่ในการวางนโยบาย และควบคุมดูแลทั่วไปเกี่ยวกับปาชุมชน รวมทั้งพิจารณา
อุทธรณเรื่องตาง ๆ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน และกรรมการ    
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โดยตําแหนงกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
จัดทําไว 
 2. กําหนดใหผูท่ีจะขออนุญาตจัดต้ังปาชุมชนในเขตอนุรักษจะตองอยูและดูแลรักษาปา
ท่ีขอกําหนดเปนปาชุมชนมาแลวไมนอยกวา 5 ป กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และตองมี
พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมแหงการอยูอาศัยที่เกื้อกูลตอการดูแลรักษาปา และคําขอจัดตั้ง
ตองประกอบดวยบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวตั้งแต 50 คนขึ้นไป 
 3. กําหนดใหการควบคุมดูแลปาชุมชน ดําเนินการโดยองคกร 4 ระดับ ไดแก  
คณะกรรมการจัดการปาชุมชน  คณะกรรมการตรวจสอบปาชุมชนประจําจังหวัด  อธิบดีกรมปาไม  และ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนแหงชาติ 
 4. กําหนดใหการตรวจสอบสภาพปาชุมชนดําเนินการไดโดยพนักงานเจาหนาท่ี 
เจาหนาท่ีปาชุมชน รวมทั้งตัวแทนองคกรเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจสอบปาชุมชน
ประจําจังหวัดอีกดวย 
 

  วันที่ 16 กันยายน 2540    คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   เรื่อง  การประชุม
คณะรัฐมนตรีในสวนภูมิภาคภาคเหนือ  (แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพ้ืนที่    และ
โครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม (พ.ศ. 2541 - 2544)) 
 1. แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นท่ี 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปาไม) ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ 22 เมษายน 2540 โดยไดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เพื่อจัดเตรียมแผนการ
ปฏิบัติการปองกันปาทุกประเภท แผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไมในระดับพื้นที่ และแผนปฏิบัติ
การฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี        
สวนภูมิภาค ครั้งท่ี 2 ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ซึ่งท่ีประชุมไดมีมติ ดังน้ี 
   1) ใหกรมปาไมประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนฯ ในภาพกวางของ
ประเทศเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสวนภูมิภาค ครั้งท่ี 2 
   2) การจัดทําแผนฯ ใหนําเสนอแผนเดียวคือ   แผนจัดการทรัพยากรท่ีดินและ
ปาไมระดับพ้ืนท่ี แลวกําหนดแผนปฏิบัติการปองกันปาทุกประเภท แผนปฏิบัติการฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ไวในแผนจัดการฯ ดังกลาว             
สวนการขอเงินงบประมาณดําเนินการใหขอในภาพรวมครอบคลุมทุกหนวยงาน 
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   3) ใหกรมปาไมเรงรัดดําเนินการแตงตั้งเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของของ       
ทุกหนวยงานเปนคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. โครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม (พ.ศ. 2541 - 2544) 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปาไม) ไดเสนอโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และปาไม (พ.ศ. 2541 - 2544) เปนโครงการนํารอง เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 
เมษายน 2540 และมติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 โดยมีการ
ดําเนินกิจการเฉพาะพื้นท่ีท่ีเปนพื้นท่ีเรงดวน จํานวน 9 แหง (อุทยานแหงชาติ5 แหง และเขตรักษา
พันธุสัตวปา 4 แหง ในปงบประมาณ 2541) 
 สําหรับงบประมาณสําหรับโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม (พ.ศ. 2541 - 
2544) จํานวนทั้งส้ิน 1,496,425,080 บาท โดยขอใชงบประมาณประจําป 2541 จํานวน 
371,509,300 บาท เพ่ือดําเนินการเปนโครงการนํารองในพ้ืนที่เรงดวน จํานวน 9 แหง (อุทยาน
แหงชาติ 5 แหง และเขตรักษาพันธุสัตวปา 4 แหง) เน้ือที่ประมาณ 3,792,593 ไร ไดแก อุทยาน
แหงชาติ 5 แหง คือ แจซอน  ดอยหลวง  ผาแตม  ภูสระภูดอกบัว  ทะเลบัน  และเขตรักษาพันธุสัตวปา 
4 แหง คือลุมนํ้าปาย  ดอยผาชาง  เขาบรรทัด  และหวยทับทัน - หวยสําราญ นั้น  คณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหกรมปาไมปรับปรุงรายละเอียดของโครงการใหมีความชัดเจน และใหทําความตกลงในเรื่อง
งบประมาณการดําเนินงานตามโครงการกับสํานักงบประมาณตอไป ท้ังนี้ในสวนของแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่ ใหกรมปาไมเรงรัดจัดทําการแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยใหมี
แผนงานและโครงการรองรับ รวมท้ังในการติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการที่บรรจุในแผนการ
จัดการฯ ใหมีการสรางตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

วันที่ 16 กันยายน 2540   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการขอเขาทําประโยชนพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติ ในเขตพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1 เอ และ 1 บี เพ่ือกอสรางอุโมงคสงนํ้าโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา    
ขนาดเล็กน้ําสานและน้ําหมัน   จังหวัดเลย  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย  เสนอให 
การไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการกอสรางอุโมงคสงน้ําโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กน้ําสานและ  
น้ําหมัน จังหวัดเลย    ในเขตพื้นที่คุณภาพลุมนํ้าชั้น 1 เอ และ 1 บี โดยมอบหมายใหการไฟฟา      
สวนภูมิภาคจัดทําแผนการจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปา ซึ่งเปนแหลงตนน้ําลําธารของโครงการ 
และพ้ืนท่ีปาเหนือแนวอุโมงคสงนํ้าใหมีสภาพสมบูรณ  และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการ
ควบคูไปกับการกอสรางอุโมงคตามโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็กดวย 

ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยแจงวา จากการสํารวจเพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
ขนาดเล็กน้ําสาน อําเภอดานซาย และโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กนํ้าหมัน อําเภอภูเรือ จังหวัด
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เลย พบวาสามารถปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการจากเดิม ซึ่งเปนการกอสรางทอสงน้ําแบบหลออยูกับ
ท่ี เปนการกอสรางอุโมงคสงน้ําแทน เพ่ือเปนการรักษาสภาพแวดลอมและปองกันแกไขผลกระทบจาก
ส่ิงแวดลอม เพราะจะเปดหนาดินเฉพาะบริเวณปากอุโมงคและทายอุโมงคสงนํ้าเทานั้น   ทําใหลดการ
สูญเสียพื้นท่ีปาไมและระบบนิเวศปาไมถูกทําลายนอยกวา  และโครงการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ขยายบริการไฟฟาใหแกประชาชนในชนบท ซึ่งจะชวยยกคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี 
          

วันที่  7 ตุลาคม 2540    คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เรื่อง สถานภาพปจจุบันของปาชายเลน และแผนการจัดการปาชายเลนของประเทศตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
 1. สถานการณท่ัวไป 
  จากการสํารวจพื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทยในป 2504 พบวามีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 
2,299,375 ไร หรือรอยละ 0.72 ของพื้นที่ประเทศ กระจายอยูในภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต ครอบคลุม 22 จังหวัดชายฝงทะเลของประเทศ ซึ่งในระยะเวลาตอมาพ้ืนที่ปาชายเลนกลับลดลง
อยางรวดเร็ว และมีแนวโนมอัตราการบุกรุกเพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยในป 2536 พ้ืนท่ีปาชายเลนคงเหลือ
เพียง 1,054,266 ไร หรือรอยละ 0.33 ของพ้ืนท่ีประเทศ ซึ่งคิดเปนพ้ืนท่ีถูกทําลาย 1,245,109 ไร 
หรือรอยละ 54.15 เมื่อเทียบกับป 2504 
  เมื่อเปรียบเทียบขอมูลรายภาคในชวงป 2518 - 2536 พบวาภาคใตมีการบุกรุก
ทําลายมากที่สุดถึง 26,711 ไรตอป รองลงมาคือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งมีพื้นที่ถูกทําลาย
เฉลี่ยปละ 12,483 และ 10,811 ไร ตามลําดับ 
 
 
 
 2. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลน 
  พื้นที่ปาชายเลนที่ลดจํานวนลงมีสาเหตุจากการเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ท้ังโดยการ
บุกรุกและลักลอบตัดไมรวมท้ังการเขาทําประโยชนโดยไดรับอนุญาตเพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ อาทิ 
  1) การทําเหมืองแร 
  2) การสรางทาเทียบเรือ 
  3) การสรางแหลงชุมชน และกอสรางสาธารณูปโภค 
  4) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
  5) การจัดเปนพื้นท่ีทองเที่ยวชายทะเล 
               หากเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปาชายเลนรายจังหวัดในชวงป 2518 - 2536 
พบวา จังหวัดชลบุรีมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปมากที่สุดถึงรอยละ 5.42 เน่ืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว สวนจังหวัดกระบี่มีอัตราการลดลง
เฉลี่ยตอปนอยท่ีสุด จากขอมูลการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนที่ปาชายเลนดวยภาพถายดาวเทียม ป 2536 
พบวา ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาชายเลนเหลืออยูเพียง 1,054,266 ไร โดยมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ี     
ปาชายเลนในเขตที่มีการจําแนก ไดแก นากุง 406,198.50 ไร แหลงชุมชน 31,007.00 ไร และพื้นท่ี
ท่ีใชทําประโยชนอื่น ๆ ท่ีไมสามารถจําแนกไดโดยใชภาพถายดาวเทียมอีกจํานวน 836,328.50 ไร 
  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการจัดการปาชายเลนของประเทศในสวนท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2542 - 
2546) วงเงินงบประมาณ 342,258,540 บาท โดยใหจังหวัดเปนผูดําเนินการโดยการมีสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และใหจัดตั้งงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยไดจัดกลุมเปนรายภาค ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการปาชายเลนของภาคกลาง ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 
 2. แผนการจัดการปาชายเลนของภาคตะวันออก ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ตราด 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
 3. แผนการจัดการปาชายเลนของภาคใต ประกอบดวย 12 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา ปตตานี ระยอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล 
 
 วันท่ี 11 ตุลาคม 2540 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ 
2540 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 55 ก ไดมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับท่ีดิน ดังน้ี 
  

“ มาตรา 48 สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวาน้ี ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง 
สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 49 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ 
การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม        
การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดา     
ที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติการกําหนดคาทดแทนตาม
วรรคหนึ่ง  ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การไดมา สภาพ
และที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืนกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย
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ตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง 
ถามิไดใชเพื่อการน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท การคืน
อสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 84 รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ํา
เพื่อเกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกร     
เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร” 
 
  วันที่  2  มิถุนายน 2541    คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดําเนินงานคณะกรรมการ
รวมระหวางภาคราชการและผูแทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  กระทรวงกลาโหม  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยดวนดวย  ท้ังน้ี  เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาเกษตรกร     
ภาคอีสานเปนไปอยางรวดเร็วและมีเอกภาพ  ซึ่งคณะกรรมการรวมระหวางภาคราชการและผูแทน
สมัชชาเกษตรกรภาคอีสานไดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ  มาแลวรวม  3  ครั้ง  และไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสวนกลาง  5  คณะ  ประกอบดวย  คณะอนุกรรมการกลุมปญหาหนี้สิน  
คณะอนุกรรมการกลุมปญหาท่ีดิน  คณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณและวิถีชีวิตเกษตรกร    
คณะอนุกรรมการกลุมปญหาปาไมและสิ่งแวดลอมคณะอนุกรรมการศูนยอํานวยการรวมแกไขปญหา
เกษตรกรภาคอีสาน  นอกจากนี้  ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด  เพื่อเรงรัดติดตามและ
ประสานงานในการแกไขปญหาขอเรียกรองของสมัชชาเกษตากรภาคอีสาน  และแตงตั้งคณะทํางาน
ระดับพื้นท่ี  เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและปญหา  ไดพิจารณาปญหาตามขอเรียกรองของสมัชชา
เกษตรกรภาคอีสาน  (สกอ.)  และหลักการในการดําเนินการแกไข 

ผลการดําเนินการแกไขปญหาตามขอเรียกรองของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน  (สกอ.)    
ไดแบงออกเปน  4  กลุม  ปญหา   คือ   1)  กลุมปญหาปาไมและสิ่งแวดลอม   2)  กลุมปญหาหนี้สิน
เกษตรกร  3)   กลุมปญหาพัฒนาสหกรณและวิถีชีวิตเกษตรกร  4)  กลุมปญหาท่ีดิน ซึ่งคณะกรรมการรวม ฯ  
ไดมีมติดังน้ี 
 1.  การพิจารณาแกไขปญหาที่ดิน  ปาไม  และสิ่งแวดลอม  ดังน้ี 

                 1)  เห็นชอบหลักการในการแกไขปญหาตามท่ีสรุปมาน้ี 
  2) หลักการในการพิจารณาในการแกไขปญหาท่ีตองการรายละเอียดใหนําไป

พิจารณาในคณะอนุกรรมการปาไมและสิ่งแวดลอม  คณะอนุกรรมการกลุมปญหาท่ีดิน  และ
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คณะอนุกรรมการศูนยอํานวยการรวมแกไขปญหาเกษตรกรภาคอีสาน     เพื่อนําไปสูการแกไขปญหา 
ในแตละปญหาไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
         3)  ปญหาใดที่ใกลเสร็จในระดับจังหวัดใหคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด  
เรงรัดดําเนินการเสนอศูนยอํานวยการรวมแกไขปญหาเกษตรกรภาคอีสาน  เพื่อประมวลขอมูลเสนอ
คณะกรรมการรวมตอไป 
          4)  ปญหาใดที่เปนปญหาใหม  จะไดเรงรัดแตงตั้งคณะทํางานในพ้ืนท่ี        
เพื่อพิจารณาขอเท็จจริงในแตละปญหาตอไป  
           5) ใหคณะอนุกรรมการฯ  คณะทํางานฯ  ท้ังในสวนกลางและระดับจังหวัด  
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการขอ  2 – 4 
 2.  การดําเนินการแกไขปญหา  กลุมปญหาท่ีดิน  คณะอนุกรรมการกลุมปญหาที่ดิน  
ซึ่งมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  (นายวัฒนา  อัศวเหม)  เปนประธาน     ไดดําเนินการ  
ในการแกไขปญหา  ดังนี้ 
 1)  จํานวนปญหาที่ดินตามขอเรียกรองของ  สกอ.  มี  17  ปญหา  โดยแยก
เปนรายจังหวัด  ดังนี้  จังหวัดศรีสะเกษ  10  ปญหา  จังหวัดยโสธร  1  ปญหา  จังหวัดเลย  2  ปญหา  
จังหวัดสุรินทร  1  ปญหา  จังหวัดอุบลราชธานี  1  ปญหา  จังหวัดมหาสารคาม  2  ปญหา 
 

วันที่  30 มิถุนายน 2541 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแกไขปญหาที่ดินในพ้ืนที่ปาไม 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติไดพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไมแลว มีความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจนการครอบครอง
ท่ีดินของราษฎร ใหใชภาพถายทางอากาศเปนหลักรวมกับหลักฐานอื่น และการกําหนดมาตรการการ
อยูอาศัยในพื้นที่ปาไมไมใหขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม มติคณะกรรมการฯ โดยสรุป ใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (กรมปาไม) พิจารณาปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาที่ดินในพื้นท่ี   
ปาไม โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 เมษายน 2540  วันที่ 22 เมษายน 2540  และวันที่ 29 
เมษายน 2540 โดยใหใชแนวทางมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 เมษายน 2540 เกี่ยวกับการแกไขปญหา
พื้นที่ปาไมในภาพรวมทั้งประเทศเปนฐานในการปรับปรุงและนําความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย
ปาไมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย 
  2. คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติไดประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 
เกี่ยวกับเรื่อง การแกไขปญหาท่ีดินในพื้นที่ปาไม มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
โดยมีมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาที่ดินในพ้ืนที่ปาไม 
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  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ เพ่ือเปนการสงวนคุมครองปองกันพื้นที่ปาไมของชาติ         
ท่ีเหลืออยูไวใหได จึงกําหนดมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาในพื้นท่ีปาไม เปน 2 ดาน คือ 
  1. ดานการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม  
   1.1 ปาสงวนแหงชาติ 
    1) พ้ืนที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร และพ้ืนที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ           
ท่ีเส่ือมสภาพ กรมปาไมไดมอบพื้นที่ดังกลาวให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการปฏิรูปท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล 
เมื่อป พ.ศ. 2536 แลว ดังน้ัน เพ่ือใหนโยบายการปฏิรูปท่ีดินของรัฐบาลสัมฤทธ์ิผล จึงใหดําเนินการ 
ดังน้ี 
              (1) ใหกรมปาไม และ ส.ป.ก. ปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยแนวทาง
ปฏิบัติในการกันพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติกลับคืนกรมปาไม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 โดยเรงรัด
ดําเนินการใหแลวเสร็จทุกปาโดยเร็ว 
               (2) พ้ืนที่ท่ีไมสมควรนําไปปฏิรูปท่ีดิน ใหกรมปาไมดําเนินการ  
ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ และเพื่อเปดโอกาสใหราษฎรในพื้นท่ีมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ปาไมอยางเปนรูปธรรม ใหกรมปาไมพิจารณาตามความเหมาะสมจัดการพื้นที่ท่ีมีสภาพปาแปลงเล็ก 
แปลงนอย ในพื้นที่ราบและมิใชเปนพื้นที่ท่ีควรสงวนรักษาไวเพื่อคุมครองระบบนิเวศ และสภาพแปลง
ดังกลาวจะตองไมติดกับปาผืนใหญ โดยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองที่ และ ส.ป.ก. กรณีน้ี    
ใหพิจารณาจัดทําเปนพ้ืนที่ทดลองจัดการเปนบางแหงกอน 
             (3) ให ส.ป.ก. นําผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงไปเรงรัดกําหนด
เขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อมีเขตปฏิรูปที่ดินแลวให ส.ป.ก. เรงรัดดําเนินการตอไป และใหกําหนดเปนเง่ือนไข
การใชท่ีดิน ส.ป.ก. ใหราษฎรปลูกไมผลและ/หรือไมยืนตนอยางนอยรอยละ 20 ของเน้ือที่ท่ีไดรับ   
กรณีเปนที่ดินที่ติดกับเขตปาไมจะตองปลูกไมผลและ/หรือไมยืนตนเปนแนวกันชน และใหนําเอาวิธีการ
จัดรูปแปลงที่ดินใหมีขนาดเหมาะสมเพื่อใชแกไขปญหาเรื่องที่ดินอยูอาศัย/ทํากินของราษฎรในเขตปาไม
ดวย 
 
        2) พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ตามผลการจําแนกเขตการใชประโยชน
ทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 และ 17 มีนาคม 
2535 ซึ่งกําหนดไววา เมื่อดําเนินการในพื้นที่ใหกรมปาไมปรับแนวเขตไดตามสภาพขอเท็จจริงและ
ความเหมาะสมในภูมิประเทศ ผลจากการปรับแนวเขตใหดําเนินการ ดังน้ี 
              (1) บริเวณพ้ืนท่ีท่ีปรับออกเปนพื้นที่ปาเพ่ือเศรษฐกิจ หากมีราษฎร
อยูอาศัย/ทํากิน ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 146

              (2) พ้ืนท่ีท่ีผานการตรวจสอบและมีความเหมาะสมที่จะกําหนดไว
เปนปาเพื่อการอนุรักษ ใหกรมปาไมกําหนดเปนปาอนุรักษตามกฎหมายตามความเหมาะสมในแตละ
พื้นที่ ท้ังน้ี ใหกรมปาไมจัดทําแนวเขตที่ชัดเจน และปองกันดูแลคุมครองอยางเขมงวด ไมใหราษฎร   
บุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองอยูอาศัยทํากิน หากมีการบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองใหดําเนินการ   
ตามกฎหมายอยางเฉียบขาด 
   1.2 ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขตหามลาสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 1, ช้ันที่ 2 และ       
เขตอนุรักษปาชายเลน)  
   เนื่องจากเขตพื้นที่ปาอนุรักษไดกําหนดขึ้น เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา 
พันธุพืช และพันธุสัตวท่ีมีคุณคา หายาก เพื่อการปองกันภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัยและการพังทลาย 
ของดิน รวมตลอดถึงเพื่อประโยชนดานการศึกษา วิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคง    
ของชาติ ดังน้ี 
    1) ยืนยันนโยบายของรัฐท่ีจะไมนําพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย และ       
ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
    2) ใหกรมปาไมสํารวจพื้นที่ท่ีมีการครอบครองใหชัดเจน และขึ้นทะเบียน    
ผูครอบครอง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการจัดการเพ่ือการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
    3) ใหกรมปาไมประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบพิสูจนการ 
ครอบครองที่ดินของราษฎร โดยใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไมมีใหใชภาพถาย
ดาวเทียม) ซึ่งถายภาพพ้ืนท่ีนั้นไวเปนครั้งแรกหลังวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย     
ครั้งแรก ตรวจสอบรองรอยการทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามเปนพ้ืนท่ีปาไมตาม
กฎหมายครั้งแรก และตองพิจารณารวมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงวาไดมีการครอบครอง           
ทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามนั้น ๆ ดวย 
    4) กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินมากอน ใหกรมปาไม
จัดทําขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัย/ทํากินใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และดําเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อใหราษฎรอยูอาศัย/ทํากิน ตามความจําเปนเพ่ือการครองชีพ แตถาเปนพื้นที่ลอแหลม
คุกคามตอระบบนิเวศ พื้นที่ท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมครองดูแลพื้นที่ปาอนุรักษ        
ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือราษฎรตามความเหมาะสมเพื่อให
หาที่อยูอาศัย/ทํากินแหงใหม หรือดําเนินการเคลื่อนยายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยูอาศัย/   
ทํากินในพื้นที่ท่ีเหมาะสม โดยในพื้นที่รองรับใหมีการสนับสนุนดานสาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม รวมทั้งพิจารณารับรองสิทธิในท่ีดินตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ พ้ืนที่ท่ีราษฎรไดเคลื่อนยายออกไปแลว ใหทําการปลูกฟนฟูสภาพปาตอไป 
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    5) กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินหลังวันประกาศ
สงวนหวงหามเปนพื้นท่ีปาไมตามกฎหมายครั้งแรก ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
     (1) ใหเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นท่ีปาอนุรักษน้ัน แลวทําการปลูกปา
เพื่อฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมการเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นท่ีใหเตรียมแผนการรองรับในพื้นท่ี         
ท่ีเหมาะสม โดยสนับสนุนดานสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพทั้งในและ     
นอกภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
     (2) หากยังไมสามารถเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ไดทันที          
ใหดําเนินการควบคุมขอบเขตพื้นที่มิใหขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และในระหวางรอการเคลื่อนยาย    
ใหจัดระเบียบท่ีอยูอาศัย/ทํากินใหเพียงพอกับการดํารงชีพ 
      6) การดําเนินการตาม 4) และ 5) จะตองกําหนดเงื่อนไขการใชพ้ืนท่ี       
ใหเปนไปในรูปแบบของการอนุรักษท่ียั่งยืน เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือ
ส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
      7) ใหทุกสวนราชการที่ดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูง ทําการพัฒนาเฉพาะความ
ตองการพ้ืนฐานในการดํารงชีพ 
             1.3 พ้ืนที่อื่น ๆ ที่สงวนหรืออนุรักษไวเพื่อกิจการปาไม 
       กรณีท่ีมีราษฎรรองเรียนเสนอปญหาใหจังหวัดดําเนินการตั้งคณะทํางาน
ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยใหมีท้ังฝายราชการและราษฎรฝายละเทา ๆ กัน การตรวจสอบขอเท็จจริง    
ใหพิสูจนการอยูอาศัยครอบครองทําประโยชนในพื้นที่ใหชัดเจนวามีมากอนหรือไม ราษฎรเดือดรอน
อยางไร เคยไดรับการชวยเหลือจากทางราชการมาแลวหรือไม แลวเสนอมาตรการหรือแนวทางแกไข
ปญหาใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาตามมาตรการและแนวทางของแตละพื้นที่ท่ีเปนปญหา ท้ังน้ี    
ใหหนวยงานผูรับผิดชอบใหความเปนธรรมกับราษฎรใหมากท่ีสุด 
 
 2 ดานการปองกันพื้นที่ปาไม และอื่น ๆ  
  2.1 ถามีการกระทําการใด ๆ อันเปนการบุกรุกพ้ืนท่ีปาใหมและ/หรือขยายพ้ืนท่ี  
อยูอาศัย/ทํากินเพ่ิมเติม หรือเปนการทําลาย หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาปาและ/หรือ
ส่ิงแวดลอม ใหดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อปองกันมิใหมีการยึดถือครอบครองพื้นท่ี 
ใหผูมีอํานาจหนาที่สั่งใหผูกระทําผิดออกจากพื้นที่ ทําลาย รื้อถอน และ/หรือดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
  2.2 ใหคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติกํากับดูแลใหหนวยงานหรือ
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมประสาน
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การปฏิบัติกันอยางสอดคลองและมีเอกภาพ เพื่อความมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผลในการปองกัน
รักษาทรัพยากรปาไมของชาติ 
  2.3 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจัดใหองคกร
ปกครองทองถ่ิน เชน อบต. หรือสภาตําบล และชุมชนเขามารวมดูแลรักษาสภาพปาไมมิใหมีการบุกรุก 
ทําลาย หรือกระทําการใดอันเปนการกระทบกระเทือนตอการรักษาปาและ/หรือส่ิงแวดลอม 
  2.4 ใหกรมปาไมดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นท่ี 
ซึ่งประกอบดวย แผนงาน 4 ดาน คือ 1) ดานการปองกันพื้นที่  2) ดานการควบคุมพ้ืนท่ี  3) ดานการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ 4) ดานการติดตาม  ประเมินผลและระบบขอมูล โดยให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหความรวมมือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการจัดการฯ อันจะทําใหการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมเปนไปอยางเปนระบบ ยั่งยืน และเกิดความชัดเจนในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
  2.5 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินท่ีออกโดยมิชอบในพื้นที่ปาไม ใหแลวเสร็จเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
  2.6 ใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผนดินใหหนวยงาน        
ท่ีเกี่ยวของดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแกไขปญหาในแตละประเภทพื้นที่ รวมถึง
การดําเนินการแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในระดับพ้ืนที่ตามความจําเปนและเหมาะสม 
โดยใหเสนอขอตั้งงบประมาณเปนป ๆ ไป   
                   

วันที่  1 กันยายน 2541 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ  มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑการขอผอนผัน
การดําเนินการตามขอสังเกตตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  21  กุมภาพันธ  2538  เรื่อง             
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา  กรณีการตั้งชุมชน  สถานที่ราชการ  และการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่
ลุมน้ําชั้น  1  เอ  ดังน้ี 
   1. ใหปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและ
ขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตพื้นท่ีลุมน้ําชั้นท่ี  1  เอ  ท่ีกําหนดไววา  “ ไมใหมีการใชพ้ืนที่
ในทุกกรณี  ทั้งนี้  เพื่อรักษาไวเปนพื้นที่ตนนํ้าลําธารอยางแทจริง ”  ยกเวน  กรณีท่ีสามารถพิสูจน
โดยใชภาพถายทางอากาศในแตละชวงเวลาของแตละพื้นที่  และเอกสารหลักฐานขอเท็จจริงตาง ๆ  
ประกอบไดวา  ชุมชนหรือราษฎรไดครอบครองพื้นที่ดังกลาวอยางถูกตองตามกฎหมาย  และเห็นชอบ  
กับหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  และมาตรการการจัดการพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่  1  เอ  ท่ีไดรับการผอนผัน  
ใหชุมชนหรือราษฎรอยูอาศัยและ / หรือใชประโยชนพ้ืนท่ีไดภายหลังการพิสูจนสิทธิการครอบครองพื้นที่
ดังกลาวแลว 
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    2.  ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  กระทรวงมหาดไทย  กรมปาไม         
กรมพัฒนาที่ดิน  และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  เปนหนวยงานหลักเพื่อประสานกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนดพ้ืนที่ท่ีควรไดรับการผอนผัน  โดยใหนําหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  
และมาตรการตามขอ  1  ไปประกอบการพจิารณาในการดําเนินงาน 

                   3.  ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  นําผลการดําเนินงานกําหนดพื้นที่          
ท่ีควรไดรับการผอนผันตามขอ  2  เสนอคณะอนุกรรมการกําหนดเขตที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย         
ของชุมชนบนพื้นที่สูง  และคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติ
เกี่ยวกับชุมชน  ส่ิงแวดลอม  และการควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง (นอส.)  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี        
เปนประธาน  และมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เปนกรรมการและเลขานุการ  พิจารณาตอไป 

 
วันที่  8  กันยายน 2541 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการราง

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ    
โดยมีสาระสาํคัญ ดังน้ี 
                       1.ใหยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกําหนด
ราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2529 
  2. รางพระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางท่ีกําหนดไวในราง
มาตรา 8 
     3. ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสรางท่ีอยูในเขต 
และใหถือเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินนั้น 
     4.ใหกําหนดฐานภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ดังนี้ 
   4.1 ท่ีดนิท่ีไมมีส่ิงปลูกสราง ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินเปนฐานภาษี 

         4.2 ท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสราง ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินรวมกับราคาประเมิน
ทุนทรัพยโรงเรือนสิ่งปลูกสรางโดยไมมีการหักคาเส่ือมราคาเปนฐานภาษี 
     5. ใหมีโครงสรางภาษีรวม 5 โครงสราง ในแตละโครงสรางมีอัตราภาษีสามอัตรา 
โดยแบงออกเปนเขตที่เจริญมาก เขตท่ีเจริญปานกลาง และเขตท่ีเจริญนอย 
     6. ในเขตกรุงเทพมหานครใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกขอบัญญัติกําหนด
พื้นที่เปนเขตเจริญมาก เขตเจริญปานกลาง และเขตเจริญนอย แตในเขตจังหวัดอื่นรางพระราชบัญญัติน้ี
ไดกําหนดไวชัดเจนกลาวคือ ใหเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยาเปนเขตท่ีเจริญมาก เทศบาล
ตําบลเปนเขตท่ีเจริญปานกลาง องคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลเปนเขต             
ท่ีเจริญนอย 
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       7. ในแตละจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานครใหมีคณะกรรมการกําหนดอัตราภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเลือกโครงสรางอัตราภาษีเพ่ือใชสําหรับจัดเก็บภาษีภายในเขต
ราชการสวนทองถ่ินแตละแหงท่ีอยูในจังหวัดน้ัน 
       8. ถาที่ดินที่ตองเสียภาษีเปนที่ดินท่ีท้ิงไววางเปลาใหจัดเก็บภาษีในอัตรา
กาวหนา กลาวคือ ถาเปนที่อยูอาศัยในทุกสามปใหเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเทา แตถาเปนพ้ืนท่ี           
ท่ีเหมาะสมสําหรับการเกษตร ใหจัดเก็บภาษีในอัตรากาวหนาเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเทาทุกป  
       9.ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจประกาศลดหรือยกเวนภาษีท่ีจะเรียกเก็บจากที่ดิน 
ในกรณีท่ีการประกอบเกษตรกรรมไดรับความเสียหายมากผิดปกติหรือทําการเกษตรไมไดดวยเหตุ     
อันพนวิสัย หรือส่ิงปลูกสรางถูกรื้อถอนหรือทําลายหรือชํารุดจนเปนเหตุใหตองทําการซอมแซมในสวน
สําคัญ 
        10.ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือยึด อายัด หรือ             
ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางชําระภาษี 
        11. ผูฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีมีอัตราโทษจําคุกและปรับ 
   
 ท้ังนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดกอนนํากลับให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
   วันที่  15  ธันวาคม 2541  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลความกาวหนาในการดําเนินการ
แกไขปญหาการตรวจสอบสิทธ์ิของราษฎรผูรองเรียนจากผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ สรุปไดดังนี้ 
  1. ขั้นตอนและกรอบแนวทางในการดําเนินการตรวจสอบสิทธ์ิของราษฎรผูไดรับ
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล มีดังน้ี 
      1.1 ในการดําเนินการตรวจสอบสิทธ์ิของผูรองเรียนจะตองสอดคลองและ
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 
          1.2 รัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการรวมระหวาง  
ภาคราชการและตัวแทนราษฎร เพ่ือแกไขปญหาของผูรองเรียนทุกกลุม ซึ่งจะมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงฯ ท่ีรัฐบาลมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบในการแกไขปญหาเปนประธาน และจะมีตัวแทน
ราษฎรผูรองเรียนรวมเปนกรรมการดวยกึ่งหน่ึง 
   1.3 ใชหลักเกณฑในการตรวจสอบสิทธ์ิ 5 ขั้นตอน เชนเดียวกับท่ีไดเคย
ดําเนินการมาแลว 
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   1.4 จัดทําแผนผังแสดงตําแหนงท่ีดินของราษฎรผูรองเรียนทุก ๆ กลุมท่ีอยูใน
บริเวณเดียวกัน (ระวางแผนเดียวกัน) รวมทั้งกลุมท่ีไดรับเงินคาชดเชยไปแลวเพื่อตรวจสอบการทับซอน 
ซึ่งดําเนินการโดยกรมที่ดิน 
   1.5 ตั้งคณะทํางานอานและแปลภาพถายทางอากาศ (ประกอบดวย กรมแผนท่ี
ทหาร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม กรมธนารักษ กรมที่ดิน และกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน) เพ่ือ
ตรวจสอบการครอบครองและการทําประโยชนกอนกอสรางโครงการ เนื่องจากพ้ืนที่ถูกน้ําทวมไปแลว 
เปนแนวทางเบื้องตนใหคณะกรรมการระดับจังหวัดใชประกอบการพิจารณาสอบสวนสิทธ์ิตอไป 
   1.6 คณะกรรมการระดับจังหวัดดําเนินการสอบสวนสิทธ์ิและประกาศรายชื่อ  
ผูมีสิทธ์ิ เพื่อใหมีการคัดคานภายใน 30 วัน  และสรุปเสนอคณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการรวมฯ 
ตามขอ 1.2 พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจายเงินคาชดเชยตอไป 
 2. ผลการดําเนินงานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการ ดังนี้ 
     2.1 รวมกับจังหวัดที่เกี่ยวของทําแผนผังแปลงที่ดินราษฎร ท้ังท่ีราษฎร         
ชี้ตําแหนงเอง และสํารวจรังวัดแปลงท่ีดินของราษฎรตามที่ราษฎรนําชี้รังวัด และพรอมกับคํานวณเนื้อท่ี
แตละราย โดยเริ่มต้ังแตมกราคม 2541 - กันยายน 2541 คํารองรวมกันทุกกลุม จํานวน 15,392 ราย 
        2.2 จัดสงแผนผังของแตละระวางท่ีแสดงตําแหนงรูปแปลงท่ีดินของราษฎร     
ท่ีรองเรียนของทุกกลุม รวม 229 แผน ใหแกกรมท่ีดิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2541           
จนครบถวนในวันท่ี 10 กันยายน 2541 เพ่ือนําไปจัดแผนผังรวม จํานวน 115 ระวาง เพ่ือจะนํามา
ตรวจสอบการทับซอน และกรมที่ดินไดดําเนินการเสร็จแลวบางสวน และสงใหกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานแลว 42 ระวาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 

2.3 ตรวจสอบการครอบครองและทําประโยชนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม
สามารถดําเนินการไดจากการตรวจสอบจริงในสนาม เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากน้ําทวม จึงจําเปน   
ท่ีจะตองใชขอมูลจากแผนท่ีภาพถายทางอากาศมาประกอบ โดยรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (นายพรเทพ  เตชะไพบูลย) ไดแตงตั้งคณะทํางาน
เพื่ออานและแปลภาพถายทางอากาศดําเนินการ ซึ่งคณะทํางานดังกลาวจะประกอบไปดวย          
หลายหนวยงานคือ   กรมท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมแผนที่ทหาร กรมปาไม กรมธนารักษ และ      
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  โดยการอานและแปลภาพถายจะดําเนินการเฉพาะพื้นที่ท่ีอยูในอาง
เก็บน้ํา (ระดับ 119 ม.รทก.)   แตเนื่องจากบริเวณพื้นที่ท่ีราษฎรยื่นคํารองขอรับคาชดเชยครอบคลุม
พื้นที่ถึง 115 ระวาง หรือ 460 ตารางกิโลเมตร มีการแจงการครอบครองในพื้นที่เดียวกันเปนจํานวน
มาก คณะทํางานเพื่ออานและแปลภาพถายฯ ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานรวมกันท่ีชัดเจนและ         
มีกําหนดแลวเสร็จ ท้ังนี้ เนื่องจากการจัดทําแผนผังการทับซอนก็ดี การอานและแปลภาพถาย         
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เพื่อตรวจสอบการครอบครองการทําประโยชน  ก็ดี จะตองใชเวลาในการดําเนินการซึ่งจากการพิจารณา
รวมกันปรากฏวาจะใชเวลาทั้งส้ินจนจบกรรมวิธีในการตรวจสอบ 5 ขั้นตอน และสรุปนําเสนอ        
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการรวมฯ ไดภายใน 26 สัปดาห นับตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2541 
เปนตนไป ซึ่งจะครบกําหนดประมาณปลายเดือนมีนาคม 2542 
   2.4  จัดสงระวางแผนผังแปลงที่ดินรวมของราษฎรที่ผานการอานของ
คณะทํางานฯ พรอมรายละเอียดบัญชีรายชื่อราษฎรใหแกคณะกรรมการระดับจังหวัดไปดําเนินการ
ตรวจสอบสิทธ์ิและรับรองสิทธ์ิ ตลอดจนประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิฯ ความขอตกลง 5 ข้ันตอน โดยไดจัดสง
ใหแลวจํานวน  18 ระวาง (10 พฤศจิกายน 2541) เปนจํานวนผูรองเรียนรวมทุกกลุม 3,414 แปลง 
   2.5 ประธานคณะอนุกรรมการกลุมปญหาเรื่องเข่ือน (รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม นายพรเทพ  เตชะไพบูลย) ไดประชุมกับแกนนําและ
ราษฎรผูรองเรียนกลุมตางๆ ทุกกลุม และไดชี้แจงตลอดจนกําหนกรอบระยะเวลาของการดําเนินงาน   
แตละขั้นตอน เพ่ือใหการดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนมีผลในทางปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
   1) ปดรับคํารองครั้งสุดทายเมื่อ 24 กรกฎาคม 2541 
   2) กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม จะใชเวลา 45 วัน ในการสํารวจรังวัด ข้ึนรูปแปลงที่ดินของราษฎรแตละกลุม ทุกกลุมบน
ระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศของกรมที่ดิน มาตราสวน 1 : 4,000  ใหแลวเสร็จทั้งหมด   และนําสง
กรมที่ดินภายในวันท่ี 10 กันยายน 2541  เพื่อจัดทําแผนผังแสดงการทับซอนของแปลงที่ดิน            
ท่ีรองเรียนรวมกับแผนผังของกลุมท่ี 1 (เทาท่ีไดดําเนินการไป) ซึ่งไดรับเงินคาชดเชยไปแลว 
   3) กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม จะจัดสงระวางแผนผังท่ีผานการอาน และแปลภาพถายทางอากาศ เพ่ือใชประกอบการ
ตรวจสอบสิทธ์ิ ของการทําประโยชนตามหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีใหแกคณะกรรมการระดับ
จังหวัดไปดําเนินการตอไป โดยเริ่มตนทยอยสง ต้ังแตวันที่ 12 ตุลาคม 2541 
   4) คณะกรรมการระดับจังหวัดจะประกาศผูมีสิทธ์ิไดรับคาชดเชยเพื่อใหมีการ
คัดคานภายใน 30 วัน โดยจะเริ่มทยอยประกาศตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2541 
   5) คณะกรรมการระดับจังหวัดจะสรุปรายชื่อผูมีสิทธ์ิชุดแรกเสนอคณะกรรมการ
กลางฯ หรือคณะกรรมการรวมฯ ไดประมาณกลางเดือนมกราคม 2542       เพื่อพิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือ 
   2.6   เนื่องจากการเรียกรองของราษฎรกรณีฝายราษีไศลเปนที่สนใจ           
ของประชาชนทั่วไป และมีการเสนอขาวไปในทางที่ไมเปนผลดีตอการแกไขปญหา ในการนี้รัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (นายพรเทพ  เตชะไพบูลย) ในฐานะ
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ประธานคณะอนุกรรมการ กลุมปญหาเรื่องเข่ือน และกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดพยายามชี้แจงใหแกส่ือมวลชน แกนนําและกลุม    
ผูชุมนุมใหเขาใจขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถตรวจสอบสิทธ์ิของผูรองเรียนไดชัดเจนถูกตอง 
และเปนธรรม ตลอดจนปญหาความยุงยากในการดําเนินการ ดังน้ีคือ 
      1) จัดแถลงขาวชี้แจงการดําเนินงานของการตรวจสอบสิทธ์ิของผูรองเรียน  
เปนจํานวนหลายครั้ง ท้ังท่ีเปนการจัดแถลงขาวโดยตรงและแถลงขาวภายหลังการประชุมเจรจา 
    2)   ออกแถลงการณชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการ  
    3)  ชี้แจงขอเท็จจริงทางสถานีโทรทัศนชอง 11 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2541 
ในรายการกรองสถานการณ โดยนําแผนผังระวางที่ดินที่แสดงตําแหนงแปลงที่ดินของราษฎรผูรองเรียน
ทุกๆ กลุม ประกอบในการชี้แจงเพื่อใหเกิดความชัดเจนดวย 
      4)  สําหรับกรณีท่ีมีการประชุมเจรจาระหวางรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (นายพรเทพ  เตชะไพบูลย) กับแกนนําของสมัชชา
เกษตรกรรายยอยภาคอีสาน (1) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2541 ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งมีราษฎรมารวมชุมนุมเปนจํานวนมากและไดเกิดเหตุการณท่ีเผชิญหนากันระหวาง
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีมารักษาการกับกลุมผูชุมนุม จนมีผูไดรับบาดเจ็บทั้งสองฝาย โดยมีผูชุมนุมหญิงคน
หน่ึงอางวาไดรับบาดเจ็บจนแทงบุตรนั้น จากการตรวจสอบขอเท็จจริงกับแพทยผูตรวจอาการแลว
ปรากฏวาไมมีการตั้งครรภหรือมีอาการแทงบุตร ตกเลือด ตลอดจนไมปรากฏรองรอยบาดเจ็บฟกช้ํา
ภายนอกแตอยางใด ท้ังนี้ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดแถลงขาวตอส่ือมวลชนไปแลวเมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2541 
 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 เมษายน 2541      
มีดังน้ี 
  3.1 การพิสูจนสิทธ์ิการครอบครองที่ดิน ซึ่งมีตําแหนงท่ีดินทับซอนกันระหวาง
ราษฎรที่รับเงินคาชดเชยไปแลว (กลุมท่ี 1 ยื่นผานสมัชชาคนจน) กับราษฎรที่รองเรียนในครั้งน้ี       
ไมสามารถชี้ชัดลงไปได เนื่องจาก 
          1) ราษฎรที่ไดรับเงินไปแลวและมีแปลงทับซอนแตไมมาใหขอมูลแกทาง
ราชการ 
       2) ราษฎรที่ไดรับเงินไปแลวบางราย   แจงพ้ืนที่ครอบครองมากเกินความจริง
กวาที่ตนเองครอบครองอยู โดยแจงล้ําเขาไปในพื้นที่ของราษฎรกลุมท่ี 2 เปนจํานวนหลายรายในแปลง
ท่ีดินเดียวกัน และทุกรายเปนผูครอบครองที่ดินในบริเวณดังกลาวบางสวนจริงและไดรับผลกระทบ       
จากการกักเก็บน้ําที่ระดับ 119 ม.รทก. ซึ่งจะตองใหราษฎรกลุมท่ี 1 ลดพื้นที่ลงและสงเงินคาชดเชย       
ท่ีไดรับไปแลวบางสวนคืน 
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    3.2  เนื่องจากราษฎรที่รองเรียนในเขตรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ในกลุมท่ี 1 จํานวน 
415 ราย และไดรับเงินคาชดเชยรวม 180,720,000 บาท ไปเรียบรอยแลว โดยที่ยังมิไดแสดง
ตําแหนงท่ีดินที่ตนเองครอบครอง ซึ่งจังหวัดสุรินทร โดยอําเภอรัตนบุรีแจงใหราษฎรกลุมท่ี 1 เขารวม
ประชุมเพื่อกําหนดนัดหมายวันที่จะลงตําแหนงแปลงท่ีดินที่ตนเองครอบครอง แตไมมีผูใดมาแจง 
อยางไรก็ตาม ประเด็นปญหาอุปสรรคดังกลาวอยูในระหวางพิจารณาหาแนวทางแกไข โดยหารือกับ
สํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตรวจสอบสิทธ์ิตอไป 

 
วันที่  26 มกราคม 2542 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ เรื่องรางพระราชบัญญัติ   

จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ(ฉบับที่..)พ.ศ.. ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ไปพิจารณาดวย แลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ          
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  สําหรับสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ มีดังน้ี 
  1. แกไขบทนิยามคําวา “อธิบดี” ใหหมายความวา อธิบดีกรมประชาสงเคราะห หรือ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ แลวแตกรณี  
  2. กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน 
  3. กําหนดใหสมาชิกนิคมจะตองใชท่ีดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนเฉพาะ เพ่ือ
ทําการเกษตรหรือเพื่อการพาณิชยกรรมตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถาจะทําการ
อยางอื่นดวยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
  4. เพิ่มเติมใหผูทําประโยชนในที่ดินมากอนวันที่ไดรับการคัดเลือก เมื่อไดรับการ
คัดเลือกเปนสมาชิกนิคม     ใหนับอายุการเปนสมาชิกนิคมเริ่มตั้งแตวันที่เขาครอบครองทําประโยชน 
ในท่ีดินนั้น และเพ่ิมเติมหลักเกณฑการพิสูจนวันเขาครอบครองทําประโยชน  
  5. ใหผูไดกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเนื่องจากการจัดท่ีดินตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถโอน
ท่ีดินใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจได 
  6. เพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใหมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมการพาณิชยกรรมและ
กิจกรรมอื่นได รวมท้ังมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  7. ตัดขอกําหนดหนาท่ีของสมาชิกนิคมที่ตองชวยเหลือรวมแรงทําการบํารุงท่ีดินหรือ
ปฏิบัติการงานอื่นๆ อันจําเปนเพื่อประโยชนสวนรวมของนิคมสรางตนเองออก เพื่อใหสอดคลอง        
กับมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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  8. แกไขชื่อตําแหนงอธิบดีกรมสหกรณท่ีดินเปนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อใหตรง
กับชื่อตําแหนงในปจจุบัน  
 

วันที่ 2  กุมภาพันธ 2542  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการพิจารณาชวยเหลือราษฎร    
กรณีราษฎรอําเภอเขื่องในเรียกรองชดเชยความเสียหายโครงการฝายธาตุนอย ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเสนอ โดยจายเงินชวยเหลือราษฎร ซึ่งทรัพยสิน
เสียหายเนื่องจากถูกกระแสน้ําพัดพา บริเวณอําเภอเขื่องใน ตําบลทาไห ตําบลชีทวน และตําบลแดงหมอ 
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุดรธานี จํานวน 705 ราย รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,360,880 บาท  

อนึ่ง กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดดําเนินการกอสราง โครงการฝายธาตุนอย   
กั้นลําน้ําชีท่ีบริเวณอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนโครงการองคประกอบของโครงการ    
โขง-ชี-มูล ซึ่งประกอบดวยการกอสรางฝายประตูเหล็ก สถานีสูบน้ําและคลองสงนํ้าฯ ซึ่งปจจุบัน       
ไดกอสรางฝายประตูเหล็กแลวเสร็จ อยูในระหวางการกอสรางสถานีสูบน้ําและคลองสงน้ําของโครงการฯ 
ตอมาเมื่อเดือนตุลาคม 2541 ไดเกิดฝนตกหนักติดตอกันบริเวณตนนํ้า ดานเหนือของตัวฝาย ทําให   
มีน้ําหลากในลําน้ําชี เปนเหตุใหนํ้าท่ีระบายจากตัวฝาย พัดพาทรัพยสินของราษฎรที่อยูทางดานทายน้ํา
ของตัวฝายเสียหาย ราษฎรเจาของทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายไดรวมตัวกันรองเรียนใหทางราชการ
ชวยเหลือและชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากถูกกระแสน้ําพัดพาดังกลาว  โดยไดรองเรียนผานจังหวัด
อุบลราชธานี  

 
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2542 คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความกาวหนาในการ

ดําเนินการแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เสนอ   ดังน้ี 
   1. ผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานตามคําส่ัง กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ท่ี 80/2541 ลงวันที่ 14 กันยายน 2541  ดังนี้ 
            1.1 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดสงระวางทั้งหมด 115 ระวาง 
ใหกรมท่ีดินดําเนินการทําทับซอน เม่ือ 15 กันยายน 2541 ปจจุบันไดดําเนินการแลวเสร็จสงคืน      
ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จํานวน 105 ระวาง 
            1.2 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน     ซึ่งกรมที่ดินดําเนินการทําการ
ทับซอนแลวเสร็จ สงใหกรมปาไมและกรมพัฒนาที่ดิน อานแปลตีความภาพถายทางอากาศ จํานวน 
105 ระวาง ดําเนินการแลวเสร็จสงคืนใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลงังานแลว จํานวน 78 ระวาง 
             1.3 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดจัดสงระวางที่ดําเนินการ     
แลวเสร็จใหจังหวัดเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป จํานวน 49 ระวาง 
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   2. ผลของการดําเนินการของคณะกรรมการระดับจังหวัด 
             2.1 จังหวัดรอยเอ็ด ไดตรวจสอบและรับรองการครอบครองและ      
ทําประโยชน พรอมติดประกาศคัดคาน 30 วัน แลวจํานวน 1 ระวาง รวม 4 ราย 5 แปลง โดยได
ประกาศใหคัดคานเมื่อวันที่ 23 และ 30 พฤศจิกายน 2541 ขณะนี้ไดพนกําหนดคัดคานแลว แตไมมี
ผูใดคัดคานและรอใหจังหวัดรอยเอ็ดสงเรื่องดังกลาวมาใหกระทรวง 

           2.2 จังหวัดสุรินทร อยูในระหวางดําเนินการใหกับราษฎรในขั้นตอน     
ท่ี 2 และที่ 3 
             2.3 จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่งไดรับระวางมาจํานวน 6 ระวาง และไดสง     
ใหอําเภอมาดําเนินการตอไปแลว ยังไมทราบปญหา 
 
   3. เน่ืองจากราษฎรแจงวาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในระดับอําเภอ
ปฏิบัติแตกตางกัน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกัน  ดังน้ัน  เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2542 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดมีการจัดประชุมสัมมนา 
แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ณ หองประชุม
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร โดยมีนายพรเทพ เตชะไพบูลย เปนประธาน  ซึ่งท่ีประชุมมีมติดังนี้ 
    (1) การอานแปลระวางภาพถายทางอากาศที่กรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานจัดสงใหราษฎรตรวจสอบ แปล ประธานไดชี้แจงใหราษฎรใหความรวมมือในการตรวจสอบ   
ผลการอานแปลภาพถายทางอากาศและระวางที่ไดสงใหคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในขั้นตอนนี้ฝายราษฎร
สามารถตรวจสอบและทักทวงได  และหากมีการคัดคานก็ใหศาลเปนผูพิจารณาตอไป 
    (2) ปญหาการดําเนินการแกไขปญหาไมเปนเอกภาพ             
มีคณะกรรมการหลายคณะ และหลายกลุม แนวทางปฏิบัติของแตละกลุมก็แตกตางกัน  ประเด็นน้ี      
ท่ีประชุมไดมีความเห็นรวมกันใหแตละกลุมเสนอรายชื่อตัวแทนกลุม ๆ ละ 2 คน เพื่อเขาเปน
คณะกรรมการชุดเดียว มีแนวทางการแกไขปญหาในทางเดียวกัน  ตัวแทนราษฎรเห็นดวยเปนสวนใหญ 
ยกเวนกลุมสมัชชาลุมน้ํามูล ยังคงยืนยันแนวทางเดิมและไมขอเสนอรายชื่อตัวแทนกลุม  ดังนั้น     
คณะกรรมการฯ ตามมติท่ีประชุมในวันน้ี  จึงประกอบดวย ตัวแทนกลุมสมัชชาเกษตรกรรายยอย    
ภาคอีสาน (1) กลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุมกํานันผูใหญบาน โดยมอบใหนายศักดา    
กาญจนเสน เปนผูรวบรวมรายชื่อตัวแทนฝายราษฎร ใหฝายเลขานุการ (ผอ.สํานักปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา) เพื่อดําเนินการตามมติท่ีประชุมตอไป 
    (3) กรณีการดําเนินการของกลุมสมัชชาลุมนํ้ามูล รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมไดส่ังการใหจังหวัดศรีสะเกษ รับคํารองของราษฎร    
ท่ีสังกัดกลุมสมัชชาลุมน้ํามูล เพ่ือดําเนินการตอไป 
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                        4. ผลการประชุมสัมมนาปรากฎวาราษฎรไมพอใจ ไดรวมตัวกัน     
มาชุมนุม ณ โครงการฝายราษีไศล เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2542 โดยไดยื่นขอเรียกรอง ดังนี้ 
      1) ตองการใหมีการตั้งกรรมการรวมระหวางฝายราชการและราษฎร
ในการกําหนดขอบเขตของเขื่อนใหชัดเจนเฉพาะเขตจังหวัดสุรินทร 

     2) ตองการใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหกับคณะอนุกรรมการระดับอําเภอในการสํารวจ  ตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ของราษฎร    
ท่ีไดครอบครองและทําประโยชน  โดยใหถือวาการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการระดับอําเภอถือวา
เปนขอยุติ  ซึ่งจะตรงตามเจตนารมณ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีนําเสนอแนวทางการอนุโลม
จายคาชดเชยใหกับราษฎรผูไมมีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท่ีนําเสนอคณะรัฐมนตรจีนมีมติคณะรัฐมนตรี 11 
กรกฏาคม 2532 
                3) ตองการใหมีการกําหนดอัตราสัดสวนในคณะกรรมการศูนยแกไข
ปญหาทับซอนใหม  โดยใหมีตัวแทนของราษฎรในแตละกลุมใหมากกวาเดิม  และใหมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ของศูนยแกไขปญหาการทับซอนใหชัดเจน  โดยอํานาจหนาที่จะตองไมไปซ้ําซอน         
กับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการระดับอําเภอที่มีอยูแตเดิม 
  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ในฐานะประธาน
แกไขปญหา ไดมีบันทึกลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2542 ชี้แจงราษฎรสรุปไดวาขอเรียกรองของราษฎรทั้ง 3 
ขอ เปนแนวทางท่ีไดประชุมปรึกษาหารือกันเม่ือวันที่ 25 มกราคม 2542 และยินดีท่ีจะไปพบราษฎร
เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับผูชุมนุม แตท้ังนี้จะตองเปนการประชุมเจรจา ตามวิธีการท่ีเคยปฏิบัติมา ซึ่งมี
คณะกรรมการทุกฝายรวมเจรจาดวย หากราษฎรตกลงยอมรับขอเสนอ 
 

วันที่  30 มีนาคม 2542    คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการ
พัฒนากรมท่ีดิน และเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2538 - 2542) ออกไปอีก 
2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2544) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับคาใชจายในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งส้ิน
ภายในวงเงิน 1,960.3 ลานบาท แยกเปนเงินกูธนาคารโลก 1,506.8 ลานบาท เงินบาทสมทบ 400.6 
ลานบาท และเงินชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย 52.9 ลานบาท โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2543  
ใหดําเนินการไดภายในวงเงินทั้งส้ิน 1,008.6 ลานบาท แยกเปนเงินกูธนาคารโลก 767.4 ลานบาท 
เงินบาทสมทบ 210.8 ลานบาท และเงินชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย 30.4 ลานบาท สวนท่ีเหลือ
จะไดพิจารณาจัดสรรใหในปตอไปทั้งน้ี กระทรวงมหาดไทยรายงานวา 
 1. กรมที่ดินไดดําเนินการตามโครงการพัฒนากรมท่ีดินฯ ระยะที่ 3 ถึงส้ิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนปสุดทายของระยะที่ 3 แลว จะมีเงินกูท่ียังไมไดเบิกจายเหลืออยู



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 158

ประมาณ 39.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากจํานวนทั้งส้ิน 118.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากกรมที่ดิน
สามารถประหยัดคาใชจายในการบินถายภาพทางอากาศ การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและการเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปนระบบลอยตัว ซึ่งคณะเจาหนาที่จากองคการอาหารและการเกษตร       
แหงสหประชาชาติและธนาคารโลก (FAO/CP) ดวยความรวมมือกับธนาคารโลกไดพิจารณาใหกรมทีด่นิ
ขอขยายการดําเนินการโครงการฯ ระยะที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 โดยใชเงินกูท่ีเหลืออยู
ดังกลาวได 
 2.  คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศ 
ระยะท่ี 3 เห็นชอบใหกรมที่ดินขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการพัฒนากรมที่ดิน และเรงรัดการออก
โฉนดที่ดินท่ัวประเทศ ระยะที่ 3 ออกไปอีก 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2544) โดยใชเงินกู    
ท่ีเหลืออยูจํานวน 39.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,506.8 ลานบาท) และเงินบาทสมทบ 400.6 
ลานบาท และเงินชวยเหลือทางวิชาการ 52.9 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลักเชนเดียวกับระยะที่     
3 คือ  
  1) การเรงรัดการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งจะตองดําเนินการสํารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นท่ี
จังหวัดที่กําหนดไววาจะดําเนินการในโครงการฯ ระยะที่ 4 รวม 22 จังหวัด ประกอบดวย ภาคกลาง  
9 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สิงหบุรี นครนายก ราชบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา และมุกดาหาร  และ
ภาคใต 11 จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี พังงา พัทลุง นราธิวาส    
สุราษฎรธานี ตรัง สตูล และจังหวัดภูเก็ต 
 
  2) ปรับปรุงการบริหารงานท่ีดิน 

3)พัฒนาการประเมินราคาทรัพยสิน 
 

วันที่  30 มีนาคม  2542  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการใหความชวยเหลือแกราษฎร        
ผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการมูลบน จังหวัดนครราชสีมา เปนการเฉพาะรายกรณี         
ตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สําหรับงบประมาณเพื่อการนี้ ใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณพิจารณาเจียดจายงบประมาณรายจายประจําป 2542 ของกรมชลประทาน โดยทําความตกลง
ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป  ท้ังนี้ ใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการดวย 

 
              วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบผลการเจรจาแกไข
ปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรภาคเหนือ ตามที่คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนเสนอ           
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ซึ่งไดมีการประชุมเจรจารวมกัน ระหวางวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2542 ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม โดยแยกเปนกลุมปญหาตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 
 1. กลุมปญหาที่ดิน โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายวัฒนา อัศวเหม) 
เปนประธานการเจรจา ผลการเจรจาไดขอยุติกรณีปญหาที่ดินในภาคเหนือ รวม 7 ปญหา ดังนี้ 
   1.1 ปญหาการออกโฉนดที่ดินในพื้นท่ีบานศรีเตี้ย  อําเภอบางโฮง  จังหวัดลําพูน 
  1.2 ปญหาการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่บานหวยนํ้าเย็น  ตําบลปาไผ  อําเภอลี้  
จังหวัดลําพูน 

            1.3  ปญหาการออกโฉนดที่ดินใหบริษัทอินทนนทการเกษตร จํากัด  ในทองท่ี     
บานแพะใต - ตนผึ้ง ตําบลหนองลอง  กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง  จังหวัดลําพูน โดยมิชอบ 

     1.4 ปญหาการออกโฉนดที่ดินใหบริษัทอินทนนทการเกษตร จํากัด  ในทองท่ี       
บานทาหลุก  ตําบลหนองลอง  กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง  จังหวัดลําพูน โดยมิชอบ 
  1.5 ปญหาตํารวจตระเวณชายแดนนํารังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
(นสล.) ทับท่ีทํากินของราษฎรบานแมขะจาน  ตําบลขี้เหล็ก  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
  1.6 ปญหาการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) ทับที่ทํากินของราษฎร
บานสันปายาง หมูท่ี 2 ตําบลปายาง  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
  1.7 ปญหาการออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณะประโยชนบานนา-บานไร หมูท่ี 5 
ตําบลแมถอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
 
 2. กลุมปญหาเกี่ยวกับสัญชาติและความเปนพลเมืองของชาวไทยภูเขา  ไดขอสรุป
ดังน้ี 
    2.1 กรณีปญหาทางดานกฎหมาย ระเบียบ ใหรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลตรีสน่ัน ขจรประศาสน) แตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด โดยมี
หนาที่ดังตอไปน้ี 
      1) แกไขปญหาการลงรายการสัญชาติไทย และการใหสัญชาติไทย 
      2) ศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวของกับ
ปญหาการลงรายการสัญชาติไทยและการใหสัญชาติไทย  โดยใหตั้งคณะทํางานศึกษาได 
      3) ใหเสนอผลการศึกษาตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือแปลงผลการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
เปนรูปธรรม 
      4) การศึกษาดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน 
    2.2 กรณีปญหาทางดานการปฏิบัติ  ใหกระทรวงมหาดไทยและสวนราชการ        
ท่ีเกี่ยวของตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเรงดวนตอไป 
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 3. กลุมปญหาปาไม  โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (นายเนวิน  
ชิดชอบ)  เปนประธานการเจรจาเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2542 ผลการเจรจาไดขอสรุปดังนี้ 
    3.1 กรณีการปรับปรุงกฎหมายปาไม     และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ   
ปาไม  ใหแตงตั้งคณะกรรมการรวมที่ประกอบดวยตัวแทนฝายราชการ นักวิชาการ และตัวแทนกลุม
ชาวบานผูเรียกรอง  เพื่อดําเนินการศกึษาหาแนวทาง และพิจารณาดําเนินการปรับปรุง  แกไขกฎหมาย
ปาไม 4 ฉบับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับปาไมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ ใหมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการภายใน 7 วัน  และใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการพิจารณาปรับปรุงและ
แกไขกฎหมาย และทําการประชาพิจารณ หลังจากน้ัน ใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
    3.2 การคุมครองสิทธิช่ัวคราว (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย) กอนการพิสูจนจะได     
ขอยุติ  หลังจากนําผลการเจรจาเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติแลว   จะมีการประกาศใหราษฎร  
ท่ีอยูในชุมชนในพื้นที่ปามาขึ้นทะเบียน  รายชื่อภายใน 7 วัน เพ่ือดําเนินการดังน้ี 
   ก. การข้ึนทะเบียน  จะเปดใหราษฎรมาขึ้นทะเบียนรายชื่อขอบเขตพ้ืนที่ทํากินเดิม  
และพ้ืนที่สวนรวมของชุมชนภายใน 30 วัน 
      ข. การชี้เขตและปกหมุดที่ทํากินและพื้นที่สวนรวมของชุมชน  ใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการสํารวจรายแปลงและปกหมุดในพื้นที่ท่ีไดข้ึนทะเบียนไวเพ่ือ
คุมครองบุคคลในการทํากินชั่วคราว 
   ค. การพิสูจนสิทธ์ิใหดําเนินการภายใตหลักการพิสูจนวาตนอยูกอนการประกาศ
เขตปาหรือไม  หากเปนกรณีคนอยูกอนการประกาศเขตปา  ใหดําเนินการโดยอาศัยอํานาจ           
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กรณีประกาศเขตปากอนใหดําเนินการตามกฎหมายและใหอาศัยหลักการ
แกปญหาเปนรายกรณีตามสภาพความเปนจริง  สําหรับหลักเกณฑการพิสูจนสิทธ์ิใหใชหลักเกณฑท่ีมีอยู
ในปจจุบัน  และปรับปรุงตามผลการศึกษาตามขอตกลงที่ 1 (ขอ 3.1) 
   ง. การดําเนินการดังกลาวขางตน  ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการชวยเหลือ     
เพื่อติดตามการดําเนินการตามขอตกลงทั้งหมด 

  3.3 พระราชบัญญัติปาชุมชน  มอบหมายใหคณะกรรมการตามขอตกลงท่ี 1      
(ขอ3.1)รับไปพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อดําเนินการเปดประชาพิจารณรางพระราชบัญญัติ      
ปาชุมชน  ทุกฉบับที่มีอยูในปจจุบันในทุกภาคของประเทศโดยเร็วกอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปน
ลําดับตอไป 

 
 4. กลุมปญหาเรงดวนเฉพาะหนา  ไดขอสรุปดังนี้ 
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    4.1 กรณีปญหาที่ดินทํากินของชาวบาน 47 ราย  ของอําเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม  มอบหมายใหปาไมจังหวัดเชียงใหม รับไปดําเนินการแกไขปญหาในการจัดหาท่ีดินทํากิน    
แกราษฎรตอไป 
    4.2 กรณีปญหาปาไมอีก 3 กรณี  ไดแก  กรณีโครงการอพยพคนออกจากปา      
บานหวยแหงและบานนาเลา  ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  กรณีชาวบานทุงปาคา  
ตําบลสันทราย  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม และกรณีอําเภอประกาศใหชาวบานอพยพ (บานปากลาง  
ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน และบานเลาวู ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม)  
ใหนํากระบวนการคุมครองสิทธ์ิตัวบุคคลชั่วคราวตามขอ 3.2 มาใชเปนหลักในการแกไขปญหา 
 
หมายเหตุ - การคุมครองสิทธ์ิชั่วคราว หมายถึง เรื่องการดําเนินการตามกฎหมาย (คือ การจับกุม
เทาน้ัน) ไมใชการรับรองสิทธิท่ีทํากิน 
     
  วันที่  18 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน  
ระยะท่ี 2 (2540 - 2544) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหรับขอสังเกตของ
กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปดําเนินการดวย 
ดังน้ี 

  1. อนุมัติใหดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปท่ีดิน ระยะที่ 2 
(2540 - 2544) ในรูปกองทุนที่ดินตอไป โดยใชแนวทางการดําเนินงานเปนการดําเนินงาน         
เพื่อปองกันและแกไขปญหาทางสังคม ซึ่งหากสามารถปองกันและแกไขปญหาได จะสงผลถึงการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจโดยรวมใหดีข้ึน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

       1) ดําเนินการในรูปของกองทุนท่ีดินตอไปโดย ส.ป.ก. และ ธ.ก.ส. 
รวมกันรับผิดชอบ 
          2) ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป โดยใหมีการประเมินผลเมื่อครบระยะเวลา 
5 ป หากพิจารณาวามีความเหมาะสมและเปนไปตามเปาหมายจึงจะมีการพิจารณาดําเนินการตอไป 
หากผลการประเมินระบุวาไมมีความเหมาะสม อาจจะตองยุติโครงการ โดยคณะกรรมการกองทุนที่ดิน
จะพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสินและหนี้สินของกองทุนที่ดินตอไป 
         3) การดําเนินงานจะยึดหลักการไมของบประมาณ แตใชเงินคงเหลือ
จํานวน 712.94 ลานบาท ใหพอเพียง โดยจะไมจัดซื้อท่ีดินใหม เวนแตมีความจําเปนและเหมาะสม 
และจะพัฒนาท่ีดินคงเหลือจํานวน 7,158 ไร แลวจัดใหแกเกษตรกร รวมท้ังใหสินเชื่อแกเกษตรกร      
ท่ีเขารวมโครงการเดิมเพ่ือลงทุนทําการเกษตรตอไป 
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        4) เปาหมาย ในระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป 2540 - 2544 จะจัดท่ีดินใหแก
เกษตรกร จํานวน 715 ราย ในท่ีดินคงเหลือเนื้อที่ 7,158 ไร และท่ีดินท่ีซื้อตามความจําเปนในป 
2540 และ 2541 อีก 636 ไร รวมทั้งแกไขปรับปรุงโครงการเดิมท่ีจายเงินกูใหแกเกษตรกรไปแลว 
2,624 ราย ในที่ดินเน้ือที่ 29,274 ไร 
        5) แหลงเงินทุน ในระยะ 5 ป ตั้งแตป 2540 - 2544 ใหใชเงินกองทุน
ท่ีดินที่มีเหลืออยู 712.94 ลานบาท เม่ือส้ินสุดระยะเวลาดําเนินการ คาดวาจะมีเงินคงเหลือประมาณ 
127.29 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการยุติโครงการ หรือเตรียมดําเนินโครงการตอไป 
           6) กลุมเปาหมาย ไดแก แรงงานรับจางทางการเกษตร 
 
   2. เห็นชอบการจายเงินเพ่ือเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนแลว และคาใชจาย            
ท่ีจะเกิดขึ้นภายหนาจนกวาคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ระยะท่ี 2 
(2540 - 2544) 

สําหรับแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 (2540 - 2544)  
เปนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี(13 สิงหาคม 2534)เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับท่ีดินทํากิน
ใหแกแรงงานรับจางทางการเกษตร โดยไดรับอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (จนถึง
ปจจุบัน1,900 ลานบาท) และดอกผลไปใชปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิรูปท่ีดินในรูปของ     
“กองทุนที่ดิน”      เพื่อเปนฐานรองรับการจัดตั้งธนาคารท่ีดินข้ึนเปนสถาบันการเงินภายใน 5 ป   
โดยมอบหมายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุน
ทางการเงินตามแผนนี้ และใหแยกบัญชีและการดําเนินงานออกจากการดําเนินงานตามปกติของ ธ.ก.ส. 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการใหความชวยเหลือในดานการใหกูเงินแกแรงงานรับจางทางการเกษตร
เพื่อนําไปจัดหาที่ดินพัฒนาท่ีดิน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตน ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 

วันที่  18 พฤษภาคม 2542  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรวมระหวางภาคราชการและผูแทนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ครั้งท่ี 2/2542 เกี่ยวกับ
การดําเนินการแกไขปญหาสวนปา รวม 2 กรณี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังน้ี 

   1. กรณีการดําเนินการแกไขปญหาสวนปาสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 
       1.1 ใหความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะทํางานหาแนวทาง
ดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินสวนปาสมเด็จ ท่ีมีมติใหพิจารณาพ้ืนท่ีสวนปาสมเด็จ บริเวณแปลงปลูก         
ป 2526 จํานวน 1,042 ไร โดยมอบหมายใหกรมปาไมทําการกันพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือมอบให       
กรมที่ดินดําเนินการ 
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      1.2 ใหความเห็นชอบใหกรมพัฒนาท่ีดินเขาทําการสํารวจความเหมาะสม
แกการทําการเกษตรในแปลงที่ดินดังกลาว 

      1.3 ในสวนของราษฎรที่อางวา เขาครอบครองหลังประกาศเปนที่ของรัฐ  
แตกอนที่การเขาปลูกปา ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําการตรวจสอบและพิจารณาการชวยเหลือตาม
ข้ันตอนตอไป 

  2. กรณีการดําเนินการแกไขปญหาสวนปาตําบลเดิด จังหวัดยโสธร 
         2.1  เห็นชอบใหกรมปาไมดําเนินการชดเชยที่ดินตามจํานวนพ้ืนท่ีและราคา

ท่ีคณะทํางานฯ ไดดําเนินการตรวจสอบ ท้ังน้ีใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของทางราชการ   
ท่ีกําหนดไว โดยใหกรมปาไมมีการจายคาชดเชยโดยเร็ว 

        2.2  ในสวนของราษฎรผูเรียกรองท่ีเหลืออยู ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ      
ไปเรงรัดดําเนินการตอไป 

 
วันที่  5 ตุลาคม 2542  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปาชุมชน 

พ.ศ.…. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนําเสนอสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาว สอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีจะสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม  
ท้ังปาบกและปาชายเลน โดยสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน ใหมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาปาไมและปลูกสรางปาชุมชน ตลอดจนบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปราม        
การลักลอบตัดไมทําลายปาอยางเครงครัด นอกจากนั้น รางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผานการประชา
พิจารณ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานการติดตามการแกไขปญหาสมัชชาคนจน 
รวมทั้งไดผานการปรับปรุงแกไขโดยกรมปาไมเพ่ือใหเปนไปตามผลการประชุมสัมมนาผูท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหลายแลว  
 รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. พื้นที่ท่ีสามารถจัดตั้งปาชุมชนได โดยหลักการท่ัวไปสามารถขอจัดต้ังปาชุมชนได     
ในพ้ืนที่ปาท่ัวไป เขตปาสงวนแหงชาติ หรือที่ดินที่ยังไมไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย  แตในกรณท่ีีจะขอ
จัดตั้งปาชุมชนในเขตอนุรักษ เชน เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา จะทําไดตอเม่ือกลุมผูขอ
จัดตั้งปาชุมชนเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม และไดดูแลรักษาพ้ืนที่ปาน้ันมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และแสดงใหเห็นไดวาการอยูอาศัยนั้นไดเกื้อกูลตอการดูแลรักษาสภาพปา 
พื้นที่ท่ีจัดตั้งปาชุมชนแลวยังคงอยูภายใตบังคับกฎหมายอื่นท่ีใชบังคับเกี่ยวกับพื้นที่น้ันตอไป เวนแต
พระราชบัญญัติปาชุมชนฯ จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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 2. หลักเกณฑการขอจัดต้ังปาชุมชน ผูขอจัดตั้งปาชุมชนจะตองเปนชุมชนในทองที่ใด   
ท่ีมีพ้ืนท่ีปาอยูใกลและอยูในสภาพที่จะดูแลรักษาปาได   หากประสงคจะจัดต้ังปาชุมชนในทองที่นั้น   
ใหผูแทนชุมชนยื่นคําขอตอคณะกรรมการตรวจสอบปาชุมชนประจําจังหวัดเจาหนาที่ปาชุมชนซึ่งไดรับ
แตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบปาชุมชนประจําจังหวัดจะทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพพ้ืนท่ีและรายละเอียดเกี่ยวกับคําขอ หลังจากนั้นจะมีการประกาศคําขอจัดตั้งปาชุมชนเพื่อเปด
โอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของคัดคานหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของอธิบดี 
 3. การจัดการปาชุมชน กลุมผูขอจัดตั้งปาชุมชนจะมีฐานะเปนสมาชิกปาชุมชน และ
รวมกันเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการปาชุมชนเพ่ือใหมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการปาชุมชน โดยการ
จัดการตองเปนไปตามแผนจัดการปาชุมชนท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด     
ในแผนจัดการปาชุมชนจะแบงพ้ืนที่ปาชุมชนออกเปนบริเวณอนุรักษและบริเวณการใชประโยชน กําหนด
วิธีการในการพัฒนาสภาพปาและรักษา ตลอดจนการใชประโยชนสภาพธรรมชาติของปาชุมชน        
ปาชุมชนแตละแหงอาจมีทรัพย สินสวนกลางของปาชุมชนท่ีใหสมาชิกใชประโยชนรวมกัน               
ซึ่งคณะกรรมการจัดการปาชุมชนเปนผูทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินสวนกลางของปาชุมชน ในกรณีท่ีมี
ผูทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินสวนกลางของปาชุมชน คณะกรรมการ
จัดการปาชุมชนหรืออธิบดีกรมปาไมสามารถฟองดําเนินคดีแกผูกระทําผิดได 
 4. การควบคุมดูแลปาชุมชน แบงองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลการจัดการ
ปาชุมชนของสมาชิกและคณะกรรมการจัดการปาชุมชนออกเปนสองระดับ คือ คณะกรรมการนโยบาย
ปาชุมชน มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน และคณะกรรมการตรวจสอบ    
ปาชุมชนประจําจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัด ท่ีผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายเปนประธาน นอกจากนั้นยังมีกรมปาไมเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลโดยทั่วไป รวมทั้งองคกร
เอกชนสามารถขออนุญาตเขาไปตรวจสอบสภาพปาชุมชนได 
 5. การเพิกถอนปาชุมชน อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนปาชุมชนทั้งแปลงหรือบางสวน
ทรัพยสินสวนกลางของปาชุมชนที่ถูกเพิกถอนท่ีเปนสังหาริมทรัพยใหตกเปนทรัพยสินของปาชุมชน  
แหงอื่นตามที่คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดกําหนด สวนที่เปนอสังหาริมทรัพยใหตกเปนของ
แผนดิน 
 6. บทกําหนดโทษ กําหนดใหการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนแหงชาติท่ีไมเปนความผิดตามกฎหมายเฉพาะอื่น เปนความผิดตาม
กฎหมายน้ี นอกจากนั้นเปนบทกําหนดโทษทั่วไปเกี่ยวกับการคุมครองสภาพธรรมชาติในปา 
 
 วันที่ 5 ตุลาคม 2542  คณะรัฐมนตรีอนุมัติจายเงินคาชดเชยโครงการฝายราษีไศล 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้ 
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  1. คาชดเชยในรูปคาขนยายใหแกราษฎรผูไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ ตามท่ีคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือราษฎรไดรับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ เสนอในอัตราไรละ 32,000 บาท 
  2. จายคาขนยายใหแกราษฎรท่ีผานการตรวจสอบสิทธิการครอบครองและ         
ทําประโยชน ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากโครงการที่ไดผานการตรวจสอบถูกตองแลว ในเขตอําเภอ   
ราษีไศล  และกิ่งอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ บางสวน จํานวน 690 ราย 887 แปลง เนื้อท่ี 
1,519-3-59.6 ไร คิดเปนเงิน 48,636,768 บาท 
  3. จายคาขนยายใหแกราษฎรท่ีผานการตรวจสอบสิทธิการครอบครองและประโยชน
ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากโครงการที่ไดผานการตรวจสอบถูกตองแลว ในเขตอําเภอโพนทราย และ  
กิ่งอําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด บางสวน จํานวน 85 ราย 102 แปลง เนื้อที่ 275-0-57.2 ไร      
คิดเปนเงิน 8,804,576 บาท  ท้ังนี้ การขออนุมัติจายเงินคาชดเชยโครงการฝายราษีไศล เปนการแกไข
ปญหาการเรียกรองของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฯ ซึ่งกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณ ไดพิจารณาเห็นชอบแลวสําหรับงบประมาณ
การดําเนินงานในวงเงิน 57,441,344 บาท สํานักงบประมาณเห็นควรใหกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานเจียดจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543 จากรายการที่สามารถประหยัด
หรือชะลอการจายเงินไดกอน หากไมเพียงพอก็เห็นสมควรใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2543 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนสมทบเพิ่มเติม   
โดยทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป โดยบัญชีรายชื่อราษฎรกลุมใหมท่ีจะไดรับเงินคาชดเชย
ครั้งนี้ ตองไมซ้ําซอนกับบัญชีรายชื่อราษฎรที่ไดรับเงินคาชดเชยไปแลว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันท่ี 
1 กรกฎาคม 2540  
 
  วันที่ 18 มกราคม 2543 คณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราชบัญญัติและรางพระราช
กฤษฎีกาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ       
แลวมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง พ.ศ. …. และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยใหแกไขความในมาตรา 11 เกี่ยวกับ
การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาเมืองใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน 
ก.พ. แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป ซึ่งรางพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง พ.ศ.….เปนการสงเสริมใหมีการ     
จัดรูปที่ดินในเมืองท่ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาสภาพที่อยูอาศัย แหลงธุรกิจ และแหลงสันทนาการ    
ตลอดจนปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสง รวมถึงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเหมาะสม 
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เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของเมืองที่มีสภาพเส่ือมโทรม อันเปนการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   1.1 บทนิยาม 
   1.2 องคประกอบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง และอํานาจหนาท่ี 
   1.3 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมือง 
   1.4 องคประกอบคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาเมืองสวนจังหวัดและอํานาจ
หนาที่ 
   1.5 สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง 
   1.6 บททั่วไปในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง 
   1.7 การเสนอโครงการเพื่อจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมือง 
   1.8 การดําเนินการโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาเมือง 
   1.9 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมือง 
   1.10 บทกําหนดโทษ 
   1.11 บทเฉพาะกาล 
 2. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ยกเวนภาษีฯ โครงการจัดรูปที่ดิน) และใหดําเนินการตอไปได เมื่อราง
พระราชบัญญัติตามขอ 1 ประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว โดยรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว          
มีสาระสําคัญคือ ยกเวนภาษีเงินได ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกเจาของที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยสําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับหรือรายรับจากการโอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย   
ตามโครงการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาเมืองในบางกรณี 
 3. ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมการผังเมือง) รับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 1) เกี่ยวกับการยกเวนภาษีตามประมวลรัษฎากรในกรณีเลิกสมาคม   
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป เมื่อรางพระราชบัญญัติในขอ 1 ประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว 
 

วันที่ 18 มกราคม 2543  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง  การใหจายเงินชวยเหลือ
เกี่ยวกับท่ีดินแกราษฎรผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินท่ีไมมีหนังสือสําคัญหรือเอกสารสิทธ์ิในเขต
ดําเนินการ ตามโครงการขยายเหมืองแมเมาะ   สําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ    จังหวัดลําปาง   
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต โพธิวิหค) 
เสนอ ในการใหยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2513 เรื่อง การแกไข
ความเดือดรอนของเจาของท่ีดินท่ีถูกนําที่ดินไปใชในราชการ โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
จายเงินชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดินใหแกราษฎรผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่ไมมีหนังสือสําคัญ
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หรือเอกสารสิทธ์ิ ท้ังท่ีอยูในเขตหรือนอกเขตสงวนหวงหามของทางราชการ แตอยูในเขตที่ตอง
ดําเนินงานตามโครงการขยายเหมืองแมเมาะสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 47 ราย 
จํานวน 55 แปลง เน้ือที่ 137 ไร 17 ตารางวา รวมเปนเงินทั้งส้ิน 2,155,282.50 บาท โดยใหถือ
ปฏิบัติตามวิธีการและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโครงการขยาย
เหมืองแมเมาะฯ กําหนดเปนกรณีพิเศษ 
  
  วันที่  7 มีนาคม 2543 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขุดและถมดิน พ.ศ 2543 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 16 ก 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปจจุบันมีการขุดดินเพื่อนําดิน
ไปถมพื้นท่ีท่ีทําการกอสรางท่ีอยูอาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอยางกวางขวาง แตการขุดดินหรือถมดิน
ดังกลาวยังไมเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการจึงกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความปลอดภัย
ของประชาชนได สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเพื่อใหการขุดดินหรือถมดินในเขต
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และบริเวณที่มีพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
และในทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด เปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ       
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
  วันที่ 14 มีนาคม 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษา
ญัตติใหมีการควบคุมการใชประโยชนในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรไดเสนอ และมอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมรับไปพิจารณาดําเนินการ 
 

วันที่ 13  มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ) เสนอ รายงานสรุปการทําประชาพิจารณประจําป 2542 
ของสวนราชการตาง ๆ พรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะ และเห็นชอบใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 1. ขอสังเกต 
   1.1 การจัดทําประชาพิจารณตามท่ีคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชา
พิจารณไดรับรายงานจากสวนราชการตาง ๆ สวนใหญเปนการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และมิไดดําเนินการตามกระบวนการและหลักเกณฑของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539     
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ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําประชาพิจารณจึงยังไมสอดคลองและเปนไปตามความมุงหมายอยาง
เดียวกัน 
   1.2 บทนิยามคําวา “โครงการของรัฐ” ตามระเบียบฯ มีความหมายครอบคลุม
ถึงรางพระราชบัญญัติหรือรางกฎกระทรวงที่มีการจัดทําประชาพิจารณหรือไมเพียงใด จึงควรกําหนด
ขอบเขตโครงการของรัฐใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
   1.3 การตัดสินใจสั่งใหประชาพิจารณตามระเบียบฯ ขอ 7 ยังไมชัดเจน 
เนื่องจากใหอํานาจพิจารณากับรัฐมนตรี สําหรับราชการสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการ
สวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับราชการของ
กรุงเทพมหานคร แตกําหนดใหเฉพาะรัฐมนตรีส่ังใหประชาพิจารณตามระเบียบฯ เทานั้น 
   1.4 การแตงตั้งกรรมการประชาพิจารณตามที่ระเบียบฯ กําหนดวา ตองไมมี
สวนไดเสียกับโครงการของรัฐในเรื่องน้ัน รวมทั้งตามหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ใหแตงตั้งกรรมการประชาพิจารณจากผูท่ีมีความเปนกลางและ
เหมาะสมในปญหาท่ีจะประชาพิจารณ และมีความรูในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี ตลอดจนมีความ
นาเชื่อถือเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในทางปฏิบัติเม่ือมีการแตงตั้งกรรมการประชาพิจารณ จะมีการคัดคาน
กรรมการประชาพิจารณในเรื่องมีสวนไดเสียและไมเปนที่ยอมรับ จึงควรมีแนวทางสําหรับพิจารณา
แตงตั้งกรรมการประชาพิจารณใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
           1.5 ความมุงหมายของการประชาพิจารณเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมี
โอกาสรับทราบขอเท็จจริง ซักถามเหตุผลและรวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมจําเปนตอง
แสดงตัวเปนผูท่ีสนับสนุนหรือคัดคาน การจัดทําประชาพิจารณโดยกําหนดประเด็นใหประชาชน
ลงทะเบียนในประเด็นสนับสนุนหรือคัดคาน         จึงเปนการสรางความขัดแยงในบรรดาผูมีสวนไดเสีย
ท่ีเขารวมประชาพิจารณตั้งแตเริ่มตน 
   1.6 การเตรียมขอมูลเบ้ืองตนของโครงการที่จัดทําประชาพิจารณ             
เปนสาระสําคัญท่ีจะชวยใหผูมีสวนไดเสียที่ลงทะเบียนประชาพิจารณไดรับทราบขอมูล หนวยงานของรัฐ
ท่ีดําเนินการประชาพิจารณ จึงตองใหความสําคัญและดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ    
ในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
   1.7 การดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟง       
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ มีข้ันตอนและระยะเวลากาํหนดไวเปนการท่ัวไป ทําใหการ
จัดทําประชาพิจารณโครงการที่แตกตางกันไมมีความคลองตัว 
   1.8 การสงรายงานของคณะกรรมการประชาพิจารณใหรัฐมนตรี ผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ส่ังใหมีการประชาพิจารณแลวแตกรณี และใหสงรายงาน    
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณดวย ตามระเบียบฯ ขอ 16 เพื่อใหคณะกรรมการ       
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ท่ีปรึกษาวาดวยประชาพิจารณจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรีปละครั้ง ในทางปฏิบัติ
คณะกรรมการประชาพิจารณไมสงรายงานการประชาพิจารณใหคณะที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ   
จึงตองแจงใหสวนราชการตาง ๆ แจงผลการประชาพิจารณใหคณะท่ีปรึกษาวาดวยประชาพิจารณทราบ 
   1.9 คาใชจายในการจัดทําประชาพิจารณกําหนดใหเบิกจายจากหนวยงาน  
ของรัฐท่ีจัดทําประชาพิจารณเปนปญหาในกรณีจัดทําประชาพิจารณในขอบเขตที่กวางขวาง และเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีระเบียบฯ กําหนด โดยเฉพาะสวนราชการตาง ๆ มิไดจัดตั้งงบประมาณสําหรับจัดทําประชา
พิจารณไวลวงหนา จึงควรจัดสรรงบประมาณไวจํานวนหนึ่งเพื่อใหหนวยงานของรัฐท่ีจําเปนตองจัดทํา
ประชาพิจารณสามารถดําเนินการได 
 
 2. ขอเสนอแนะ 
   2.1 การทําประชาพิจารณตามระเบียบฯ มีหลักเกณฑและวิธีการแตกตางไป
จากการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม และมิใชการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของรัฐท่ีไดตัดสินใจดําเนินการไปแลว ท้ังน้ี การทําประชาพิจารณ        
ตองดําเนินกอนตัดสินใจทําโครงการหรือกอนอนุญาตใหดําเนินโครงการ 
   2.2 การทําประชาพิจารณมีความมุงหมายเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ใหไดรับทราบขอเท็จจริง เหตุผลในการจัดทําโครงการและสอบถามรายละเอียดของโครงการ 
โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการนั้น เพ่ือใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเพิ่มขึ้น
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 59 ในระหวางที่ยัง  
ไมมีพระราชบัญญัติตราขึ้นใชบังคับตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรานี้ การประชาพิจารณตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีมีหลักเกณฑและกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ใชเปนหลักปฏิบัติ      
ในการทําประชาพิจารณของสวนราชการตาง ๆ 
   2.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณโครงการของรัฐ ใหหนวยงาน  
ของรัฐและผูมีอํานาจแตงต้ังพิจารณาถึงหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบฯ และประกาศ 
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณเพื่อใหการประชาพิจารณเปนท่ียอมรับและประชาชน
เขารวมประชาพิจารณแทนการประทวงและคัดคานการประชาพิจารณต้ังแตเริ่มตน 
   2.4 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประชาพิจารณตองดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการประชาพิจารณตามประกาศของคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ 
โดยเฉพาะตองเปดโอกาสใหผูเขารวมประชาพิจารณแสดงความคิดเห็นและสอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
โครงการของรัฐ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการประชาพิจารณ ท้ังน้ี 
คณะกรรมการประชาพิจารณควรซักถามหนวยงานของรัฐท่ีแถลงขอเท็จจริงเฉพาะในประเด็นที่ยัง      
ไมชัดเจนเทาน้ัน 
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   2.5 หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการทําประชาพิจารณตองสนับสนุนการ
ประชาพิจารณ ในเรื่องขอมูลเบื้องตนของโครงการและคาใชจายการทําประชาพิจารณตามความจําเปน 
เพื่อใหกระบวนการประชาพิจารณมีความสมบูรณและเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 
   2.6 การทําประชาพิจารณมีความมุงหมายใหผูมีสวนไดเสียเขารวมประชา
พิจารณเพ่ือสรางความเขาใจมิใชการสรางความขัดแยงในหมูประชาชน โดยเฉพาะการแบงประชาชน   
ท่ีเขารวมประชาพิจารณออกเปนกลุมท่ีคัดคาน และกลุมท่ีสนับสนุนไมสอดคลองกับความมุงหมาย   
ของการประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
   2.7 การรายงานผลการประชาพิจารณ  คณะกรรมการประชาพิจารณโครงการ
ของรัฐตองสงรายงานใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ ขอ 16 ทุกราย 
   2.8   ขอเสนอแนะดังกลาวขางตนเห็นควรซักซอมความเขาใจกับสวนราชการ
ตาง ๆ เพ่ือใหการทําประชาพิจารณเปนไปตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 59 นโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่ไดแถลงไวตอสภาผูแทนราษฎร 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีความโปรงใส สนองตอบปญหาและความตองการของ
ประชาชน 
 

วันที่  20 มิถุนายน 2543   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ     ใหกรมบัญชีกลางปดบัญชีเงินกองทุนจัดหาที่ดิน เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก
โครงการสรางเข่ือน  เนื่องจากเงินตนจํานวนดังกลาวกรมบัญชีกลางไดจายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือ
แกไขปญหาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ตามมติคณะรัฐมนตรี (22 กุมภาพันธ 2543)       
แลว และใหนําเงินคงเหลือ จํานวน 96,196,791.30 บาท ท่ีเปนดอกผลจากเงินตน จํานวน 1,200 
ลานบาท เขากองทุนสงเคราะหเกษตรกร ท้ังน้ี ตามนัยมติคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรในการ
ประชุม ครั้งท่ี 3/2543 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวา 
    1. กรมบัญชีกลางไดเบิกจายเงิน จํานวน 1,200 ลานบาท ใหกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ณ วันที่ 7 เมษายน 2543 บัญชีงบเงินกองทุนจัดหาที่ดินเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร     
ท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการสรางเข่ือน มีเงินคงเหลือจํานวน 96,196,791.30 บาท ซึ่งเปนดอกผล    
ท่ีเกิดจากเงินจํานวน 1,200 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กนัยายน 2540 
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                              2. คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรในการประชุมครั้งท่ี 3/2543 เม่ือวันท่ี 
1 มีนาคม 2543 เห็นวาตามที่ไดจายเงินจํานวน 1,200 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี           
2 กันยายน 2540 ไปแลว แตไมไดมีการกลาวถึงดอกผลที่เกิดจากเงินจํานวน 1,200 ลานบาท 
ดังกลาว จึงไดมีมติใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหกรมบัญชีกลางปดบัญชีเงินกองทุน
จัดหาท่ีดินเพื่อชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการสรางเข่ือน และนําดอกผลจํานวน 
96,196,791.30 บาท ท่ีเกิดจากเงินจํานวน 1,200 ลานบาท เขากองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
   

วันที่  25 กรกฎาคม 2543  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแกไขปญหาของสมัชชาคนจน  
ตามที่ นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน ( คชช. ) เสนอตามขอเสนอของคณะกรรมการกลาง      
รวม 16 กรณีปญหา  ซึ่งเกี่ยวพันกับเข่ือน  ปาสงวนและที่ดินสาธารณประโยชน 16 แหง  แตละขอ
ประกอบดวยประเด็นยอยรวมทั้งส้ิน 45 ประเด็น  แลวมีมติดังนี้ 

 
 
ลําดับ กรณีปญหา ประเด็นตามความเห็นของคณะกรรมการกลาง มติคณะรัฐมนตรี 

                   กลุมปญหาเข่ือน  ( 8 โครงการ ) 
1 เข่ือนปากมูล 

จ.อุบลราชธาน ี
1.  ใหทดลองเปดประตูระบายน้ําทั้ง 8 บาน เปน

เวลา 4 เดือน ในชวงฤดูฝน ( ประมาณเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม )    เพ่ือ ใหปลาวางไข 

2. จัดตั้งคณะกรรมการทดลองเปดประตูระบายน้ํา
โดยมีองคประกอบที่เปนพหุภาคี 

 
 
 

3.  กําหนดขอบเขตการทํางานของ    
คณะกรรมการทดลองเปดประตูระบายน้ํา 

เห็นชอบ 
 

 
เห็นชอบ ตามขอ 2 และขอ3 
โดยใหแตงต้ังคณะกรรมการ
ทําหนาที่กํากับการดําเนิน
โครงการการศึกษาวิจัย
ตามที่ กฟผ.เสนอ 

2 เข่ือนสิรินธร 
จ.อุบลราชธาน ี

1.  ใหจายเงินคาชดเชยใหแกชาวบานเปนเฉพาะ
กรณี 

 
 
 
 
 

ไมเห็นชอบ เนื่องจากมีการ
จายคาชดเชยแกผูไดรับ
ผลกระทบจากการสราง
เข่ือนสิรินธรครบถวนแลว
ประกอบกับ  คณะรัฐมนตรี
มีมติเม่ือวันที่ 21 เมษายน 
2541 ไมใหจายคาทดแทน
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2.  กรณีบานโนนจันทรเกา  ควรดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนจากพื้นที่  หาก
ไมไดใชประโยชนในกิจการของกฟผ. ก็ควร
พิจารณาคืนแกชาวบาน 

หรือคาชดเชยซ้ําซอน
ยอนหลังสําหรับเข่ือนที่สราง
เสร็จแลว 
เห็นชอบ โดยใหจังหวัด
ประสานกับกฟผ. ดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในการ
ใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาว 
หากเห็นวาไมไดใชประโยชน
จริง  ก็ให กฟผ. ดําเนินการ
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ดังกลาวคืนแกเจาของที่ดิน
เดิมตามกฎหมายตอไป 
 

3 ฝายราษีไศล 
จ.ศรีสะเกษ 

1.  เปดประตูระบายน้ําทั้ง 7 บาน  เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 

2. การตัดสินใจดําเนินการใดๆ ในอนาคต   
    ใหรอผลการศึกษาโดยสถาบนัการศึกษาท่ี    
กําลังดําเนินการอยู 

 

เห็นชอบ  ใหเปดประตู
ระบายน้ําทั้ง 7 บาน เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคมใน
ระยะเฉพาะหนา  และให
พิสูจนสิทธิการครอบครอง
และการใชประโยชนที่ดิน
ดวย 
เห็นชอบ  ใหรอผลการศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และสังคมที่อยูระหวางการ
ดําเนินการของสถาบันวิจัย
ทางสังคมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  และขอนแกน 

4 ฝายหัวนา 1. ควรระงับโครงการทั้งหมด  เพ่ือศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

2. ใหเปดเผยขอมูลรายละเอยีดโครงการตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

3. ตรวจสอบทรัพยสินของราษฎรที่คาดวาจะ
เสียหายจากฝายดังกลาวรวมกับราษฎร 

เห็นชอบ 
 

เห็นชอบ 
 

เห็นชอบ 

5 โครงการลําคันฉู 
จ.ชัยภูมิ 

1.  ควรตั้งกรรมการกลางที่ทุกฝายยอมรับเพ่ือ
พิสูจนเรื่องกรณีเข่ือนราวอีกครั้ง 

 

เห็นชอบ หากราษฎรมีความ
ประสงคใหมีการดําเนินการ
ตรวจสอบปญหาการสรางของ
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2.    กรณีคาชดเชยของราษฎร 2 ราย คือ      
นายสมชัย สวัสดี  และนายเชย จิตตจํานงค  
ควรมีการจายคาชดเชย  พรอมดอกเบี้ยและ
ควรมีการพิสูจนสิทธิการครอบครองและทํา
ประโยชน 

 
 
 
 
3.    กรณีคลองสงน้ํา  ใหเรงรัดการจัดทําแผน

ของกรมชลประทานโดยใหชาวบานเขามี
สวนรวม  และรัฐบาลจัดหางบประมาณ
สนับสนุน 

4.   ใหมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และสังคมยอนหลัง 

เข่ือนอีกคร้ังหนึ่ง  แตเรื่องนี้
เคยมีการตรวจสอบโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิมาแลวถึงสอง
ครั้งซึ่งปรากฎวาเข่ือนดังกลาว
มีความปลอดภัยและมั่นคง
แข็งแรง  สวนรอยราวบริเวณ
ผิวที่พบเห็นนั้นเกิดจากการ
หดตัวของวัสดุสวนบนของสัน
เข่ือนซึ่งไมเปนอันตรายตอตัว
เข่ือนแตอยางใด 
เห็นชอบ  ใหจายคาชดเชย
แกราย นายสมชัย  สวัสดี 
ในสวนของพื้นที่ท่ียังขาดอยู
อีก 10 ไร สําหรับรายของ
นายเชย จิตตจํานงค นั้น 
เนื่องจากวามีการจาย
คาชดเชยใหครบถวนแลว  
จึงไมอาจจายคาชดเชยใดๆ 
ใหอีก 
เห็นชอบ และคาดวาจะ
สามารถดําเนินการไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 
 
ไมเห็นชอบ เนื่องจากได
ดําเนินการกอสรางเข่ือน 
ลําคันฉูจนเกือบแลวเสร็จไป
กอนแลว  จึงไมอาจศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และสังคมยอนหลังได 

7 โครงการโปรงขุนเพชร 
จ.ชัยภูมิ 

1. ใหระงับการดําเนินโครงการ 
2. ใหคณะกรรมการติดตามการดําเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 29 เมษายน 
2540  กรณีเข่ือนที่ยังไมไดสราง 4 เข่ือน 

3. ใหรัฐบาลสนบัสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการโดยเรงจัดหางบประมาณและ
วัสดุอุปกรณสนบัสนุน 

เห็นชอบ 
เห็นชอบ 
 
 
เห็นชอบ 
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4. ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
และเปดเผยขอมูลตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

เห็นชอบ 

8 โครงการหวยระหา 
จ.อุบลราชธาน ี

1. ดําเนินการพิสูจนสิทธิและความเสียหายโดย
คณะกรรมการระดับจังหวัด  โดยใหมี
ตัวแทนสมัชชาคนจนรวมกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.หากมีพ้ืนที่เสียหายก็ดําเนินการจายคาชดเชย
ตามสภาพที่เปนจริง 

ไมเห็นชอบ  เพราะโครงการ
ชนิดนี้เปนโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กซึ่งมี
ลักษณะเปนฝาย (ไมใชเข่ือน) 
และมีอยูนับหมืน่แหงท่ัว
ประเทศและจัดสรางข้ึนตาม
คําเรียกรองของราษฎรใน
พ้ืนที่  โดยทางราชการไม
เคยตองมีการชดเชยการ
ดําเนินการ  โครงการเหลานี้
จะเปนภาระดานงบประมาณ
อยางยิ่ง 
ไมเห็นชอบ 

                  ปญหาปาไม 
9 อุทยานแหงชาติผาแตม 

จ.อุบลราชธาน ี
1. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตร ี วันที่ 30 มิถุนายน 

2541 
2. แกไขปญหาโดยใชกระบวนการที่ชาวบานมี 
    สวนรวม 

ไมเห็นชอบ 
 
เห็นชอบ 

10 ปาสงวนแหงชาติดง
หินกองและอุทยาน
แหงชาติแกงตะนะ 

1. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 

2. ต้ังคณะกรรมการรวมในการรังวัดปกแนวเขต
เพ่ือกันพ้ืนที่อยูอาศัยและที่ทํากินของราษฎร
ออกจากพื้นที่ตามกฎหมายปาไม 

3.   ระหวางการแกไขปญหา  หามไมใหมีการ
ขมขู  คุกคาม  จับกุมคุมขังราษฎร 

ไมเห็นชอบ 
 
เห็นชอบ 
 
 
เห็นชอบ  ในการหามขมขู  
คุกคามราษฎร  แตการ
จับกุมราษฎรนั้นจะระงับการ
ดําเนินการแกราษฎรที่อยูใน
พ้ืนที่เดิมไวกอนจนกวาจะ
พิสูจนสิทธิเรียบรอยแลว  
แตในระหวางนี้ตองไมบุกรุก
หักรางถางพงเพิ่มเติมหรือ
ดําเนินการใดที่กระทบตอ
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การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

11 ปาสงวนแหงชาติ 
ปาดงภูโหลน 
จ. อุบลราชธาน ี

1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  วันที ่30 
มิถุนายน 2541 

2. ปรับลดแนวเขตปาสงวนแหงชาติตามสภาพ
ท่ีเปนจริง 

 
 
3. ระหวางดําเนินการ  หามไมใหมีการจับกุม  

อพยพ  หรือขับไลชาวบานโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
 
4. หามไมใหชาวบานบุกรุกแผวถางพื้นที่ใหม 

ไมเห็นชอบ 
 
เห็นชอบ 
 
 
 
เห็นชอบ ไมใหมีการจับกุม
ดังกลาวเวนแตกรณีราษฎร
รายใหมบุกรุกเขาไปอยูใหม  
หรือราษฎรรายเดิมท่ีบุกรุก
เพ่ิมเติมหรือกระทําการใด
อันมีผลกระทบตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสิ่งแวดลอม 
เห็นชอบ 

12 ปาสงวนแหงชาติ 
ปาหลังภู 
จ.อุบลราชธาน ี

1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  วันที ่30 
มิถุนายน 2541 

2. กรณีท่ีมีการสํารวจรังวัดที่ดินใหดําเนินการ
ตอเนื่องจากเดิมตามมติคณะรัฐมนตรี  
วันที่ 1 เมษายน 2540 

ไมเห็นชอบ 
 
ไมเห็นชอบ   เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติแลววา
กรณีเชนนี้ใหดําเนินการตาม
มติวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 

13 ปากุดชมภูและโครงการ 
ส.ป.ก. ทับที่ดินทํากิน   
จ. อุบลราชธาน ี

1. กันแนวเขตปาชุมชนออกจากที่อยูอาศัย  
และที่ดินทํากินของชาวบาน 

2. หากท่ีดินทํากินของชาวบานแปลงใดที่มี
เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ใหคงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ให
คงสิทธินั้นไวตามกฎหมาย 

3. หากท่ีดินแปลงใดมีการครอบครองทํา
ประโยชนและไมมีเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  แตอยูในเกณฑท่ีจะออก ส.
ป.ก. 4-01 ได  ใหเรงรัดดําเนินการออก  
ส.ป.ก. 4-01 

เห็นชอบ 
 
ไมเห็นชอบ  แตใหใชวิธี
พิสูจนสิทธิตามกฎหมาย 
 
 
เห็นชอบ 
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                   ปญหาที่ดิน 
14 ท่ีดิน

สาธารณประโยชน
บานวังใหม 
จ.อุบลราชธาน ี

-  ใหสั่งการจังหวัด  ประสานงานกับองคกร 
บริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ  และตัวแทน
ชาวบาน ใหมีการพิจารณาสภาพการใชท่ีดิน
สาธารณประโยชนอีกครั้ง 

 
 

เห็นชอบ 
 
 
 
 

15 ท่ีดิน
สาธารณประโยชน
บานตุงลุง 
จ.อุบลราชธาน ี

1. ใหยุติการดําเนินคดีกับชาวบานทั้งหมด 
2. ใหชาวบานอาศัยในบริเวณเดิม  หามการบุก
รุกเพ่ิมเติม 
3. อนุมัติใหจัดตั้งเปนหมูบานตามกฎหมาย  
และจัดหาสาธารณูปโภคตามสภาพหมูบานทั่วไป 

ไมเห็นชอบ 
เห็นชอบ 
 
เห็นชอบ 
 
 

16 โครงการพัฒนาดาน 
ชองเม็ก 
จ.อุบลราชธาน ี

กรณีชองเม็ก 
1. ในระหวางสอบสวนสิทธิครอบครองและการ
ใชประโยชนท่ีดินควรใหชาวบานอาศัยอยูในทีดิ่น
เดิมไปกอน 
2. ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูพิจารณา
โครงการดังกลาว  โดยใหชุมชนเขามีสวนรวมใน
การใชประโยชนท่ีดิน  และการวางแผนโครงการ
พัฒนาดานชองเม็ก 
กรณีบานเหลาอินทรแปลง 
1. ใหดําเนินการตอจากเดิมท่ีไดมีกระบวนการ
ระหวางตัวแทนชาวบานกับทางราชการ 
2. ในเรื่องกันพ้ืนที่ออกจากโครงการใหหนวย
ราชการที่รับผิดชอบเรงรัดในการปฏิบัติโดยใช
หลักใหชาวบานเขาไปมีสวนรวม 

 
เห็นชอบ 
 
 
เห็นชอบ 
 
 
 
 
เห็นชอบ 
 
เห็นชอบ 

 
วันท่ี  8 สิงหาคม 2543 คณะรัฐมนตรีพิจารณาขอเสนอเกี่ยวกับมาตรการระยะยาวในการ

แกไขปญหากลุมเข่ือน และกลุมปญหาปาไมและที่ดิน ของคณะกรรมการกลางเพื่อแกไขปญหาของสมัชชา
คนจน ตามที่คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนเสนอ ตามความเห็นของที่ประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  กรมชลประทาน  การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี         
กรมที่ดิน  และกรมปาไม ดังน้ี 
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 ขอเสนอมาตรการระยะยาวกลุมปญหาเขื่อน ของคณะกรรมการกลางเพื่อแกไขปญหาของสมัชชาคนจน 
ขอเสนอมาตรการระยะยาวของคณะกรรมการ 

กลางฯ (6 เรื่อง) ความเห็นของหนวยงาน 

1. การศึกษาผลกระทบตองใหความสําคัญกับการ
ประเมินผลกระทบดานสังคมมากกวาเดิม และการ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตองทําควบคูไปกับ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยใหมี
หนวยงานกลางเปนผูวาจางและไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลอยางเพียงพอ หนวยงานกลางทํา
หนาที่กํากับการศึกษา โดยมีตัวแทนชาวบาน องคกร
พัฒนาเอกชน เขารวมเปนกรรมการ 

เห็นดวยในการศึกษาผลกระทบ ตองใหความสําคัญกับ
การประเมินผลกระทบดานสังคมมากกวาเดิม โดยให
หนวยงานเจาของโครงการเปนผูวาจาง และไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลอยางเพียงพอ ท้ังนี้ใน
การศึกษาใหประชาชนเขามีสวนรวมในข้ันตอนตาม
วิธีการและกระบวนการเรื่องประเด็นการศึกษา
ผลกระทบกรณีเข่ือนที่ยังไมไดกอสราง ตามที่
คณะกรรมการกลางฯ เสนอ 

2. การประเมินและชดเชยผลกระทบตองครอบคลุม
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง และคํานึงถึงการใชประโยชน
จริงเปนสําคัญ ท้ังความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รายไดและ
ทรัพยากรที่เปนฐานชีวิตของชุมชนที่เกิดข้ึนในขณะนั้น
และในอนาคต 
 
 
 
 

1) เห็นดวยใหการประเมินและชดเชยผลกระทบตอง
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง  
2) สําหรับการชดเชยผลกระทบความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ รายได และทรัพยากรที่เปนฐานชีวิตของ
ชุมชนที่จะเกิดข้ึนในขณะนั้น และในอนาคตใหเปนไป
ตาม พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 
2530 อยางไรก็ตามหากราษฎรไมเห็นดวยกับการจาย
คาชดเชยดังกลาว ก็สามารถดําเนินการรองเรียนไดโดย
ใชกระบวนการของศาลปกครอง           

3. ปรับปรุงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยให
ตัวแทนฝายตางๆ ของสังคมทําหนาที่ในการพิจารณา
อนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม กอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ และทํา
หนาที่เปนผูจัดการเกี่ยวกับการชดเชยผลกระทบ 

1) ในการปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 กําหนดใหมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสิ่งแวดลอม จํานวน 8 คน และใน
จํานวนนี้มีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวย จํานวน 4 คน 
ซึ่งตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯได
เอื้ออํานวยใหเอกชนรวมอยูในคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติอยูแลว และคณะกรรมการฯ จะครบวาระในป 
2544 ก็สามารถทบทวนและแตงต้ังใหมได 
2) สวนการขอใหปรับปรุงอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหเปนผูจัดการ
เก่ียวกับการชดเชย เนื่องจากไดมีหนวยงานที่เก่ียวของ
รับผิดชอบดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลวจึงไม
จําเปนตองใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปน
ผูดําเนินการ 
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4. แกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ใหสอดคลองกับความเปนจริง
และครอบคลุมปญหาสิ่งแวดลอมที่รอบดานมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการ
ชดเชยผลกระทบ 

เห็นชอบดวยกับขอเสนอ ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดเริ่มดําเนินการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ดังกลาวแลว  

5. จัดตั้งและพัฒนาองคกรบริหารและจัดการลุมน้ํา 
(คณะกรรมการลุมน้ํา) ในลักษณะพหุภาคีท่ีมีตัวแทน
สวนราชการองคกรชุมชนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน
และผูทรงคุณวฒุิท้ังในระดับลุมน้ําขนาดใหญจนถึงลุมน้ํา
ขนาดเล็ก โดยเริ่มในลุมน้ําที่มีปญหากอน 
 

เห็นชอบดวยกับขอเสนอ และขณะนี้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติไดเริ่มดําเนินการในลุมน้ําที่มี
ปญหาแลว เชน ลุมน้ําปง ลุมน้าํมูลตอนบน และลุม
น้ําปาสัก 

6. มีการวางแผนการจัดการลุมน้ําทั้งในลุมน้ําขนาดเล็ก 
กลาง ใหญโดยมีคณะกรรมการแบบพหุภาคีเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการใหแลวเสร็จทั่วประเทศ 

เห็นชอบดวยกับขอเสนอ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติไดกําหนดเปนแผนงานใหมีการ
จัดทําแผนแมบทหลังจากที่ไดจัดตั้งคณะกรรมการลุมน้ํา
แลว 
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ขอเสนอมาตรการระยะยาวกลุมปญหาปาไมและที่ดิน     ของคณะกรรมการกลางเพื่อแกไขปญหาของสมัชชาคนจน 
 

ขอเสนอมาตรการระยะยาวของคณะกรรมการกลางฯ ความเห็นของหนวยงาน 
1.ใหรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 และใชแนวทางที่ยอมรบัใหคนอยูกับปา กันแนว
เขตท่ีอยูอาศัยและที่ทํากินของชาวบานออกจากเขตปาฯ 
โดยดําเนินการตามมติ ครม.เดิมท่ีเคยใชในการแกไข
ปญหาทั้ง 4 กรณ ีซึ่งชาวบานมีสวนรวมในกระบวนการ
แกไขปญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ใหรัฐบาลทบทวนแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยว กับปา
ไมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่อง
การรับรองถึงสิทธิชุมชนการใหชุมชนเขามีสวนรวมใน
การดูแลรักษา การใชประโยชน 

 
 

1.  ไมเห็นชอบตอการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และขอเสนออื่น ๆ เพราะ
การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 
มิถุนายน 2541 จะอํานวยประโยชนในการแกไข
ปญหาปาไมและปญหาที่ดินทั้งในสวนของประเทศชาติ
และราษฎรไดอยางกวางขวางเทาเทยีมกันทั่วประเทศ 
และถูกตองเหมาะสมตามหลักการจัดการปาไมและ
ท่ีดินในเชิงอนุรักษ โดยไมเลือกปฏิบัติวาเปนการ
ตอบสนองเฉพาะกลุมผูเรียกรองหรือราษฎรอื่นใด 
เจาหนาที่ของรัฐจะเขาไปสํารวจโดยตรง และใหราษฎร
ผูเขาครอบครองที่ดินมีสวนรวมในการพิสูจนสิทธิของ
ตนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร กรณีราษฎรอยูมา
กอนประกาศเปนพ้ืนที่ปาไม ทางราชการก็จะใหความ
ชวยเหลือใหอยูตอไป หรือแมวาอยูภายหลังการ
ประกาศเปนพ้ืนที่ปาไมก็จะมีการจัดการอยาง
เหมาะสม โดยราษฎรผูนั้นจะยังคงไดรับการพิจารณา
ชวยเหลือจากทางราชการเชนกัน 

 
2.เห็นชอบเนื่องจากเปนเรื่องที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และกรมปาไมไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายที่
เก่ียวของกับปาไมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญอยูแลว 
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วันที่     22  สิงหาคม 2543       คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแกไขปญหาการจัดการ
พื้นที่ปาชายเลน ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติเสนอ แลวมีมติ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบกรอบแนวทางการแกไขปญหาการจัดการพื้นที่ปาชายเลน          
ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติเสนอ 
  2. มติคณะรัฐมนตรีใดขัดหรือแยงกับมติคณะรัฐมนตรีฉบับน้ี ใหใชมติ
คณะรัฐมนตรีฉบับนี้แทน และในการออกมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับปาชายเลนฉบับใหม ใหใชมติ
คณะรัฐมนตรีฉบับน้ีเปนหลัก 
  3. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 6/2543 เม่ือวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2543  เรื่อง เงื่อนไขในการนํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   23 กรกฎาคม 2534       
ไปปฏิบัติใหบงัเกิดผลเปนรูปธรรมในการบังคับและจัดการปาชายเลน 
  สาระสําคัญของกรอบแนวทางการแกไขปญหาการจัดการพ้ืนที่ปาชายเลน มีดังนี้ 
  ประธานคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ (พลตํารวจโท วิโรจน  เปาอินทร) 
ไดเชิญประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ศาสตราจารยอดุล วิเชียรเจริญ) และ
อธิบดีกรมปาไม (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เขาหารือ เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 เพื่อใหมีความ
เขาใจตรงกันในรายละเอียดของเง่ือนไขในการนํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534       
ไปปฏิบัติใหบังเกิดผลจํานวน 12 ขอ โดยในการประชุมหารือมีความเห็นรวมกันใหปรับปรุงเงื่อนไข    
ในการนํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 จํานวน 12 ขอไปปฏิบัติใหบังเกิดผลใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับขอเท็จจริงยิ่งข้ึน ดังนี้  
  1. ควรใหคงไวซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 เรื่อง รายงาน
การศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชายเลนและปะการังของประเทศ 
  2. เพ่ือสนองนโยบายการแกไขปญหาขอขัดแยงของราษฎรท่ีไดเขาครอบครองอาศัย
พื้นที่ทํากินในเขตปาชายเลนและแกไขปญหาความเดือดรอนในกรณีการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาชายเลน
โดยถูกตองตามกฎหมาย จึงเห็นควรใหเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการนํามติคณะรัฐมนตรีตามขอ 1. ไปปฏิบัติ
ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมในการใชบังคับและการจัดการปาชายเลนในเบื้องตน จํานวน 7 ขอ ดังนี้ 
     2.1 ใหผูไดรับสัมปทานทําไมปาชายเลนและประสงคจะดําเนินการตอ คงมีสิทธ์ิ
ทําไมตอไปจนสิ้นอายุสัมปทาน โดยใหกรมปาไมกวดขันดูแลมิใหมีการกระทําผิดเงื่อนไขสัมปทาน       
ท่ีกําหนดโดยเครงครัด และหากพบวามีการกระทําผิดเงื่อนไขใดๆใหเพิกถอนทันที  ใหผูไดรับประทาน
บัตรเหมืองแรในพื้นที่ปาชายเลนดําเนินการตอไปจนสิ้นอายุประทานบัตรโดยใหกรมทรัพยากรธรณี
กวดขันดูแลมิใหมีการกระทําผิดเงื่อนไขประทานบัตร        และเจตนารมณของกฎหมาย หากพบวา    
มีการกระทําผิดใหเพิกถอนประทานบัตรทันที 
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   2.3 ใหคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณดําเนินการกําหนดอัตราและเรียกเก็บคาใชประโยชนพื้นที่ในเขตปาชายเลนในกรณีตาง ๆ    
โดยคํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใชพ้ืนท่ีและขนาดของพื้นที่ท่ีใช รวมทั้งผลกระทบ และ
ความสูญเสียสภาพความสมบูรณของปาชายเลนและสภาพแวดลอมประกอบดวย โดยใหนํารายไดจาก
การเรียกเก็บคาใชประโยชนท่ีดินดังกลาวสมทบสนับสนุนการปลูก ฟนฟู   และการอนุรักษปาชายเลน
ของกรมปาไม 
   2.4 ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหลังแนวเขตปาชายเลนที่ราษฎรบุกรุก
พื้นที่กรรมสิทธ์ิของเอกชน ใหกรมประมง กรมปาไม และกรมควบคุมมลพิษ รวมกันดูแล และจัดใหมี
ระบบน้ํา ระบบบําบัด และระบบกําจัดของเสีย เพื่อรักษาสภาพปาชายเลน และคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   2.5 ใหนําพื้นที่ปาชายเลนที่จําแนกออกเปนเขตการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ี
ปาชายเลนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 พื้นที่งอกชายฝงทะเลที่เกิดข้ึนใหม  
ใหกรมปาไมกันไวเปนพื้นที่อนุรักษและฟนฟู มารวมเปนพ้ืนท่ีเขตอนุรักษท้ังหมด เวนแตบริเวณพื้นท่ี   
ท่ีไดรับอนุญาตใหมีการใชประโยชนในกรณีตาง ๆ ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ ใหกรมปาไมจัดทําแผนที่แสดง
แนวเขตอนุรักษใหแจงชัด รวมทั้งแสดงแนวเขตพื้นท่ีท่ีอนุญาตใหราษฎรเขาอาศัยทํากินเพ่ือจัดเปนเขต
กันชน ใหกรมปาไมเรงรัดจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตดังกลาวใหเสร็จโดยเร็วที่สุด แตท้ังนี้ตองไมชากวา   
1 ป นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และใหจัดสงแผนที่ท่ีทําเสร็จแลวใหหนวยราชการตาง ๆ      
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเครงครัด และใหสํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณประจําปใหกรมปาไมในการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน 
   2.6 ในพื้นที่เขตอนุรักษตามขอ 2.5 หามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพ้ืนท่ี      
ปาชายเลนในทุกกรณีท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปดโอกาสใหปาชายเลนไดฟนตัวกลับคืนสูความ      
อุดมสมบูรณ อันจะเปนการเกื้อกูลการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
   2.7 ความขอใดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่องรายงาน
การศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชายเลนและปะการังของประเทศ รวมท้ังมติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับ
เงื่อนไขเพ่ิมเติมขางตนซึ่งถาคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบใหถือตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกลาวขางตน 
  สําหรับมาตรการอื่น และวิธีดําเนินการ มอบใหคณะกรรมการปาไม   กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย รวมกันพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติเพื่อเสนอให  
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึง 
 

วันที่  17 ตุลาคม 2543       คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแกไขปญหาการจัดการพื้นท่ี
ปาชายเลน  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติเสนอ  แลวมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
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   1.  เห็นชอบผลการพิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการแกไขปญหาการจัดการ
พื้นที่ปาชายเลน  ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ  ครั้งท่ี 3/2543  ซึ่งมีความตอเนื่องกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 
   2.  กรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีใดขัดหรือแยงกับมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้  ใหใช
มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้แทนและในการออกมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับปาชายเลนฉบับใหม  ใหใชมติ
คณะรัฐมนตรีฉบับน้ีเปนหลัก 
             ท้ังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวา ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ  ครั้งท่ี 3/2543  เมื่อวันศุกรท่ี 1 กันยายน 2543  ไดมีการ
พิจารณาสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2543  เรื่องการแกไขปญหาการจัดการ
พื้นที่ปาชายเลน  โดยไดมีมติรวมกันระหวางคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  ดังนี้ 
   1.  อนุญาตใหราษฎรที่ไดเขาไปอยูอาศัยในเขตปาชายเลนโดยมิไดมีเอกสารสิทธ์ิ  
กอนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534  ยังคงอยูอาศัยตอไปได แตไมอนุญาตใหทํากิน  
ท้ังน้ีตองขออนุญาตจากกรมปาไมทุกป  และหามมิใหมีการออกเอกสารสิทธ์ิใดๆ ท้ังส้ิน 
   2.  กรมปาไมจัดการดูแลรักษาในลักษณะเปนเขตกันชน ( Buffer Zone )   
เพื่ออนุรักษปาชายเลนตลอดแนวฝงทะเลกวางไมนอยกวา 100 เมตร  ตลอดแนวชายฝงทะเล        
เพื่อฟนฟูใหเปนปาชายเลนที่สมบูรณ  เวนแตบริเวณชายฝงทะเลตอนใดมีลักษณะทางกายภาพ          
ท่ีไมเอื้ออํานวยใหกันแนวเขตเปนชายเลนจรดฝงทะเลไดถึง 100 เมตร  หากปรากฏวาในทองที่ใด    
เปนที่อยูอาศัยของราษฎร  ใหนําขอเสนอที่ไดทบทวนแลวในขอ 1 มาใชโดยอนุโลม 
   3.  ทาเทียบเรือประมง  ท่ีดําเนินการมากอนวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534       
ใหกรมปาไมพิจารณาอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีในเขตปาชายเลนคราวละไมเกิน 2 ป  แตท้ังนี้รวมกันแลว    
ตองไมเกินระยะเวลา 15 ป  นับต้ังแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  โดยหามมิใหขยายพื้นท่ีทําการ  
พรอมท้ังใหกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อปองกันผลกระทบสภาพปาและสิ่งแวดลอมและภายหลังจาก 
15 ปแลว  ใหรัฐเปนผูเขาไปดําเนินการตอไป 
                                  4.  สถานที่ราชการในหมูบานในเขตปาชายเลนที่มีอยูกอนวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2534  ใหพิจารณาเพิกถอนสภาพปาชายเลน   
   
  วันที่ 31 ตุลาคม 2543  คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง โครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณดังน้ี 
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  1. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในวงเงิน 1,465.45 ลานบาท และอนุมัติใหดําเนินการตอไป
ได ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหรับความเห็นของกระทรวงกลาโหมไปดําเนินการดวย 
สําหรับการดําเนินการในชวงระยะเวลาที่ 1 (ปงบประมาณ 2544 – 2548) ในวงเงิน 1,315.45 ลานบาท 
ใหใชทางเลือกที่ 3 โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําป ในวงเงิน 1,315.45 ลานบาท และใหสํานัก
งบประมาณรับไปพิจารณาในรายละเอียด หากไมสามารถใชงบประมาณดําเนินการได ใหสํานัก
งบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน 

2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประสานการผลิตและการใชภาพถายทางอากาศและ
แผนท่ี สวนองคกรที่จะรองรับการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ตลอดจนการยกเวนกฎระเบียบ       
บางประการใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่จะจัดต้ังข้ึนนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณา 
 
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543  คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง โครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณวาเน่ืองจากงบประมาณของรัฐ
มีจํากัดไมสามารถนํามาสนับสนุนโครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรพัยสิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในชวงระยะเวลาที่ 1 (ปงบประมาณ 2544 – 2548) ในวงเงิน 
1,315.45 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2543 ได จึงใหใชแหลงเงินจาก
โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางภาคเกษตรในวงเงิน 700 ลานบาท สวนจํานวนเงินท่ีขาดใหพิจารณา
ใชจายเงินที่เหลือจากโครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางภาคเกษตรซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดกอน
โครงการนี้ และหากไมเพียงพอใหใชเงินงบประมาณสมทบตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป 
 

วันที่  12 ธันวาคม 2543 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการใหภาคยานุวัติสารในอนุสัญญาวา
ดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายในประเทศที่ประสบปญหาภัยแลงอยางรุนแรง และ/หรือ
การแปรสภาพเปนทะเลทรายโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเสนอ  
               อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย และการแกไข
ผลกระทบของภัยแลงในประเทศที่ประสบภัยแลง และ/หรือการแปรสภาพเปนทะเลทรายอยางรุนแรง 
โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ดวยการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในทุกระดับที่สนับสนุน โดยการจัดทําในรูป
ของความรวมมือระหวางประเทศและการมีสวนรวม ภายใตกรอบของแนวทางการบูรณาการที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)  
 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 184

                ท้ังนี้ ประเด็นขอกฎหมายและบทบัญญัติในอนุสัญญาไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว ประกอบกับกระทรวงการตางประเทศ 
และสํานักงบประมาณก็พิจารณาเห็นชอบดวยแลว  
                อนึ่ง สําหรับคาใชจายในการเขาเปนสมาชิกในอนุสัญญาดังกลาวปละ 8,000 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 336,000 บาท สํานักงบประมาณจะพิจารณาใหตามความจําเปนตอไป 
                ตอมาไดมีการมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานผูประสานงาน (Focal 
Point) 
 
                วันที่ 19 ธันวาคม 2543 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี 
(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) ไดรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2543 ของ
คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ในการแกไขปญหาหน้ีสินของเกษตรกรและ     
ผูยากจน ท้ัง 3 กองทุนฯ ดังกลาว ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
 1. ผลการดําเนินงาน 
  1.1 เงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2528 
   - ในปงบประมาณ 2543 ไมไดอนุมัติใหกูยืมเงินทุนฯ ขณะน้ีมีลูกหนี้ไดชําระ
หน้ีกลับคืนกองทุนมาบางสวน (จํานวน 4,938,447.97 บาท) และในปงบประมาณ 2544 ไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 65 ลานบาท คิดเปนเงินทุนหมุนเวียนฯ ท่ีมีอยู ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2543 จํานวน 69,938,447.97 บาท จึงไดแจงเกษตรกรผูรอขอความชวยเหลือ จํานวน 1,663 ราย 
ใหยนืยันคําขอรับความชวยเหลือเพ่ือดําเนินการตอไป 
   - ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 - 30 กันยายน 2543 ไดมีการอนุมัติ     
ใหเกษตรกรและผูยากจนกูยืมท้ังส้ินจํานวน 842 ราย จํานวนเงินที่อนุมัติ 28,415,500 บาท 
   - การรับชําระคืนหนี้เงินกู ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 เงินทุนฯ มียอดหนี้
เงินกูถึงกําหนดชําระคืนจํานวน 3,405,000 บาท ไดรับชําระหนี้คืน จํานวน 642,000 บาท คิดเปน
รอยละ 18.85 และมียอดหนี้เงินกูสะสมคงเหลือจํานวน 20,628,000 บาท 
  1.2 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน พ.ศ. 2533 
   - ปงบประมาณ 2543 อนุมัติเงินกองทุนหมุนเวียนฯ จํานวน 2 ราย จํานวนเงนิ
ท่ีอนุมัติใหกู 408,000 บาท จํานวนที่ดินที่ชวยไถถอนและซื้อคืนเนื้อที่ 33-2-48 7/10 ไร 
   - ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2533 - 30 กันยายน 2543 ไดอนุมัติใหเกษตรกร     
ท่ียากจนกูยืมจํานวน 706 ราย จํานวนเงิน 85,205,885 บาท จํานวนท่ีดินท่ีชวยไถถอนและซื้อคืนเนื้อท่ี 
12,978-0-77 1/10 ไร 
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  - การรับชําระคืนหนี้เงินกู ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 กองทุนฯ มียอดหนี้เงินกู 
ถึงกําหนดชําระคืน จํานวน 22,278,000 บาท ไดรับชําระหนี้คืน จํานวน 1,777,000 บาท คิดเปน 
รอยละ 7.98 และมียอดหนี้เงินกูสะสมคงเหลือ จํานวน 46,785,000 บาท 
  - ณ วันท่ี 30 กันยายน 2543 มียอดเงินกองทุนฯ คงเหลือ จํานวน 
49,532,554.31 บาท 
  - การที่กองทุนมียอดการอนุมัติใหความชวยเหลือนอยและไมมีคําขอกูจากเกษตรกร
ท่ีรอความชวยเหลือ เนื่องจากกองทุนฯ มีขอจํากัดในการใหความชวยเหลือ โดยจะชวยเหลือเฉพาะกรณี
เปนหนี้ท่ีเกิดจากการจํานองและขายฝากที่ดินไวกับเจาหนี้เอกชนเทานั้น และวงเงินท่ีจะใหความ
ชวยเหลือไมเกินรายละ 300,000 บาท 
  1.3 กองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหนี้สินและที่ดิน   
พ.ศ. 2536 ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 
   - ปงบประมาณ 2543 อนุมัติเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ใหความชวยเหลือจํานวน 
3,786 ราย จํานวนเงินที่อนุมัติใหกู 414,540,157 บาท จํานวนท่ีดินท่ีชวยเหลือเน้ือท่ี 34,818-2-42 
2/10 ไร 
   - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2543 อนุมัติใหเกษตรกรและ  
ผูยากจนกูยืมจํานวน 12,879 ราย จํานวนเงิน 1,681,200,550.22 บาท จํานวนที่ดินที่ชวยไถถอน
และซื้อคืนเน้ือที่ 139,709-3-30 ไร 
   - การรับชําระคืนหน้ีเงินกู ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 กองทุนฯ มียอดหนี้
เงินกูถึงกําหนดชําระคืน จํานวน 202,392,000 บาท ไดรับชําระหนี้คืน จํานวน 28,760,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 14.21 และมียอดหนี้เงินกูสะสมคงเหลือ จํานวน 1,241,648,000 บาท 
   - ณ วันที่ 30 กันยายน 2543 มียอดเงินกองทุนฯ คงเหลือ จํานวน 
159,665,238.40 บาท และในปงบประมาณ 2544 ไดรับงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 
135,000,000 บาท รวมเปนเงินคงเหลือทั้งส้ิน จํานวน 294,665,238.40 บาท 
   - มีเกษตรกรและผูยากจนยื่นเรื่องขอรับความชวยเหลือจํานวน 657 ราย    
เปนเงินจํานวน  275,651,822.88 บาท  อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการของธนาคาร           
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 2. ปญหาอุปสรรค 

               เกษตรกรและผูยากจนท่ีกูยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนฯ สวนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีรายไดคอนขางต่ําและไมแนนอน และเกษตรกรนอกจากเปนหนี้อยูกับกองทุน
หมุนเวียนฯ และยังมีหน้ีอยูกับบุคคลภายนอกดวย ทําใหตองชําระหนี้หลายทาง และนโยบายการ
ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนที่ผานมา มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือตองการสงวนที่ดินไวใหเกษตรกรและ
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ผูยากจนไดอาศัยทํากิน และไมใหท่ีดินหลุดไปเปนสิทธิของนายทุนในเรื่องความสามารถในการชําระหนี้
คืนกองทุน แนวทางในการพิจารณาอนุมัติใหยืมเงินกองทุนฯ จึงไมเขมงวด เปนเหตุใหเมื่อเกษตรกรและ
ผูยากจนกูยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนฯ ไปแลว จึงมีอัตราการชําระหนี้คืนกลับเขากองทุนคอนขางต่ํา 
ทําใหเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ลดนอยลงตามลําดับ และไมเพียงพอท่ีจะใหเกษตรกรและผูยากจนรายอื่น
กูยืมตอไป ตองเสนอของบประมาณเพิ่มเติมทุกป 

ขณะนี้เงินทุนหมุนเวียนทั้ง 3 กองทุนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี             
มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2543 จํานวนรวม 14,136,240.68 บาท และไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติมในป 2544 อีกจํานวน 200,000,000 บาท มีเกษตรกรและผูยากจนที่ไดยื่น     
คําขอกูท่ีอยูระหวางการพิจารณาชวยเหลือรวมจํานวน 2,320 ราย จํานวนเงินที่ขอกูประมาณ 
357,361,748.88 บาท ซึ่งจํานวนเงินกองทุนที่เหลือดังกลาวคาดวาไมเพียงพอที่จะใหการชวยเหลือ 
แกเกษตรกรและผูยากจนที่รอขอความชวยเหลือเพิ่มเติม 
 3. แนวทางแกไข 

3.1 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอใหมีการพิจารณารวมเงินทุน
หมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2528 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของ
เกษตรกรที่ยากจน พ.ศ. 2533 และกองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหนี้สิน
และท่ีดิน พ.ศ. 2536 เขาเปนกองทุนเดียวกัน เพื่อจะไดสามารถใชเงินจากกองทุนอื่นที่เหลืออยูได และ
เพื่อความสะดวกในการบริหารกองทุนและการเสนอของบประมาณ แตยังไมสามารถดําเนินการได 
เนื่องจากตองรอพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังในการรวมหรือยุบกองทุนหรือเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประกาศใชกอน 

     3.2  จากผลการชําระหนี้คืนกองทุนในแตละกองทุนอยูในเกณฑคอนขางต่ํา 
คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ไดมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543           
ใหเกษตรกรและผูยากจนท่ียื่นคําขอกูเงินจากกองทุนหมุนเวียนฯ ตองจัดทําแผนการผลิต การใช
ประโยชนในที่ดินและการชําระหนี้คืนกองทุนหมุนเวียนฯ ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนดประกอบการขอกูเงินดวย เพื่อคณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
(อชก.) สวนตาง ๆ ใชประกอบการพิจารณาอนุมัติกูเงิน ในเรื่องความสามารถในการชําระหนี้คืน
กองทุน หากมีรายไดไมเพียงพอที่จะชําระหนี้คืนกองทุนไดภายในระยะเวลาที่กองทุนกําหนด (12 ป)   
ก็จะไมพิจารณาอนุมัติใหกู 

 
วันท่ี  16 มกราคม 2544 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได ดังนี้ 
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1. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. .... 
(กําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน และการโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน) 
มีสาระสําคัญคือ กําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
    1.1 ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
        (ก) จัดสรรท่ีดินเปนท่ีประกอบเกษตรกรรม ไรละ 100 บาท 
        (ข) เศษของไรคิดเปนหน่ึงไร จัดสรรที่ดินประเภทอื่นนอกจาก (ก) ไรละ 250 บาท 
 
  1.2 การโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน รายละ 3,000 บาท 

2. รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. .... (กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต        
ใหทําการจัดสรรท่ีดิน) มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

 

วันที่ 16 มกราคม 2544  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหนาการแกไขปญหา
ของสมัชชาคนจน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปไดดังนี้ 
 1. กรณีปาสงวนแหงชาติปาหลังภู อําเภอโขงเจียม สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ไดสงเจาหนาที่เขาไปเตรียมการสํารวจรังวัดจัดที่ดินใหแกราษฎรแลว           
(เริ่มดําเนินการสํารวจรังวัดในปงบประมาณ 2544)ซึ่งชี้แจงประชาสัมพันธแกราษฎรใหเปนที่เขาใจแลว 
 2. โครงการปากุดชมภูและปาชุมชนทับท่ีดินทํากินของราษฎร อําเภอสิรินธร ส.ป.ก.   
ไดทําการสํารวจรังวัดและสอบสวนสิทธิท่ีดินโครงการน้ีไวตั้งแตป พ.ศ. 2533 แตยังไมไดจัดท่ีดินใหแก
ราษฎร เนื่องจากราษฎรจํานวนมากมีเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (นส.3) แตไมเต็มแปลง 
ซึ่งไดชี้แจงใหราษฎรทราบวาจะดําเนินการออก ส.ป.ก.4-01 ใหเฉพาะที่ดินมือเปลา สวนที่มี นส.3     
จะดําเนินการกันออก แตราษฎรสวนใหญไมประสงคจะรับ ส.ป.ก. 4-01และ ส.ป.ก. อุบลราชธานี
กําหนดแผนจัดท่ีดินใหกับราษฎรที่ประสงคจะรับ ส.ป.ก. 4-01 ในปงบประมาณ 2544 
 3. กลุมปญหาปาไม ท่ีดิน ไมมีการดําเนินการ เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีไมเห็นชอบ
ตามขอเสนอของคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน แตอยางไรก็ตามกรมปาไมอยูระหวางดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งคาดวาจะแกไขปญหาราษฎรไดประมาณ 
47,000 ราย 56 พ้ืนท่ี และไดกําหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คือ รวบรวมขอมูลความคิดเห็นโดยการจัดการสัมมนา และสํารวจความ
คิดเห็นจัดทํารางพระราชบัญญัติโดยใชฐานขอมูลที่รวบรวมได จัดทําประชาพิจารณ และปรับปรุง     
รางพระราชบัญญัติกับนําเสนอรางพระราชบัญญัติ 
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  วันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการ              
เรื่อง การกําหนดมาตรการและแนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา
อนุรักษตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติเสนอ 
 1. มาตรการหลัก มี 3 ขอ คือ 
  1.1 การที่มติคณะรัฐมนตรีออกมาใชบังคับในชวงระยะเวลาที่ตางกัน ทําใหมีความ
คาบเกี่ยว หรือไมสอดคลองกันในทางปฏิบัติ เชน มติคณะรัฐมนตรีวาดวยการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
และมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขออนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม ดังน้ันควรจะมีการพิจารณา
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวในภาพรวม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกันในแนวทางปฏิบัติ 
  1.2  กรณีพื้นที่บริเวณท่ีขออนุญาตเปนเขตพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 เอ ท่ีจําเปนตองสงวน
รักษาไวเพื่อมิใหปาตนน้ําลําธารถูกทําลาย อันเปนการปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือ
สาธารณประโยชนของรัฐ อธิบดีกรมปาไมอาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเพ่ือขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา9 ตรี แหงพระราชบัญญัติแร         
พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม กันเขตพื้นท่ีท่ีกําหนดใหเปนเขตพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ออกจากเขตประทานบัตรได ท้ังน้ี
โดยเจาของประทานบัตรไมมีสิทธ์ิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากรัฐ 
  1.3ใหมีการประเมินคุณคาของพื้นท่ีปาไมในทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเขาทําประโยชน 
ในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ  
 2. มาตรการรองมี 2 ขอ คือ 
  2.1 หลักเกณฑและมาตรการผอนผัน หรือยกเวนการใชประโยชนท่ีดินในเขตพื้นท่ี
ปาอนุรักษ (พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 เอ) เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับความม่ันคงหรือเศรษฐกิจ ตามขอสังเกตของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 แบงออกเปน 4 กรณี คือ 
   กรณีท่ี 1 พื้นที่ท่ีทางการไดใชประโยชนแลว 
   กรณีท่ี 2 พื้นที่ท่ีรัฐไดอนุญาตใหประชาชนหรือเอกชนเขาใชประโยชนในกิจการ
เพื่อการสํารวจแรหรือการทําเหมืองแร 
   กรณีท่ี 3 พื้นที่ท่ีรัฐมีขอผูกพันกับประชาชนหรือเอกชนไวแลว ในกิจการเพื่อการ
สํารวจแร หรือการทําเหมืองแร 
   กรณีท่ี 4 พ้ืนท่ีท่ีผูขออนุญาตรายใหมขอเขาทําประโยชนในกิจการเพื่อการ
สํารวจแร หรือการทําเหมืองแร 
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  2.2 มาตรการเงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม มี 3 ขอ คือ 
   1) ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการที่ชัดเจนและแมนยํา
เสนอกรมปาไมพิจารณาใหความเห็นชอบกอน เพื่อใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนที่ปาไมนอยที่สุด 
   2) ใหผูรับอนุญาตเปนผูออกคาใชจายท้ังหมดในการติดตามผลการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่จากการประกอบกิจการอยางตอเนื่อง และผูรับอนุญาตจะตองทํารายงานผล              
การดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานโครงการ
ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอยางนอยปละ 1 ครั้ง และหากการติดตามตรวจสอบพื้นที่ท่ีไดรับ
อนุญาตพบวา ผูรับอนุญาตละเลยไมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวใหสวนราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของ 
เพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
แลวแตกรณีได โดยผูถูกเพิกถอนไมมีสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 
    3)  ใหผูรับอนุญาตจัดใหมีแผนบรรเทาผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมควบคูกันไปดวย และตองวางมัดจําหรือทําสัญญาคํ้าประกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ   
ในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หากผูรับอนุญาตไมดําเนินการตามที่หนวยงาน         
ท่ีเกี่ยวของส่ังการ ใหหนวยงานดังกลาวนําเงินมัดจําหรือเงินค้ําประกันไปเปนคาใชจายในการบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดข้ึนได ในกรณีท่ีเงินมัดจําหรือเงินค้ําประกันไมเพียงพอใหผูรับอนุญาตรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนที่ยังขาดอยูดวย 
 อนึ่ง การกําหนดมาตรการและแนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตเขาทําประโยชนใน
เขตพื้นที่ปาอนุรักษของคณะทํางาน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติแตงต้ัง นั้น มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรลุมน้ํา ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ดังนี้ 
 1.  ขณะน้ีกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยคณะอนุกรรมการ
จัดการทรัพยากรลุมน้ําไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง     
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมแบบสอบถาม    
ท่ีขอทราบความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า และมาตรการการใชประโยชนท่ีดินในเขตลุมน้ําตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูล     
ในการปรับปรุงแกไขมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวตอไป 
 2. คณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรลุมนํ้าไดเห็นชอบในหลักการของรางหลักเกณฑ
และมาตรการผอนผันตามมาตรการรอง ขอ 2.1 ของคณะทํางานฯ ภายใตคณะกรรมการนโยบายปาไม
แหงชาติแลว 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 190

 วันที่  7 กุมภาพันธ 2544 ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยในการจางเอกชนทําการสํารวจและทําแผนที่ พ.ศ 2544 ในราชกิจจานุเบกษา  
เลม 118 ตอนพิเศษ 10ง 
   

วันที่  5 มิถุนายน 2544  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอลดหยอนคาภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอ วาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ไดแจงใหทราบถึงเหตุผลและความจําเปนที่ไมเห็นชอบดวยกับการประเมินคารายปและภาษีขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาพัง (อบต. เขาพัง) ท่ีไดประเมินทรัพยสินบริเวณเขื่อนรัชชประภาของการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 53 หมู 3 ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 
เปนเงิน 229,187,750.25 บาท เพื่อใชคํานวณคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจําป พ.ศ. 2544 และ 
ไดแจงผลการคํานวณเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนเงิน 28,646,569 บาท ซึ่งการประเมิน      
คาภาษี ประจําป พ.ศ. 2544 ของ อบต. เขาพัง เพิ่มข้ึนสูงกวาคาภาษีของป พ.ศ. 2543 มาก โดยคิดเปน
รอยละที่เพิ่มจากป พ.ศ. 2543 ถึงรอยละ 4,407.87  (คาภาษีของป พ.ศ. 2543 เปนเงินทั้งส้ิน  
650,338.32 บาท จึงไดยื่นคํารองขอให อบต. เขาพัง พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม 
รวม 2 รายการ คือ รายการลําดับที่ 25 ซึ่งเปนตึก 7 ชั้น และเครื่องจักรผลิตพลังงานไฟฟา จํานวน 3 
เครื่อง โดยขอใหประเมินคารายปสําหรับเครื่องจักรใหม ซึ่ง กฟผ. เห็นวาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ อบต.
เขาพังเรียกเก็บสูงเกินสมควร และหลักเกณฑการคิดคารายปไมนาจะถูกตองตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยไดวางแนวทางไว ประกอบกับ
ในการประเมินคารายปและคาภาษีสําหรับทองที่ตาง ๆ ข้ึนอยูกับหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
ท่ีทรัพยสินตั้งอยู ซึ่งไมมีมาตรฐานและหลักเกณฑในการคํานวณคารายปและภาษีท่ีชัดเจนเปนไปใน
แนวทางเดียวกันท้ังประเทศ และโดยที่มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน          
พ.ศ. 2475  ดังกลาวขางตนกําหนดวา มติคณะรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีมติรวม 3 ประการ ดังนี้ 
 1. อนุมัติใหลดหยอนคารายป และคาภาษีของเครื่องจักรผลิตพลังงานไฟฟาจํานวน 3 
เครื่อง ใหแก กฟผ. ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534  
 2. เนื่องจาก อบต. เขาพังประเมินคาภาษีเข่ือนรัชชประภาเปนจํานวนเงินที่สูงข้ึนจาก
ภาษีของปท่ีผานมามาก และวิธีการคํานวณหาคารายปและคาภาษียังไมเปนที่ยุติ อีกท้ังการคํานวณคา
รายปตามแบบของ อบต. เขาพัง สูงกวาที่กฟผ. คํานวณ กฟผ. จึงไมสามารถที่จะยอมรับและชําระ      
คาภาษีดังกลาวตามคําชี้ขาดของ อบต. เขาพัง กอนการอุทธรณตอคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติ
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ให กฟผ. ไดรับยกเวนไมตองเสียเงินเพิ่ม ดอกเบี้ยและคาใชจายใด ๆ นอกเหนือจากคารายปและคาภาษี
ท่ีจะไดรับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี 
 3. กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟาโดยไมมี
วัตถุประสงคในการแสวงหากําไร และตามลักษณะการประกอบกิจการของ กฟผ. มีทรัพยสินที่อยูในขาย
จะตองเสียภาษีในทองที่ดังกลาว ไดแกหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินในทองที่ท่ีทรัพยสินนั้น
ตั้งอยู และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินที่เปนอยูในขณะน้ี
ไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนแนนอนท่ีพนักงานเจาหนาที่จะยึดถือปฏิบัติได การประเมินคารายปและคาภาษี
จึงแตกตางกันไปตามแตดุลยพินิจของเจาหนาที่ในแตละแหง ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดปญหาการอุทธรณ  
คารายปตอคณะรัฐมนตรี ในหลาย ๆ กรณี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหมีการกําหนดหลักเกณฑในการ
คํานวณคารายปและคาภาษีท่ีชัดเจนแนนอนและเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยยึดถือหลัก
ความเปนธรรมและไมกอใหเกิดภาระภาษีแกผูเสียภาษีจนเกินสมควร โดยควรมีการกําหนดหลักเกณฑ
อัตราขั้นสูงของคารายปท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาไวดวย 

วันที่  19 มิถุนายน 2544 คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหนํารางพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ… ท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอ สงคืนสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรตามขอบังคับในวันท่ี 23 มิถุนายน 2544 และแจงความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรทราบตอไป 
              ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
(ฉบับที่) พ.ศ…. รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลวมีความเห็น ดังนี้ 
   1. ตามรางมาตรา 3 (เพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา 17) เปนหลักการที่ซ้ําซอน
กับมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 กลาวคือ กําหนดใหอธิบดีอาจ
อนุญาตใหสวนราชการและองคการของรัฐเขาใชพ้ืนที่ในปาสงวนแหงชาติเพ่ือเปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือ
เพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่นโดยการอนุมัติของรัฐมนตรี และวรรคสามของมาตรา 13 ทวิ ไดกําหนด 
ใหการเขาใชพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติของสวนราชการและองคการของรัฐดังกลาวตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนมุัติรัฐมนตรีดวย 
   2. นอกจากนี้ตามรางมาตรา 3    ดังกลาวไดกําหนดขอจํากัดใหอนุญาตได
เฉพาะเขตปาเส่ือมโทรมตามมาตรา 16 ทวิ น้ัน จะเปนอุปสรรคตอการที่สวนราชการและองคการของ
รัฐจะเขาใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติบริเวณที่ไมเปนปาเส่ือมโทรมในกรณีจําเปนเพื่อปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เชน การปกเสาไฟฟา หรือการวางทอกาซเปนตน ซึ่งอาจสงผลใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการหรือองคการของรัฐไมบรรลุวัตถุประสงค ดวยเหตุนี้มาตรา 
13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันจึงไมไดกําหนด
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ขอจํากัดไววาจะอนุญาตใหเขาใชพื้นท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติไดเฉพาะในเขตปาเส่ือมโทรมเทานั้น 
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดมาตรการที่รัดกุมขึ้นเพ่ืออนุรักษสภาพความสมบูรณ
ของปาไม ก็อาจมีมติคณะรัฐมนตรีใหการอนุญาตใหสวนราชการหรือองคการของรัฐเขาใชประโยชนใน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามมาตรา 13 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 กระทําได
เฉพาะในพื้นท่ีปาเส่ือมโทรมเทานั้น 
 

วันที่  26  มิถุนายน 2544 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ในการแกไข
ปญหาหนี้สินของเกษตรกรและผูยากจน งวดแรก (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2543-มีนาคม 2544) 
ปงบประมาณ 2544  ซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) ประธาน
กรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนเห็นชอบแลว สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 1. การอนุมัติเงินกู 
  1.1 อนุมัติเงินใหเกษตรกรและผูยากจนกูยืมเฉพาะจากกองทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ชวยเหลือเกตรกรและผูยากจนดานหนี้สินและท่ีดิน พ.ศ. 2536 จํานวน 545 ราย จํานวนเงินที่อนุมัติ
ใหกู 68,840,158 บาท จํานวนที่ดินที่ชวยเหลือเน้ือที่ 5,509-3-69.6 ไร สําหรับเงินทุนหมุนเวียน
ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2528 ยังไมมีการอนุมัติใหกูยืมเงินทุนฯ เน่ืองจาก               
ในปงบประมาณ 2543 เงินทุนหมุนเวียนฯ หมด และมีเกษตรกรที่รอขอความชวยเหลือ จํานวน 1,663 
ราย ซึ่งในปงบประมาณ 2544 ไดรับงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 65 ลานบาท จึงไดแจงเกษตรกรผูรอ
ขอความชวยเหลือทุกรายยืนยันการขอรับความชวยเหลือ ขณะน้ีเรื่องอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการ
อนมุัติ 
  1.2 ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน (31 มีนาคม 2543) ไดมีการอนุมัติ          
ใหเกษตรกรและผูยากจนกูยืมท้ัง 3 กองทุน รวมทั้งส้ินจํานวน 14,971 ราย จํานวนเงินท่ีอนุมัติ 
1,863,060,993.22 บาท จํานวนที่ดินที่ชวยเหลือเนื้อท่ี 158,158-2-91.6 ไร 
 
 2. การรับชําระคืนเงินกู 
  ณ เดือนมีนาคม 2544 ท้ัง 3 กองทุน มียอดหนี้คงคางและถึงกําหนดชําระจํานวน 
327,161,000 บาท ไดรับชําระหนี้คืนจํานวน 64,305,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.65 ของหน้ี      
ถึงกําหนดชําระและมียอดหนี้เงินกูสะสมคงเหลือจํานวน 1,337,169,000 บาท หากเปรียบเทียบผล
การรับชําระคืนเงินกูของปบัญชี 2542 และปบัญชี 2543 ปรากฏวา ในปบัญชี 2543 มีอัตราการรับ
ชําระหนี้ลดลงจากปบัญชี 2542 คิดเปนรอยละ 3.24 ของหน้ีถึงกําหนดชําระ 
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 3. แนวทางแกไข ปญหาและอุปสรรค 
    3.1 เมื่อเกษตรกรและผูยากจนไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนเพื่อไถถอนที่ดินคืน

แลว รัฐบาลควรจะพิจารณาและฟนฟูเกษตรกรในการประกอบอาชีพดวย เพ่ือจะไดมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ
สามารถชําระหนี้คืนกองทุนหมุนเวียนฯ ได 
    3.2 จากผลการชําระหนี้คืนกองทุนในแตละกองทุนอยูในเกณฑคอนขางต่ํา          
ซึ่งสาเหตุสวนหน่ึงเกิดจากแนวทางในการพิจารณาอนุมัติใหเกษตรกรและผูยากจนกูเงินที่ผานมา      
ไมเขมงวด โดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการชําระหนี้ ดังนั้นคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและ      
ผูยากจน (กชก.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2543 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 ไดมีมติใหเกษตรกรและ
ผูยากจนท่ียื่นคําขอกูเงินจากกองทุนหมุนเวียนฯ ตองจัดทําแผนการผลิตการใชประโยชนในท่ีดินและการ
ชําระหนี้คืนกองทุนหมุนเวียนฯ ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
ประกอบการขอกูเงินดวย เพ่ือคณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.) สวนตางๆ      
ใชประกอบการพิจารณาอนุมัติกูเงินในเรื่องความสามารถในการชําระหนี้คืนกองทุน หากมีรายได       
ไมเพียงพอท่ีจะชําระหนี้คืนกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามระเบียบฯ คือ 12 ป ก็จะไม
พิจารณาอนุมัติใหกู 
 3.3 เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลไดดําเนินการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกร
รายยอยตามนโยบายของรัฐบาลผานระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรเสนอให กชก. พิจารณาลดภาระหนี้ใหแกลูกหน้ี
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนฯ ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
จากรอยละ 8 เหลือรอยละ 5 ตอป ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2544 เปนตนไป เนื่องจากเกษตรกรลูกหน้ี
กองทุนหมุนเวียนฯ ของสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีสวนมากมีฐานะคอนขางยากจน และสมควร
ใหไดรับการฟนฟูและพัฒนาอาชีพโดยใหเขารวมโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณดวย  เพ่ือเกษตรกรจะไดมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสามารถชําระหนี้คืนกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดตอไป ตามนโยบายของรัฐบาล  
   
           วันที่  26  มิถุนายน 2544  คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณี         
ทางราชการขอใหราษฎรอุทิศท่ีดินให หรือกรณีเขาไปดําเนินการในที่ดินของเอกชน เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนรวมกัน  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยใหสวนราชการทุกหนวยถือปฏิบัติวา ในการ    
รับมอบท่ีดินซึ่งมีผูอุทิศใหนั้น ใหดําเนินการจัดทําเอกสารรับมอบที่ดินที่ไดรับมอบเพื่อใชเปนหลักฐาน
อางอิงเมื่อมีขอพิจารณาโตแยงเกิดข้ึน โดยใหทุกกระทรวง ทบวง กรม ไดถือปฏิบัติเปนแนวปฏิบัติเพ่ือ
รักษาผลประโยชนของทางราชการ ซึ่งสวนราชการที่เกี่ยวของคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 
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             ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยรายงานวา ไดมอบหมายใหกรมที่ดินดําเนินการ     
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข โดยไดจัดทําแนวทางปฏิบัติในการรับมอบที่ดิน
กรณีท่ีราษฎรอุทิศที่ดินใหทางราชการหรือกรณีเขาไปดําเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อใหมีการใช
ประโยชนรวมกัน โดยมีแนวปฏิบัติวา ใหเจาหนาที่ของหนวยงานนั้น ซึ่งไดรับอุทิศที่ดินจากราษฎรหรือ
เขาไปดําเนินการในท่ีดินเอกชน จัดทําหนังสือแสดงความประสงคเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินใหกับ        
ทางราชการหรือยินยอมใหทางราชการเขาไปดําเนินการ โดยใหมีรายละเอียดประกอบดวย ดังน้ี 
   1. ท่ีดินที่จะอุทิศใหกับทางราชการ หรือจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการตอง
เปนท่ีดินที่เจาของท่ีดินมีกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นโดยชอบดวยกฎหมาย หากที่ดินนั้น
มีภาระผูกพัน ใหเจาหนาที่แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบกอน 
                         2. ใหเจาหนาที่จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศที่ดิน พรอมแผนที่แสดง
ขอบเขตและเนื้อที่ของท่ีดินที่จะอุทิศ หรือยินยอมจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการ แลวใหเจาของที่ดิน
และผูมีหนาที่ดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนลงชื่อรับรองไวเปนหลักฐานตอหนาพยานในกรณีมีเอกสาร
สิทธ์ิตามประมวลกฎหมายที่ดินใหสําเนาประกอบเรื่องไวดวย 
 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2544  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 (คกก. 5) เสนอ เรื่อง ขออนุมัติจายเงินคาทดแทนที่ดิน (คาขนยาย) 
โครงการฝายเชียงดาว ของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยเห็นชอบในการจาย   
คาขนยายใหแกผูไดรับผลกระทบจากโครงการฝายเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม จํานวน 9 ราย เน้ือที่ 23 -   
2 - 84.45 ไร โดยมอบใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไปประสานกับ
คณะกรรมการพิจารณาและกําหนดราคาคาชดเชยที่ดิน (คาขนยาย) ในระดับจังหวัดในการดําเนินการ
เจรจาลดคาขนยายใหต่ํากวาราคาไรละ 105,000 บาท โดยมีหลักเกณฑวาการจายคาขนยายสําหรับ
ท่ีดินที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิท่ีอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ไมควรใชราคาประเมินที่ดินของกรมท่ีดินในการ
พิจารณา แตใหพิจารณาจายคาชดเชยเพื่อทดแทนสิ่งปลูกสรางและตนไม และเมื่อไดขอยุติราคา        
คาขนยายแลวใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมรายงานผลใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 ทราบกอนดําเนินการตอไปดวย 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 มีความเห็นและ
ขอสังเกต ดังนี้ 
  1. การจายคาขนยายใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการตาง ๆ ของรัฐในกรณี
เปนผูครอบครองหรือเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติหรือบุกรุกท่ีดินของรัฐควรจะตองมจีาํนวน
ต่ํากวาการจายคาชดเชยในกรณีท่ีดินที่ไมมีเอกสารสิทธ์ินอกเขตปาสงวนแหงชาติ ไมใชท่ีสงวนหวงหาม 
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และไมใชท่ีสาธารณประโยชน เพื่อไมเปนการสนับสนุนใหราษฎรบุกรุกพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติหรือ
ท่ีดินของรัฐมากขึ้น 
  2. หลักเกณฑการจายคาขนยายไมควรใชราคาประเมินของกรมที่ดินในการพิจารณา
จายคาขนยายใหแกราษฎรสําหรับที่ดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ (ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ) เพราะมิใชเปนการ
จายคาที่ดิน แตเปนการจายคาชดเชย(คาขนยาย) เพ่ือเปนคาทดแทนสิ่งปลูกสรางและตนไม 

  3. ภายหลังจากการโยกยายราษฎรออกจากพื้นที่ท่ีจะดําเนินโครงการแลว สวนราชการ
ท่ีเกี่ยวของควรพิจารณาใหความชวยเหลือราษฎรในการตั้งถ่ินฐานใหม รวมทั้งการประกอบอาชพีตอไปดวย 

  กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมรายงานวา ในป พ.ศ. 2543        
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดรับงบประมาณใหดําเนนิการกอสรางโครงการฝายเชียงดาว ในวงเงิน
คากอสราง 178 ลานบาทเศษ เพ่ือยกระดับนํ้าในแมน้ําปง ลักษณะโครงการฯ เปนฝายยางชนิดน้ํา 
ประกอบดวยการกอสรางฐานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ประมาณ 2 เมตร พรอมติดต้ังตัวฝายยาง ซึ่งมี
ความยาวของสันฝาย 72 เมตร สูงจากฐานคอนกรีต 3 เมตร สามารถพองตัวฝายขึ้นเพื่อยกระดับน้ํา
และยุบยางลงเมื่อไมตองการเก็บกักน้ํา และเน่ืองจากโครงการฝายเชียงดาวไมมีอางเก็บน้ํา แตใชลําน้ํา
เดิมเปนตัวเก็บกักน้ํา จึงตองมีการกอสรางคันดินปองกันน้ําลนตลิ่งทางดานเหนือฝายทั้งสองฝงของ
แมน้ําปง   โดยเปนคันดินกวาง 4 เมตร สูงระหวาง 0 - 3 เมตร ขนานไปตามลําน้ําปง โดยคันดินฝง
ขวาของลํานํ้ายาว 260 เมตร  และฝงซายยาว 958 เมตร ซึ่งเปนพื้นที่ท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ   
“ปาเชียงดาว” จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินพบวา ท่ีดินฝงซายมีราษฎร
เขามาทําประโยชน จํานวน 9 ราย ซึ่งโครงการฯ จะตองจายเปนคาขนยายเปนพื้นที่ 23 - 2 - 84.45 
ไร และราษฎรทั้ง 9 ราย ไดเรียกรองขอคาชดเชยในราคาไรละ 105,000 บาทตอไร ซึ่งคิดเปนเงิน
จํานวนท้ังส้ิน 2,489,668.13 บาท สวนทางดานฝงขวาของลําน้ําเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเชียงดาว
เชนกัน แตอยูในความดูแลของศูนยฝกอบรมและสงเสริมการเกษตร หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ซึ่ง
โครงการฯ ไดทําหนังสือขอความยินยอมใหใชพื้นที่ดังกลาวไปแลว ประกอบกับไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ใหนํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 มาบังคับใชกับ
โครงการของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานโดยอนุโลม และสามารถจายคาชดเชยใหราษฎร             
ท่ีครอบครองและทําประโยชนมากอนการกอสรางในที่ดินทุกประเภทรวมทั้งปาสงวนแหงชาติดวย   
 
                                วันที่  31 กรกฎาคม 2544   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่อง  รางกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ... และรางกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.… ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ   
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รางกฎกระทรวงที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว รวม 2 ฉบับ แลวใหดําเนินการ
ตอไปได ดังนี้ 
 1. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. …. 
(กําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน และการโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน) 
ซึ่งมสีาระสําคัญคือ กําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
  1.1 ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
   (ก) จัดสรรที่ดินเปนที่ประกอบเกษตรกรรม ไรละ 100 บาท 
   (ข) จัดสรรที่ดินประเภทอื่นนอกจาก (ก)  ไรละ 250 บาท 
         เศษของไรคิดเปนหนึ่งไร 
  1.2 การโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน รายละ 3,000 บาท 
 2. รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ..(กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให
ทําการจัดสรรที่ดิน) ซึ่งมีสาระสําคัญคือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
  

2.5.9 นโยบายที่ดินในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545–2548) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ไดมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับนโยบาย
ท่ีดิน ในขอ 2.2 หนา 63 ดังนี้ 

 “ 2.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการใชประโยชน โดยใหมี
พ้ืนที่ปาอนุรักษไมตํ่ากวารอยละ 25  ของพ้ืนที่ประเทศ ควบคูไปกับการอนุรักษพ้ืนที่ปาชายเลน
ใหไดไมตํ่ากวารอยละ 1.25 ลานไร  ตลอดจนลดปญหาการชะลางพังทลายของดินไมนอยกวา 5 
ลานไร  และฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหาทั้งที่เปนดินเปร้ียว  ดินเค็ม  และดินขาดอินทรียวัตถุ
ไมนอยกวา 10 ลานไร ในป 2549 ” 

 
 โดยมแีนวทางพิจารณาในขอ (1.4) และขอ (5) หนา 67 และ 68  ดังนี้ 
 “ (1.4) กําหนดเขตการใชที่ดินในพื้นที่สมควรอนุรักษเปนพื้นที่เกษตรกรรม 

ควบคูไปกับการสรางแรงจูงใจผานมาตรการดานสินเชื่อ  ภาษี  และระบบตลาด  เพื่อกระจายสิทธิ
การถือครองที่ดินในพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรแตมิไดใชประโยชนทางการเกษตร พรอมทั้ง
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ใหมีกลไกสนับสนุนดานการเงิน เพื่อรับซื้อที่ดินซึ่งเจาของประสงคจะจําหนายจายโอนและนํามา
ใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินเชาทําการเกษตร 

   (5)  ฟนฟูทรัพยากรดินที่มีปญหาและเส่ือมโทรม ใหมีความอุดมสมบูรณและ
เหมาะกับการใชประโยชนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรแบบ
ยั่งยืนหรือเกษตรเชิงอนุรักษ เพื่อเพิ่มผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและลดการตกคางของสารเคมีใน
ดินและน้ํา โดยใหชุมชนมีบทบาทหลักและภาครัฐสนับสนุนดานวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 2545 หนา 63,67-68) 

 
             วันที่  9 ตุลาคม 2544   คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่องทบทวนการขอใชประโยชนท่ีดิน
ปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองเกาะผี จังหวัดภูเก็ต ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอผอนผันให
กองทัพเรือใชประโยชนท่ีดินปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองเกาะผี ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือใชเปนพื้นที่กอสรางอาคารบานพักของขาราชการกองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ เนื้อท่ี
ประมาณ 24 ไร 5 ตารางวา เปนกรณีพิเศษ แลวมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายเดช  บุญหลง) เปนประธานกรรมการฯ ดังน้ี 
  1. อนุมัติใหผอนผันใหกองทัพเรือใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองเกาะผี 
ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อใชเปนพื้นท่ีกอสรางอาคารบานพักของขาราชการกองเรือ
ภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ เนื้อที่ประมาณ  24 ไร 5 ตารางวา โดยใหยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่3 
กรกฎาคม 2527  วันที่ 15 ธันวาคม 2530  วันที่ 23 กรกฎาคม 2534  วันท่ี 22 สิงหาคม 2543 
และวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ท้ังนี้ ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็น
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  คณะกรรมการนโยบายปาไม
แหงชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งใหความเห็นชอบในหลักการ ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 2. เมื่อกระทรวงกลาโหมไดจัดทําแผนการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาเลนคลองเกาะผี 
จังหวัดภูเก็ต ท่ีอยูโดยรอบใหคงมีสภาพปาชายเลนที่สมบูรณข้ึนตอไปแลว ใหแจงกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 
ทราบตอไปดวย 
 

วันที่  22  ตุลาคม  2544 คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัด
การออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2545 - 2547 ของกระทรวงมหาดไทย แลวมีมติอนุมัติ
ในหลักการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายปองพล  อดิเรกสาร) เปนประธานกรรมการฯ สําหรับคาใชจายของโครงการฯ ใหใชจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปท้ังจํานวน ในวงเงิน 1,330,727,500 บาท โดยใหขอตั้งงบประมาณ     
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ใหสอดคลองกับภารกิจในแตละป และใหกรมท่ีดินพิจารณาทบทวนแผนงานตามโครงการฯ            
ใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณ โดยทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป 

 แผนการดําเนินงานโครงการดังกลาว สรุปไดดังน้ี 
 1. แผนงานบินถายภาพและสรางระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ โดยกําหนดแผนการ
บินถายรูปทางอากาศในจังหวัดที่เหลืออีก 59 จังหวัด พ้ืนที่ 92,487 ตารางกิโลเมตร 
 2. แผนงานออกโฉนดที่ดิน โดยจะออกโฉนดที่ดินประมาณ 0.63 ลานแปลง เนื้อท่ี 
2.88 ลานไร รวม40 จังหวัด 
 3. แผนงานปรับปรุงการใหบริการดานการบริหารงานท่ีดินโดยการขยายการบริหารใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สํานักงานที่ดินจากระดับจังหวัดไปสูระดับอําเภอ โดยจะจัดตั้ง
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขาข้ึนใหม และการจัดตั้งศูนยจัดเก็บเอกสารแบบรูปภาพ (Document Imagine 
System) ในเขตภูมิภาค รวม 12 แหง 
 4. แผนงานพัฒนาองคกร 
  4.1 ต้ังศูนยสารสนเทศที่ดิน (Land Information Center) ณ จังหวัดนนทบุรี 
  4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อจัดเก็บขอมูลทางดานแผนที่ โดยการจัดตั้ง
ศูนยจัดเก็บขอมูลแผนท่ีไวท่ีกรมที่ดิน และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาวไว ณ สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาตาง ๆ รวม 11 แหง 
 5. แผนงานพัฒนาสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน (สปท.) โดยพัฒนา สปท.    
ใหเปนหนวยงานอิสระหรือเปนองคการมหาชน พรอมกับออกพระราชบัญญัติประเมินมูลคาทรัพยสิน 
พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อใหบริการตอภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเพิ่มบทบาท 
สปท. ในการประเมินราคาเพื่อการเวนคืนใหกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
 6. แผนงานจัดการและพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดความจําเปนในการฝกอบรม
ขาราชการบรรจุใหมและขาราชการเดิม ตลอดจนใชบุคลากรทั้งท่ีมีอยูเดิมและบรรจุใหม               
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการทบทวนกําหนดภารกิจ และ
ปรับขอบเขตความรับผิดชอบตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.พ. ปรับปรุงศูนยฝกอบรมใหสามารถ
รองรับภารกิจการฝกอบรมขาราชการไดอยางเหมาะสม 
 7. แผนงานดานความชวยเหลือทางวิชาการ กรมท่ีดินตองการผูเชี่ยวชาญมาชวยเหลือ
ดานสารสนเทศรวมทั้งส้ิน 15 คน/เดือน ผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยเหลือทางวิชาการดานการประเมินราคา
เพื่อมาชวยสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน ดําเนินการตามแผนกลยุทธดานการประเมินราคา 
รวมทั้งส้ิน 12 คน/เดือน 
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วันที่  29  มกราคม 2545 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติของผูควบคุมงานตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
              รางกฎกระทรวงดังกลาว มีสาระสําคัญในการกําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมงาน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยกําหนดใหการขุดดินที่มีความลึกจากระดับ
พื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินติดตอกันเปนผืนเดียวเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความ
ลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด และการถมดินที่มีความสูงเกินสองเมตร และมี
พื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตรติดตอกันเปนผืนเดียวกัน หรือมีพื้นที่เนินดินตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นประกาศกําหนด จะตองมีผูควบคุมงานเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

  
  วันที่  5  มีนาคม 2545   คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องท่ีดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพ่ือ
ใชประโยชนในราชการ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ แลวมีมติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ) 
เปนประธานกรรมการฯ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบใหมีการทบทวนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับที่ดิน     
ท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนในราชการอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมใหญคณะกรรมการกฤษฎีกา   
ท้ังนี้ใหกรมธนารักษสรุปรายละเอียดขอเท็จจริงและประเด็นปญหาใหชัดเจน และสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือดําเนินการตอไป 
  2. ในระหวางท่ีการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกายังไมไดขอยุติ ใหกรมธนารักษ
ดําเนินการในที่ดินประเภทนี้ตามแนวทางปฏิบัติเดิมตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุไปกอนเพื่อไมใหเกดิ
ความเสียหายแกราชการ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแลวเห็นวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับสถานะของที่ดินสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือใชประโยชนในราชการยังมีปญหาความ
ขัดแยงหลายประเด็น และสงผลกระทบตอการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ จึงควรใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาทบทวนคําวินิจฉัยเกี่ยวกับท่ีดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนในราชการ   
อีกครั้งหน่ึงเพื่อใหไดขอยุติและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน อันจะชวยลดปญหาความสับสนในทางปฏิบัติ
ของเจาหนาที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทนี้ได ท้ังนี้ กระทรวงการคลังเสนอวา 
   1. ไดรับรายงานจากกรมธนารักษในฐานะสวนราชการผูมีอํานาจหนาท่ี        
ในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายที่ราชพัสดุวา      
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกากอใหเกิดปญหาและผลกระทบในการบริหารจัดการที่ดินที่ได
สงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนในทางราชการ เน่ืองจากมีท่ีดินของรัฐประเภทน้ีเปนจํานวนมาก 
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และกรมธนารักษไดเขาปกครองดูแลรักษาและดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ดินดังกลาวโดยถือวาเปน
ท่ีราชพัสดุตลอดมา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
    1.1 จากการตรวจสอบที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือใชประโยชนในทาง
ราชการดังกลาว พบวามีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในที่ดินแปลงใหญท่ีมีเนื้อที่จํานวนมากจะมีการใช
ประโยชนตามวัตถุ ประสงคของการหวงหามไมเต็มพ้ืนท่ี แตจะใชประโยชนในราชการอื่น ๆ หรือจัดให
เชาดวย และมีปญหาราษฎรบุกรุก โตแยงกรรมสิทธ์ิ และมีการดําเนินคดีกับราษฎรดังกลาว 
    1.2 กรมธนารักษไดนําที่ดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนในทาง
ราชการขึ้นทะเบียน ท่ีราชพัสดุและดําเนินการตาง ๆ ในที่ดินเพื่อประโยชนในการปกครองดูแล
บํารุงรักษาตามกฎหมายที่ราชพัสดุ 
   2. กระทรวงการคลังเห็นพองดวยกับกรมธนารักษวา คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไมสอดคลอง กับเจตนารมณของกฎหมายที่ราชพัสดุ คําพิพากษาของ      
ศาลฎีกา กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ความเห็นของ
กรมที่ดิน ซึ่งเปนหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบดูแลที่ดิน ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน และนโยบายหรือ
แนวทางในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวาท่ีดินท่ีจะเปนท่ี
ราชพัสดุหรือไมนั้น ตองพิจารณาวาสวนราชการไดเขาใชประโยชนแลว หรือไม ถาเขาใชประโยชนแลว
ท่ีดินดังกลาวก็เปนที่ราชพัสดุ แตถายังไมไดเขาใชประโยชนหรือ ใชประโยชนบางสวน สวนที่ยังไมไดใชก็
ไมเปนที่ราชพัสดุ แตยังคงมีสภาพเปนที่ดนิรกรางวางเปลาท่ีมีการสงวนหรือหวงหามตอไป 

วันที่  5 มีนาคม 2545 คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเห็นชอบ เรื่องขอลดหยอน คาภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (โรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ของการ ประปานครหลวง) ของกระทรวงมหาดไทย แลวมีมติ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝายเศรษฐกิจ) ซึ่งมี    
รองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนประธานกรรมการฯ ท่ีเห็นชอบบันทึกขอตกลง
รวมกันเพ่ือยุติความขัดแยงระหวางการประปานครหลวง กับเทศบาลตําบลปลายบาง และการคืนเงิน 
คาภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ในสวนที่ชําระเกินใหกับการ ประปานครหลวง 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปไดดังนี้ 
  1. กรณีโรงเรือนประเภทตาง ๆ กรมการปกครองพิจารณากรณีนี้แลวเห็นวาการคิด
คาภาษีรายการโรงเรือนตาง ๆ ของเทศบาลตําบลปลายบางถูกตองแลว เน่ืองจากเทศบาลไดคํานวณ
ตามราคาคาเชามาตรฐานกลางที่คณะกรรมการพิจารณาการประเมินคารายปไดกําหนดไว 
  2. กรณีท่ีดินตอเน่ืองโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางซึ่งไดใชประโยชนไปดวยกัน         
กับโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางน้ัน กรมการปกครองไดตรวจสอบสภาพพื้นที่ พบวาปจจุบันพื้นที่ดิน 
ตอเนื่องบางสวนการ ประปานครหลวงไดใชประโยชนเปนอางเก็บน้ํา สนามหญา ลานคอนกรีต และ
ถนนลาดยางมีจํานวนพื้นที่ ประมาณสามแสนกวาตารางเมตร สวนพ้ืนที่ท่ีเหลืออีกประมาณสี่แสนกวา
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ตารางเมตรนั้น พบวาเปนพื้นที่ท่ียังไมไดใชประโยชน มีสภาพเปนที่ลุม มีนํ้าทวมขัง มีพืชน้ําข้ึนเต็มเปน
สวนใหญ และไมมีสภาพเปนที่ดินที่ไดใชประโยชนตอเนื่องไปกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ตามมาตรา 
6วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 จึงเห็นวาประเด็นขอโตแยง
ของการประปานครหลวงนั้น ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยเหตุผลแลว 
  3. กรณีโรงเรือนที่ติดตั้งเครื่องจักรอันเปนสวนควบของโรงเรือน ปรากฏขอเท็จจริง
วาโรงเรือนตาง ๆ มีการติดตั้งเครื่องจักรกลอันเปนสวนควบที่สําคัญสําหรับการผลิตนํ้าประปาแลว แต
เทศบาลตําบลปลายบางไมทราบเน่ืองจากไมไดรับแจงจากการประปานครหลวง จึงไมไดลดคารายปให
ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ดังน้ัน ในการประเมินคารายป
และการคํานวณคาภาษีโรงเรือนและเครื่องจักรกลอันเปนสวนควบจะตองดําเนินการตามขอเท็จจริง
ขางตน 
      4. เมื่อพิจารณาตามขอเท็จจริงแลวภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงกรองน้ํามหา
สวัสด์ิท่ีสมควรจะตองชําระใหกับเทศบาลตําบลปลายบาง จึงเปนจํานวนเงิน 3,347,811.35 บาท     
ซึ่งแตกตางจากคาภาษีในป 2544 ท่ีเทศบาลตําบลปลายบางไดประมาณไวเปนจํานวนเงิน 
5,621,904.46 บาท ท้ังสองฝายจึงไดมีบันทึกขอตกลงรวมกันเพื่อยุติความขัดแยงโดยใหเทศบาลตําบล
ปลายบางจะตองคืนเงินคาภาษีสวนท่ีไดชําระเกินไปใหกับการประปานครหลวง แตเพื่อไมใหเกิด
ผลกระทบตอฐานะการคลังของเทศบาลตําบลปลายบาง จึงไดตกลงรวมกันยินยอมใหเทศบาลตําบล
ปลายบางผอนชําระคืนเงินภาษีสวนท่ีเกินใหกับการประปานครหลวง 3 งวด ภายในระยะเวลา 1 ป   
นับแตวันท่ีไดรับแจงมติคณะรัฐมนตรีท้ังน้ี กระทรวงมหาดไทยเสนอวา 
   1. ไดรับรายงานจากการประปานครหลวง (กปน.) วา เทศบาลตําบลปลายบาง 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดแจงการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินประจําป พ.ศ. 2544 บริเวณ
โรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ของการประปานครหลวง ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 169 หมู 2 ตําบลปลายบาง อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ดินทั้งหมด 523 ไร เปนจาํนวนคาภาษี 5,621,904 บาท เพิ่มสูงขึ้นกวาคา
ภาษีของป พ.ศ. 2543 มาก คิดเปนรอยละ 124.88 (คาภาษีป 2543  เปนเงินรวม 2,500,000 บาท)  
   2. การประปานครหลวงเห็นวาคารายปและคาภาษีป พ.ศ. 2544 สูงกวาป พ.ศ. 
2543 มากเกินสมควรเมื่อเทียบกับคาภาษีป พ.ศ. 2544 ของโรงกรองน้ําบางเขน ซึ่งมีเน้ือที่ดิน
มากกวาคือ 683 ไร ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และใชประโยชนเต็มพ้ืนท่ี คงเสียคาภาษีเพียง 
4,311,318.75 บาท จึงไดยื่นคํารองขอใหเทศบาลตําบลปลายบางพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือน
และท่ีดินใหม ตอมาเทศบาลตําบลปลายบางไดมีหนังสือแจงคําชี้ขาดวาราคาที่ประเมินน้ันเปนการเก็บ
ข้ันต่ําสุดแลว ซึ่งการประปานครหลวงเห็นวาการประเมินคารายปและคาภาษีป พ.ศ. 2544ของเทศบาล
ตําบลปลายบาง น้ัน นาจะไมถูกตองตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
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  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา หากการประปานครหลวงจะตองรับภาระ
ภาษีท่ีสูงมากจะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตนํ้าประปา และจะมีผลกระทบตอประชาชนผูใชน้ําประปา
อยางหลีกเลี่ยงไมไดในที่สุด จึงขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเวนและลดหยอนคารายป และ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจําป 2544 ของโรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ 
 
 วันที่  12 มีนาคม 2545  คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดทําความตกลงเรื่องการซื้อขาย
ท่ีดิน อาคาร และหองชุด เพื่อใชเปนที่ทําการและที่พักของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ตามท่ี
กระทรวงการตางประเทศเสนอ 
               กระทรวงการตางประเทศรายงานวา ไดเจรจาจัดทําความตกลงในรูปของหนังสือ
แลกเปลี่ยนเร่ือง การซื้อขายท่ีดิน อาคาร และหองชุด เพื่อใชเปนที่ทําการและท่ีพักของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของตางประเทศ โดยยกเวนภาษีอากรและคาธรรมเนียมการโอนบนพื้นฐาน
ของหลักถอย ทีถอยปฏิบัติกับประเทศตาง ๆ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2540 
ดังตอไปนี้ 
  1. หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงรัฐ
อิสราเอลเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน และอาคาร  เพ่ือใชเปนที่ทําการและที่พักของสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุลแตละฝาย ลงวันที่ 24 มีนาคม 2541 และ7 เมษายน 2541 
  2. หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการซื้อขายหองชุดเ พ่ือใช เปนที่ ทําการและที่พักของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของแตละฝาย ลงวันที่ 1 มีนาคม 2542 
  3. หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินและอาคารเพื่อใชเปนที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน        
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2543 และ 10 กรกฎาคม 2543 
  4. หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรภูฏานเกี่ยวกับการซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในเมืองหลวงของแตละฝายเพื่อใชเปนท่ีทําการ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และท่ีพักอาศัยของบุคคลในคณะทูต ลงวันที่ 25 กันยายน 2543 และ 30 
พฤศจิกายน 2543 
  5. หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรสเปนเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน อาคารหรือหองชุดเพื่อใชเปนที่ทําการและที่พักของสถาน
เอกอัครราชทูตแตละฝายในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 และวันที่ 28 
ธันวาคม 2543  สําหรับกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามขอ 2 น้ัน     โดยท่ีรัฐบาลจีนไมอนุญาต
ใหตางชาติถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินในจีน รัฐบาลไทยจึงไดอนุญาตใหรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อที่ดิน
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และอาคารเพื่อใชเปนที่พักของผูชวยทูตฝายทหาร โดยฝายไทยเปนผูถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินและ          
ส่ิงปลูกสราง และรัฐบาลจีนเปนผูรับภาระคาใชจายสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และฝายไทย
ใหฝายจีนเชาโดยไมมีกําหนดเวลาและเก็บคาเชาพอเปนพิธี   ซึ่งเปนไปตามความตกลงในเรื่องดังกลาว
ท่ีผานมาระหวางรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ 
 
                           วันที่  26 มีนาคม 2545  คณะรัฐมนตรีอนุมัติจายเงินคาทดแทนที่ดิน (คาขนยาย) 
โครงการฝายเชียงดาว ของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด       
จาตุศรีพิทักษ)เปนประธานกรรมการฯ  
                              ท้ังนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 อนมุตัติามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 5 (คกก. 5 เดิม) เห็นชอบในการจาย        
คาขนยายใหแกผูรับผลกระทบจากโครงการฝายเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 9 ราย เนื้อท่ี 23 – 
5 – 84.45 ไร โดยมอบใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไปประสานกับ
คณะกรรมการพิจารณาและกําหนดราคาคาชดเชยที่ดิน (คาขนยาย) ในระดับจังหวัดในการดําเนินการ
เจรจาลด     คา   ขนยายใหตํ่ากวาราคาไรละ 105,000 บาท โดยมีหลักเกณฑวาการจายคาขนยาย
สําหรับที่ดินท่ี  ไมมีเอกสารสิทธ์ิท่ีอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ไมควรใชราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ในการพิจารณา แตใหพิจารณาจายคาชดเชยเพื่อทดแทนสิ่งปลูกสรางและตนไม และเมื่อไดขอยุติราคา
คาขนยายแลวใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมรายงานผลใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 (คกก. 4 เดิม) ทราบกอนดําเนินการตอไปดวย 
 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดรายงานวา 
 1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและคณะอนุกรรมการจายคาทดแทนทรัพยสิน 
โครงการฝายเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไดประชุมเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2544 และไดเจรจาตอรองกับ
ราษฎรเจาของท่ีดินทั้ง 9 รายซึ่งราษฎรท้ัง 9 ราย ยินยอมที่จะลดราคาที่ดินลงไรละ 2,000 บาท เหลือ
ราคาไรละ 103,000 บาท โดยราษฎรทั้ง 9 รายไดลงชื่อเปนหลักฐานตอคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากําหนดราคา
และจายคาทดแทนที่ดินทรัพยสินและสิ่งปลูกสราง โครงการฝายเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในระดับ
จังหวัด พิจารณา   โดยคณะอนกุรรมการฯ มีเหตุผลดังตอไปนี้ 
      1.1  คณะอนุกรรมการฯ ไดชี้แจงเหตุผลในการเจรจากับราษฎรจึงยินยอมลดราคา 
   1.2  การจายคาทดแทนใหราษฎรที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ แตไมใชท่ีดินของรัฐใน        
ป 2539 ราคาประเมิน ในขณะนั้นไรละ 150,000 บาท แตจายคาทดแทนในราคาไรละ 105,000 
บาท ปจจุบันราคาประเมินท่ีดินในบริเวณใกลเคียงกันราคา 200,000 บาท ซึ่งมีระยะเวลาหางกัน
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ประมาณ 4 ป ดังน้ันการจายคาชดเชย (คาขนยาย) ในปจจุบันราคา 103,000 บาท คณะอนุกรรมการฯ 
มีความเห็นวาเหมาะสม 
  1.3 ราษฎรที่ครอบครองที่ปาสงวนแหงชาติในบริเวณสถานที่กอสรางดังกลาวไดทํา
ประโยชนมากอนการกอสรางเปนเวลา 30 ปเศษแลว ดังนั้นการที่จะใหราษฎรขนยายออกจากที่ดิน
บริเวณดังกลาวที่ราษฎรเคยอยูมานานเปนคาชดเชย (คาขนยาย) ไรละ 103,000 บาท จึงเปนราคาท่ี
เหมาะสม 
 2. คณะกรรมการพิจารณากําหนดราคาและจายคาทดแทนที่ดินทรัพยสินและสิ่งปลูก
สรางโครงการฝายเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไดประชุมเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2544 มีมติเห็นชอบ
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ  
 วันที่  30 เมษายน 2545  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขอลดหยอนคาภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแลวมีมติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ)       
เปนประธานกรรมการฯ ดังนี้ 
  1. รับทราบบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางกรมการปกครอง จังหวัดสุราษฎรธานี 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และองคการบริหารสวนตําบลเขาพัง กรณีการขอลดหยอน
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน สําหรับทรัพยสินบริเวณเขื่อนรัชชประภา อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 
  2.  มอบให กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามความเห็นและขอสังเกตของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ดังน้ี  
   2.1 เรงรัดใหกระทรวงมหาดไทยฝกอบรมสรางความรูความเขาใจแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องระบบวิธีการประเมินและการคํานวณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
และภาษีทองถ่ินอื่น ๆ โดยเร็ว 
   2.2 ใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑในการคํานวณคารายปและ      
คาภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีชัดเจนแนนอน และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยยึดถือหลัก
ความเปนธรรม และไมกอใหเกิดภาระภาษีแกผูเสียภาษีจนเกินสมควร ท้ังน้ี การกําหนดหลักเกณฑ
อัตราขั้นสูงของคารายปท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา ควรพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละกรณีไป 
  ท้ังน้ี กระทรวงมหาดไทยรายงานวา กรมการปกครองไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลและ
สภาพพ้ืนที่ขอเท็จจริงประกอบคําชี้แจงจากเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของในประเด็นทรัพยสินของเขื่อนรัชชประภา
รายการที่ 25 คือ โรงเรือนตึก 7 ชั้น และเครื่องจักรผลิตพลังงานไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง อันเปนสวน
ควบสําคัญของโรงเรือน รวมกับ กฟผ.  อบต.เขาพัง และจังหวัดสุราษฎรธานีแลว และไดมีบันทึก
ขอตกลงรวมกันเพื่อยุติความขัดแยง กรณีการขอลดหยอนคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน สําหรับทรัพยสิน
บริเวณเขื่อนรัชชประภา อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
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 1. กรมการปกครองไดพิจารณาการประเมินคารายปโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 8 
และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการประเมินคารายปของทรัพยสิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0307/ว 2393 ลงวันที่ 10 กันยายน 2536 มีวิธีการและ
ข้ันตอนในการปฏิบัติคือ  
  1.1 ใหถือคารายปของปท่ีลวงมาแลว เปนหลักสําหรับการคํานวณภาษี 
  1.2 คารายป คือ จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินน้ันสมควรใหเชาไดในปหน่ึง ๆ  
  1.3 กรณีทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือคาเชานั้นคือคารายป 
  1.4 กรณีคาเชาน้ันมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได หรือกรณีหาคาเชาไมได 
ใหประเมินคารายปโดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะ     
ท่ีทรัพยสินนั้นไดรับประโยชนคลายคลึงกัน 
  1.5 กรณีไมสามารถเทียบเคียงคารายปของทรัพยสินอื่นได เชน เครื่องจักร 
พนักงานเจาหนาท่ีอาจประเมินคารายปจากมูลคาทรัพยสิน แตตองพิจารณารวมกับองคประกอบอื่น ๆ 
เชน ดรรชนีราคาผูบริโภคของทางราชการรวมถึงภาวะเศรษฐกิจดวย โดยคํานึงถึงภาระภาษีของราษฎร
เปนสําคัญ 
 2. การประเมินคารายปทรัพยสินของเขื่อนรัชชประภาของ อบต. เขาพัง รายการที่ 25 
คือ โรงเรือนตึก 7 ชั้น และเครื่องจักรผลิตพลังงานไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง อันเปนสวนควบของโรงเรือน 
ดังน้ี 
  2.1 คารายปของโรงเรือนตึก 7 ชั้น คํานวณราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอ
ตารางเมตรตอเดือนที่คณะกรรมการพิจารณาคารายปกําหนดไวตารางเมตรละ 5 บาทตอเดือน คาราย
ปของตึก 7 ชั้นเปนเงิน 163,800 บาท 
  2.2 คารายปของเครื่องจักรอันเปนสวนควบของโรงเรือน จํานวน 3 เครื่อง ใชมูลคา
ของเครื่องจักร ราคา 651,538,854.45 บาท ซึ่งเปนราคาท่ีหักคาเส่ือมราคาแลวจากมูลคาจริง 
1,302,020,412.35 บาท ประเมินเปนคารายป 
  2.3 คารายปของโรงเรือนและเครื่องจักรรวมกันแลวลดคารายปลงเหลือ 1 ใน 3 
ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 คงเหลือคารายป
โรงเรือนเทากับ 54,600 บาท รวมคารายปของเครื่องจักรเทากับ 217,234,218.15 บาท แลว
คํานวณอัตรารอยละ 12.5 เปนภาษีท่ีตองชําระ จํานวน 27,926,569 บาท 
 3.  การประเมินคารายปของเครื่องจักรตามขอ 2 อบต. เขาพังไดนํามูลคาเครื่องจักรมา
เปนคารายปโดยไมนําองคประกอบอื่น ๆ รวมพิจารณาในการประเมินคารายปตามมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด     
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ท่ี มท 0307/ว 2393 ลงวันที่ 10 กันยายน 2536 จึงไมถูกตอง ซึ่งทางปฏิบัติท่ีถูกตองนั้น             
การคํานวณหาคารายปคํานวณจากทรัพยสินนั้นจะใหผลตอบแทนในรูปของคาเชาในปหนึ่ง ๆ ในกรณี    
ท่ีไมอาจคํานวณในรูปของคาเชาได ไดแก กรณีเครื่องจักรอันเปนสวนควบของโรงเรือนท่ีใชประกอบ
กิจการเอง ก็ควรจะนําผลประโยชนท่ีไดรับจากการผลิตมาคํานวณ หรือใชมูลคาของเครื่องจักรมาเปน
หลักในการคํานวณหาผลประโยชน เชน มูลคาของเครื่องจักรคิดเปนเทาใด หากนําจํานวนเงินดังกลาว
ไปหาประโยชนจะไดผลตอบแทนในรูปของกําไรเทาใด ท้ังน้ี ใหนําหลักเกณฑดรรชนีราคาผูบริโภคของ
ทางราชการ ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินเปนองคประกอบรวมในการพิจารณา มิใชนํา
มูลคาเครื่องจักรมาเปนคารายป ซึ่งจะทําใหการคํานวณหาคารายปสูงข้ึนมาก 
 4. แนวทางในการพิจารณาคํานวณคารายปเครื่องจักรควรเปน ดังนี้ 
  4.1 มูลคาเครือ่งจกัรผลติพลงังานไฟฟา จาํนวน 3 เครือ่ง ราคา 651,538,854.45 บาท 
  4.2 หากนํายอดเงินดังกลาวใน 4.1 ไปจัดหาประโยชน คือ นําเงินไปฝากสถาบัน
การเงินหรือซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือนําไปใหกูในอัตราดอกเบี้ยท่ีใหประโยชนสูงสุด เชน การนําไป
ฝากสถาบันการเงินท่ีใหดอกเบี้ยสูงสุดรอยละ 5 ตอป จะไดผลตอบแทนเปนเงินปละ 32,576,942.72 
บาท ซึ่งสามารถเทียบเคียงเปนคารายปได 
  4.3 คารายปของเครื่องจักรใน 4.2 ใหลดลงเหลือ 1 ใน 3 ตามกฎหมาย คงเปนคา
รายปท่ีจะนําไปคํานวณคาภาษีเทากับ 10,858,980.91 บาท 
  4.4 คิดอัตราภาษีในอัตรารอยละ 12.5 จะเปนคาภาษีจาํนวน 1,357,372.61 บาท 
     4.5 เมื่อรวมกับคาภาษีโรงเรือนที่ติดตั้งเครื่องจักรจํานวน 54,600 บาทแลว กฟผ. 
จะตองชําระภาษีรายการที่ 25 คือ โรงเรือนตึก 7 ชั้น และเครื่องจักรผลิตพลังงานไฟฟา รวมเปนเงิน 
1,411,972.60 บาท 
  5. การขออนุมัติลดหยอนคารายปโรงเรือนและเครื่องจักรที่เปนสวนควบเขื่อนรัชชประภา
ของ กฟผ. ในเรื่องน้ีกรมารปกครองมีความเห็นวาจํานวนเงินภาษีท่ี กฟผ. ไดย่ืนขออุทธรณตอ อบต.   
เขาพัง รายการที่ 25 จํานวน 1,411,972.60 บาท เปนคาภาษีท่ีเหมาะสมแลว และเม่ือนําคาภาษี
รายการท่ี 25 จํานวน 1,411,972.60 บาท รวมกับคาภาษีจากทรัพยสินรายการอื่น ๆ               
อีก 772,291.74 บาท กฟผ. จะตองชําระคาภาษีใหแก อบต. เขาพัง เปนเงิน 2,184,264.34 บาท 
ดังน้ัน กฟผ. และ อบต. เขาพัง มีความเห็นเปนขอยุติรวมกันตามหลักเกณฑการคํานวณคารายป
โรงเรือนและเครื่องจักรท่ีเปนสวนควบบริเวณเขื่อนรัชชประภาและจํานวนคาภาษีดังกลาวขางตน 

 วันที่  6 สิงหาคม 2545  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอการฟองคดีปกครองในเรื่องกรณีราษฎรผูไดรบัผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนลํามูลบน รวม  35  
ราย  ฟองรองคณะรัฐมนตรีตอศาลปกครองกลาง วามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542       
ท่ีอนุมัติในหลักการใหความชวยเหลือแกราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการมูลบน  
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จังหวัดนครราชสีมา  เฉพาะในเรื่องการจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกราษฎร จํานวน 500  ราย  เปน
มติท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (กรมชลประทาน) กระทรวงการคลัง  
และคณะรัฐมนตรีเปนผูถูกฟองคดี  ซึ่งเรื่องดังกลาวกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานเจาของ
เรื่องโดยตรง   และมอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานกลางประสานงานกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานอัยการสูงสุด  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือรวบรวมความเห็นแลว
ยกรางคําใหการยื่นตอศาลปกครองกลางและดําเนินการหรือประสานงานในสวนที่เกี่ยวของกับคดี     
ในนามคณะรัฐมนตรีตอไป 

ท้ังนี้  ศาลปกครองกลางมีคําส่ังใหคณะรัฐมนตรีโตแยงคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริง
เพิ่มเติมตอศาลในคดีระหวางนายเจษฎ  วิเชียรจรัส  ท่ี  1  กับพวกรวม  35  คน  ผูฟองคดี และ      
กรมชลประทาน  ท่ี 1 กับพวกรวม  3  คน  เปนผูถูกฟองคดี  โดยคณะรัฐมนตรี   เปนผูถูกฟองคดีท่ี 3   
รวมท้ังไดสงสําเนาคําฟองคําใหการ  และคําคัดคานคําใหการมาเพ่ือทราบพรอมคําส่ังใหคณะรัฐมนตรี
โตแยงคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตอศาลภายใน  30  วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง   (วันที่  23 
กรกฎาคม  2545)  ครบกําหนด 21 สิงหาคม  2545 

 
 คําฟองของผูฟองคดีมีสาระสําคัญ  ดังน้ี.- 

  1. ผูฟองคดีเปนเจาของท่ีดินมือเปลา  ไมมีหลักฐาน ส.ค.1 มาแตเดิมไดครอบครอง
ทําประโยชนในที่ดินกอนที่กรมชลประทานจะเขาดําเนินการกอสรางเขื่อนลํามูลบน  ตอมาไดมีการ
สํารวจรังวัดที่ดินของราษฎรที่ถูกเวนคืนในบริเวณที่ท่ีจะกอสรางเขื่อนลํามูลบน โดยทางกรมชลประทาน
ไดจายเงินคาชดเชยที่ดินใหแกเจาของที่ดินไปสวนหน่ึงและยังคงเหลือประมาณ  500  แปลง  ท่ีเจาของ
ท่ีดินยังไมไดรับเงินการปฏิบัติของเจาหนาที่กรมชลประทานตามขอ 1  ทําใหเกิดความไมเปนธรรม  
เพราะการจายเงินคาทดแทนที่ดินใหเจาของที่ดินรายอื่นที่จายไปกอนแลว  เจาของท่ีดินจํานวนมาก      
ก็ไมมีเอกสารสิทธ์ิ 

       2. ผูฟองคดีจึงขอใหศาลพิพากษาวา การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่กรมชลประทาน  
ตามมติคณะรัฐมนตรี  30  มีนาคม  2542  น้ัน  เฉพาะในเรื่องการจายเงินคาทดแทนที่ดินใหแก
ราษฎรเจาของท่ีดินจํานวน  500 ราย  เปนมติท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
 

วันที่  27 สิงหาคม 2545  คณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ท่ีดิน ในทองที่ตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ….  ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ แลวมีมติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท) เปนประธานกรรมการฯ  ดังน้ี 
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 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลควนโพธิ์ อําเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. …. 
 2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินฯ) ไดจัดทําขอมูล
เพิ่มเติมตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ท่ีใหทําการสํารวจเบื้องตนกอนวา         
ในจํานวนเนื้อที่ดินประมาณ 5,000 ไร มีผูท่ีครอบครองทําประโยชนประมาณ 200 ครอบครัว ท่ีจะ
ปฏิรูปที่ดินนั้น มีผูใดบาง แตละรายครอบครองจํานวนกี่ไร  ประกอบอาชีพอะไร  และมีรายใด           
ท่ีครอบครองเกินกวาที่กฎหมายกําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 
 3. ในกรณีท่ีรางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใชบังคับ  ใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมรับขอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปพิจารณาดําเนินการดวย ดังนี้ 
  3.1 การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมี
สิทธ์ิไดรับท่ีดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ตลอดจนขนาดการถือครองในที่ดิน  ควรจัดพื้นท่ี
และขนาดใหเหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เมื่อไดมีการจัดสรรที่ดินใหเกษตรกรไปแลวระยะหนึ่ง วามีการทําเกษตรกรรมจริงตามวัตถุประสงคและ
เปนการทําอยางตอเนื่องหรือไม 
  3.2 คณะกรรมการควรกําหนดมิใหมีการโอนสิทธิในท่ีดิน แตควรจัดใหเกษตรกรเชา
โดยมีการเก็บคาเชาท่ีดินเปนรายปในอัตราต่ํา เพ่ือไมใหเปนภาระแกเกษตรกร และใหเกษตรกร
ตระหนักวา ท่ีดินที่ไดรับจัดสรรนั้นเปนการใหเชาเพื่อทําการเกษตรกรรมในการเลี้ยงชีพจะโอนสิทธิใน
ท่ีดินนั้นไปยังผูอื่นมิได 
 ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยรายงานวา ไดใหกรมท่ีดินสํารวจสภาพและตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับที่ดินในทองท่ีตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ปรากฏวาที่ดิน
สาธารณประโยชน “ทุงควนโพธิ์” ตั้งอยูหมูท่ี 1, 2, 6 ตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล    
นําขึ้นทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน เมื่อครั้งจังหวัดสตูลขึ้นตอมณฑลนครศรีธรรมราชมีเนื้อท่ี
ประมาณ 5,000 ไร โดยใชเปนที่เล้ียงสัตวพาหนะ  แตตอมาประชาชนไดเลิกใชรวมกันเปนเวลา
ประมาณ 60-80 ปมาแลว อําเภอเมืองสตูลไมมีความประสงคจะสงวนไวสําหรับประชาชนใชรวมกันอีก
ตอไป  ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับที่ดินในทองท่ีดังกลาวถูกตองตรงกันกับที่ไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตท่ีดินในทองที่ตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .. 
 

วันที่  17 กันยายน 2545  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ   ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ  อนิทร
วิทยนันท) เปนประธานกรรมการฯ ท่ีอนุมัติหลักการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ระยะท่ี 3 
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(พ.ศ. 2545 - 2549) โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรเรงรัดดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 
2509  และพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพ่ือรวมกองทุนท่ีดินกับ
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

ท้ังนี้ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม) 
พิจารณาดําเนินการเตรียมการลวงหนากอนการรวมกองทุนจะแลวเสร็จ  โดยจัดทําแผนงานพัฒนาการ
เกษตรและการปฏิรูปที่ดินอยางบูรณาการใหมีการชวยเหลือครบวงจรทั้งระบบ เชน แหลงน้ํา  
การตลาด เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
  วันที่  2  ตุลาคม 2545  ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ 2545 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 199 ตอนที่ 99 ก  การใช พ.ร.บ ฉบับนี้เปนการ
ปฏิรูประบบราชการทําใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนประธานกรรมการการจัดที่ดินแหงชาติ จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานในสังกัดท่ีเกี่ยวของกับที่ดินหลายหนวยงานจัดตั้งข้ึนใหมและ
บางหนวยงานมีการโยกยายจากกระทรวงเดิมไดแก 

(1) กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช 

(แยกมาจากกรมปาไม) 

(2) กรมทรัพยากรทางทะเล  และชายฝง (จัดตั้งข้ึนใหม)  
ไดมีการโอนกองงานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ จากกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 

ไปสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและจัดตั้งกองบริหารจัดการ
ท่ีดินขึ้นแทน ในสวนของกรมการผังเมืองไดโอนไปรวมกับกรมโยธาธิการเปนกรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินจากสํานักนายกรัฐมนตรีโอนไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดโอนสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปสังกัดกรมชลประทาน 

    ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  ประกาศใชในราช
กิจจานุเบกษา เลม 102 ก  ตอนที่ 66  ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2545 มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน ดังนี้ 
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  “ มาตรา 4  ในประมวลกฎหมายที่ดิน 

  (1)  ในมาตรา 14  ใหแกคําวา “ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย”         
เปน “ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ”  คําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห ” 
เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และคําวา “อธิบดีกรมที่ดิน” เปน “ ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

  (2)  ในมาตรา 105 ใหแกคําวา “อธิบดีกรมที่ดินหรือผูแทน” เปน “อธิบดี
กรมธนารักษหรือผูแทน” และคําวา “ อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผูแทน” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือผูแทน” 
  (3) ในมาตรา 105 ฉ ใหแกคําวา “เจาพนักงานที่ดินจังหวัด” เปน “ธนารักษจังหวัด 
  มาตรา 9  ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  ใหแกคําวา       
“ กรมโยธาธิการ” เปน “ กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา “ อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน 
“อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคําวา “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม” 
เปน “ผูแทนสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” 
  มาตรา 13 ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ใหแกคําวา “อธิบดี
กรมโยธาธิการ” เปน “ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา “ผูแทนสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม” เปน “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” 
และคําวา “ผังเมืองจังหวัด” เปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

 
  มาตรา 22  ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

  (1)  ใหแกคําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ” และคําวา “ประชาสงเคราะหจังหวัด” เปน “ ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ” 
  (2)  ใหเพิ่ม “อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” เปนกรรมการ          
ในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพิ่ม “ผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง” เปนกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อใหสอดคลองกับการโอนอํานาจ
หนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ในสวนที่เกี่ยวกับการวางแผนการใชที่ดินชายทะเลมาเปนของ       
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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  มาตรา  27  ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ใหแกคําวา “สํานัก      
ผังเมือง” เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา “ ผูอํานวยการสํานักผังเมือง” เปน “อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง” และคําวา “โยธาธิการจังหวัด” เปน “โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด” 

  มาตรา 47  ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

  (1) ใหแกไขคําวา “กรมโยธาธิการ” เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา 
“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคําวา “ผูแทนสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” และคําวา “โยธาธิการจังหวัด ” เปน 
“โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

  (2) ใหตัดคําวา “ผูอํานวยการสํานักผังเมือง” ออก เพื่อใหสอดคลองกับการ      
ยุบเลิกกรมการผังเมือง 
  มาตรา 56 ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ใหแกคําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย” และคําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ” 

  มาตรา 57  ในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 

(1) ใหแกคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
(2) ใหเพิม่ “อธบิดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง” เปนกรรมการในคณะกรรมการ 

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ในสวน
ที่เกี่ยวกับดานการวางแผนการใชที่ดินชายทะเล มาเปนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  มาตรา 61 ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใหแกไขคําวา 
“ผูอํานวยการสํานักผังเมือง” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
  มาตรา 76  ในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ใหแกไขคําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” คําวา “กรมปาไม” เปน “กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช” และคําวา “อธิบดีกรมปาไม” เปน “อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช” 
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  มาตรา 80 ในพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 

  (1)  ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “ อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ” 

  (2)  ใหเพิ่ม “อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” เปนกรรมการ          
ในคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินในสวน
ที่เกี่ยวกับดานการวางแผนการใชที่ดินชายทะเล มาเปนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
  มาตรา 114  ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 ใหแกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม” เปน “กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” คําวา “สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม” เปน 
“สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” คําวา “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม”เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” คําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม” เปน “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม”คําวา “อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี” เปน “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร”และคําวา “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
  มาตรา 129 ในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ใหแกคําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” คําวา “ปลัดกระทรวงเกษตร” เปน “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” คําวา “อธิบดีกรมปาไม” เปน “อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช” 

 
วันที่  8 ตุลาคม 2545  คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นและขอเสนอแนะของสภา       

ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ.....ตามที่สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  แลวมีมติดังน้ี 
 1.รับทราบความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.....  ดังนี ้
    1.1  ควรแกไขรางพระราชบัญญัติปาชุมชน  พ.ศ.....  ท่ีผานการพิจารณาของ
วุฒิสภา  ใหรับรองสิทธิชุมชนทองถ่ินที่อยูในพื้นท่ีปาอนุรักษใหสามารถจัดการปาชุมชนได  และใหมี
กระบวนการสนับสนุน ตรวจสอบ  ถวงดุลท่ีเหมาะสม 
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  1.2  รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ  เชน  แกไขกฎหมาย
ปาไม  การปฏิรูปกรมปาไม  การปฏิรูปที่ดิน  และมีนโยบายที่ชัดเจนตอการพัฒนาองคความรูดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินในดานอาหารและยา 
 2. มอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปจัดทําขอมูล ความเห็น  และผลการ
พิจารณาดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนี้ ท้ังหมดสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือแจง
ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และเปดเผยเหตุผลใหสาธารณชนทราบตอไป 
   

วันที่  15 ตุลาคม 2545  คณะรัฐมนตรีพิจารณาราง พระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ปฏิรูปที่ดิน  ในทองที่จังหวัดตางๆ รวม 13 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอแลวมีมติ
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินในทองที่จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดพังงา รวม 5 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอและใหดําเนินการตอไปได 

 2. สําหรับรางพระราชกฤษฎีกาในทองที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ 
จังหวัดแพร จังหวัดลําพูน จังหวัดพะเยา และจังหวัดอุตรดิตถ รวม 8 ฉบับ เห็นควรใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (สํานักงานปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรรมและกรมปาไม) และกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รวมกันสํารวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ แลวเสนอรางพระราชกฤษฎีกา รวมทั้ง
จัดทําเอกสารขอมูลและแผนที่ภาพถายทางอากาศ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 3. สวนงบประมาณในการตรวจสอบสภาพปาใหดําเนินการตามความเห็นชอบของ
สํานักงบประมาณ 
 4. อนุมัติหลักการใหมีการจัดทําแผนที่เชิงตัวเลข (Digital Map) ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรสําหรับพื้นท่ีท่ีจะนําไปปฏริูปที่ดิน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 สําหรับแผนที่เชิงตัวเลข (Digital Map) เปนแผนที่มีประโยชนสูงและเปนท่ีนิยมใชกัน
โดยทั่วไป โดยในปจจุบันกระทรวงกลาโหมกําลังจัดทําแผนที่เชิงตัวเลขชุดใหมบนพ้ืนหลักฐานใหม 
(WGS84)  ชุด L 7018 ซึ่งเปนแผนที่ท่ีมีความถูกตองสูงและมีความทันสมัย  จัดทําทั้งชนิดขอมูล      
จุดพิกัด (vector data) และขอมูลจุดภาพ (raster data) ครอบคลุมท้ังประเทศ โดยมีกําหนดแลวเสร็จ
ไดรับผลผลิตทั้งหมดตามโครงการภายในธันวาคม 2546 ท้ังน้ีมีขอสังเกตวาในการจัดทําแผนท่ี        
เชิงตัวเลขนั้น หากนําแผนที่ท่ีมีอยูไปกราดภาพ (Scan)  และยึดตําแหนงเพื่อเพ่ิมรายละเอียดจากขอมูล
ดาวเทียมแลว ความละเอียดถูกตองทางตําแหนงของผลผลิต ท่ีไดจะเทากับหรือนอยกวาแผนที่ตนฉบับ 
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  วันที่  29 ตุลาคม 2545    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 
ตุลาคม 2537 เรื่องการฟองเรียกคา เสียหายเม่ือมีการกระทําผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ตามท่ี         
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
กระทรวงมหาดไทยและสาํนักงานอัยการสูงสุดไดพิจารณาเห็นชอบเรื่อง ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 
11 ตุลาคม 2537 เรื่องการฟองเรียกคาเสียหายเมื่อมีการกระทําผิดเกี่ยวกับท่ีดินของรัฐ ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ กระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานอัยการสูงสุดไดพิจารณาเห็นชอบ ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 ตุลาคม 2537 
เรื่อง การฟองเรียกคาเสียหายเม่ือมีการกระทําผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เนื่องจากสามารถฟองเรียก
คาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดอยูแลว หากการบุกรุกนั้นทําใหเกิดการเสียหายแกรัฐ 

ท้ังนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีสมควรปรับปรุงหรือยกเลิก ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี) แจงวาควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2537 เนื่องจากในทางปฏิบัติ
มิคอยไดนําไปใช เพราะราษฎรผูบุกรุกมีฐานะยากจนและมีกฎหมายกําหนดใหฟองเรียกคาเสียหาย
ในทางแพงไดอยูแลวหากการบุกรุกน้ันทําใหเกิดการเสียหายแกรัฐ 

 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหนํา

ราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มา
ใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2546 พ.ศ.…. และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
             ท้ังนี้ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2546 ซึ่งจะตองเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ. 2529 ตราพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษี
บํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับป พ.ศ. 
2546 โดยรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว มีสาระสําคัญท่ีกําหนดใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูใน
การประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี
สําหรับป พ.ศ. 2545 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2546 โดยใชบังคับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป 
 

วันที่  24 ธันวาคม 2545  คณะรัฐมนตรีรับทราบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
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เนื่องจากเห็นวารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว เปนการปรับปรุงโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ในปจจุบัน 
และเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงได
มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณายกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. …. ขึ้นใหม โดยเปนการยกเลิกระเบียบเดิม ซึ่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการยกรางระเบียบดังกลาวแลว  
 รางระเบียบดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
    1. กําหนดใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2535 
     2. เพิ่มเติมคํานิยาม “หนวยงานของรัฐ” และปรับปรุงนิยามของคําวา “ท่ีดินของรัฐ” 

    3. ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ      
ใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ในปจจุบัน 
 

 
           วันที่ 7 มกราคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่อง แนวทางการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตามที่กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ เพื่อให
การดูแลพัฒนา การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและรักษาดุลยภาพของสิ่งแวดลอม      
ใหเอื้อตอการดํารงชีวิต เกิดความสมดุลในการพัฒนาและเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย 5 ภารกิจหลัก ไดแก การบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนา   
การสงวนและอนุรักษ การกํากับดูแล และการฟนฟู และใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 10 ป โดย
กําหนดใหป 2546 เปนตนไป ถือเปนทศวรรษแหงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เชิญชวนใหองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเขารวมในการดําเนินการเพื่อฟนฟูดวย และใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับขอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ 2 ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 สําหรับ 5 ภารกิจหลัก มีดังนี้ 
 1. บริการจัดการ ในการบริหารจัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตอง
มีนโยบายและแผนที่บูรณาการเชิงพ้ืนที่ เปนกรอบในการดําเนินงาน โดยใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ ตั้งแตการกําหนดนโยบายและรวมดําเนินการ ท้ังน้ี พื้นที่วิกฤตและ
ลอแหลมจะดําเนินการเปนโครงการ นํารองท่ีจะตองใหสัมฤทธิผลโดยเร็ว 
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 2. วิจัยและพัฒนา   วิจัยและพัฒนาวิธีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 
 3. สงวนและอนุรักษ ดําเนินการสงวนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการกําหนดมาตรการในการใชประโยชนและมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในการบริหารจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. กํากับดูแล ใหมีการกํากับดูแล และตรวจสอบการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือการ
กอใหเกิดมลพิษใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
 5. ฟนฟู ดําเนินการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เส่ือมโทรมใหกลับสู
สภาพธรรมชาติ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 มีขอสังเกตวา 
 1. ในการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปจจัย
สําคัญที่จะตองดําเนินการเปนประการแรก คือ การกําหนดมาตรการยับยั้งและหยุดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลืองและไมมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาสงวนแหงชาติโดยการสรางสํานักสงฆ วัด หรือการ
ตัดถนนผาน การนําน้ําบาดาลมาใชเกินสมดุลธรรมชาติจนเปนเหตุใหเกิดปญหาการทรุดตัวของแผนดิน 
หรือการกอใหเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากยานพาหนะ หรือรถท่ีปลอยควันดําในเขตเมือง รวมทั้ง
การระเบิดและยอยหิน เปนตน  มาตรการดังกลาวเปนมาตรการสําคัญ ในการปองกันปญหา ความ
เส่ือมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองดําเนินการโดยเรงดวน ท้ังนี้ การกําหนด
มาตรการ ทางกฎหมายตองมีการบังคับใชอยางเครงครัด โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของยืดถือปฏิบัติและ
ดําเนินการกับผูท่ีกระทําผิดกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจังดวย 
 2. สําหรับแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังน้ีสมควรดําเนินการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการอนุรักษและฟนฟู
ดิน นํ้า และสิ่งแวดลอม ซึ่งไดมีการทดลองจนประสบผลสําเร็จมาแลว เชน การปลูกหญาแฝกเพ่ือ
ปองกันการพังทลายของดิน เปนตน 
  2.2 ใหมีการกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานทั้งในระดับพื้นที่เฉพาะ และในภาพ
กวางดวย เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาในภาพรวมไดท้ังระบบและครบวงจร โดยในการกําหนดกรอบของ
แผนการดําเนินงาน และมาตรการตาง ๆ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูจัดทํา 
และใหสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดทํารายละเอียดใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน             
และมาตรการดังกลาว 
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  2.3 เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนประสบ
ผลสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุด จะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และกําหนดเปนโครงการ        
ระยะยาว 10 ป โดยเนนความสําคัญกับการใหการศึกษา การประชาสัมพันธ โดยการเสริมสรางความรู 
ความเขาใจแกประชาชนและชุมชน รวมท้ังการปลูกจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว โดยหนวยงานของราชการ 
โดยเฉพาะกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชจะตองเปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติ        
ท่ีถูกตองดวย 
  2.4 ใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลว
หมดสิ้นไป (Unrenewable resources) เน่ืองจากไมสามารถฟนฟู หรือสรางข้ึนใหมทดแทนได และหาก
มีการทําลายทรัพยากร ธรรมชาติดังกลาวมากยิ่งข้ึนแลวจะกอใหเกิดปญหาและผลกระทบ               
ตอส่ิงแวดลอมโดยรวมอยางกวางขวาง 
 3. ยุทธศาสตรและแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สมควรกําหนดเปนมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาว และมาตรการเรงดวนดวยโดยดําเนินการไปพรอม ๆ กัน 
 
 วันที่ 7 มกราคม 2546  ไดมีประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  พ.ศ 2545  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนพิเศษ 2 ง 
 
           วันที่  4 มีนาคม 2546    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่อง  รางพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว  
            ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 18 มกราคม 2543  เห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมือง พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และใหรับ
ความเห็นเพ่ิมเติมของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการแกไขชื่อรางเปน  “รางพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. ....” ไปประกอบการพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
                    รางพระราชบัญญัติดังกลาว มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
 1. บทนิยาม 
 2. องคประกอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และอํานาจหนาที่ 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 218

 3. องคประกอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สวนจังหวัด  และอํานาจหนาท่ี 
 4. สมาคมจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
 5. บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
 6. การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
 7. การดําเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 8. กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 9. บทกําหนดโทษ 
                  10. บทเฉพาะกาล 
 
  วันที่ 4 มีนาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
แนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนและการปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันศุกรท่ี 21 กุมภาพันธ 2546              
ณ หองประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ แลวมีมติ ดงัน้ี 
  1. เห็นชอบนโยบายและแนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนท่ีมีหลักการพื้นฐาน คือ 
เอกสารสิทธ์ิแบบมีเงื่อนไขและสามารถกํากับดูแลการโอนสิทธ์ิได โดยมีแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติ 
ซึ่งประกอบดวยสินทรัพย 5 ประเภทไดแก สินทรัพยท่ีเปนที่ดิน ทรัพยสินทางปญญา เครื่องจักร         
ท่ีสาธารณะ และสิทธิการเชา โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี    
การดําเนินงานการแปลงสินทรัพยเปนทุนจะมีผลใชบังคับอยางเต็มระบบภายในวันท่ี 1 มกราคม 2547 
โดยจะมีการดําเนินการนํารองในเรื่องที่มีความชัดเจนกอนในระยะ 2 – 3 เดือน นี้ และในระยะยาว
จําเปนตองดําเนินการควบคูกับการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบซึ่งจะทําใหการปฏิรูปการจัดทรัพยสินของ
ประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. เห็นชอบใหกําหนดหนวยงานเจาภาพเพื่อทําหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการแปลง
สินทรัพยเปนทุน และจัดทําโครงการนํารองใหมีรายละเอียดและงบประมาณดําเนินการที่ชัดเจน      
โดยกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน โดยมอบหมายให 
   1) กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพเรื่องสินทรัพยท่ีเปนท่ีดิน รวมกับ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ท้ังนี้ ใหเชื่อมประสานกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของ
ประเทศ ซึ่งมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลัก 
   2) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณชิย เปนเจาภาพเรื่องทรัพยสินทางปญญา 
   3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนเจาภาพเรื่องสินทรัพย
ประเภทเครื่องจักร 
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   4) กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย เปนเจาภาพเรื่องการใช
ประโยชนจากท่ีสาธารณะ 
   5) กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง เปนผูประสานงานกลางรวมกับสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของในเรื่องสิทธิการเชา เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ       
การเคหะแหงชาติ การทาเรือแหงประเทศไทยและการรถไฟแหงประเทศไทย เปนตน 
 3. จัดตั้งองคกรบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน โดยข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และอยู
ภายใตการดูแลของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ประสานสั่งการ ติดตาม กํากับการทํางาน
ของหนวยงานเจาภาพท่ีรับผิดชอบแตละสินทรัพย และดูภาพรวมการแปลงสินทรัพยเปนทุนทั้งระบบ 
โดยใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน และสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
การแปลงสินทรัพยเปนทุนขึ้นกอนภายในเดือนมีนาคม 2546 
 4. มอบใหธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน เปนแกนหลักในการกระจายสินเชื่อ      
โดยจะตองมีการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ เชน การฝกอบรมพนักงานสินเชื่อ และการ
ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
 5. มอบใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของในการจัดทําศูนยขอมูลกลาง โดยใชระบบคอมพิวเตอรจัดเก็บ ขอมูลเอกสารสิทธ์ิของ
สินทรัพยท้ัง 5 ประเภท โดยใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย  คุณกิตติ) กํากับดูแล 
 6. เพ่ือใหนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนมีผลในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม จึงเห็น
ควรมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีดูแลดานนโยบายตาง ๆ ดังน้ี รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด      
จาตุศรีพิทักษ) ดูแลดานระบบสถาบันการเงิน  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย  คุณกิตติ) ดูแลดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ดูแลดานกฎหมาย 
กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และนายพันศักดิ์  วิญญรัตน ประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรฐัมนตรี
รับผิดชอบงานทั้งหมดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยใหสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่เปนฝายประสานงานและสนับสนุนดานวิชาการ 
 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหนํานโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน กับการ
ปฏิรูปที่ดินมาผนวกไวดวยกัน และเพ่ือใหการดําเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน และ
การปฏิรูปท่ีดินสามารถเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการและ
สํานักงาน ดังนี้ 
 1. จัดต้ังคณะกรรมการนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน มีขอบเขตหนาที่ครอบคลุม
ถึงการกํากับนโยบายและแนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนท้ังระบบ และการปฏิรูปที่ดิน โดยมี
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นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ) เปนรองประธาน และ
คณะกรรมการประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของ 
 2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนภายใตคณะกรรมการนโยบาย
การแปลงสินทรัพยเปนทุน โดยมีหนาที่กํากับการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี               
นายพนัศักดิ์  วิญญรัตน ประธาน ท่ีปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 
 3. จัดตั้งสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงานเจาภาพใน    
แตละสินทรัพย และดูภาพรวมการแปลงสินทรัพยเปนทุน และการปฏิรูปที่ดินรวมทั้งทําหนาที่ฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน โดยใหมี
ผูอํานวยการสํานักงานและเจาหนาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 
                  วันที่ 1 เมษายน 2546   คณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการชวยเหลอืเกษตรกรและผูยากจน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
กองทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหนี้สินและที่ดิน พ.ศ. …..และรางระเบียบ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร
และผูยากจนดานหน้ีสินและท่ีดิน พ.ศ. …. 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ ดังน้ี 
  1. รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน 
(ฉบับท่ี…)พ.ศ. ...ซึ่งมีสาระสําคัญคือ แกไขคํานิยามของสํานักงานผูรักษาการตามระเบียบ 
องคประกอบของคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ในปจจุบัน และกําหนดองคประชุมและระเบียบวาระการประชุมใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
  2. รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและ
ผูยากจนดานหนี้สินและที่ดินพ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสําคัญคือ กําหนดใหจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหนี้สินและที่ดิน ขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพื่อไถหรือไถถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจํานอง ชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน ซื้อคืนท่ีดิน ซื้อที่ดิน
ตามสิทธ์ิแหงกฎหมายวาดวยการเชาที่ดินเพื่อเกษตร และเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพของผูกูยืม 
ใหมีรายไดสูงข้ึน 
  3. รางระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหาร
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหน้ีสินและที่ดิน พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียน เชน การกูยืมเงินเพื่อปลดเปลื้องหน้ีสิน เพ่ือซื้อ
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ท่ีดินและเพื่อการประกอบอาชีพ จํานวนขั้นสูงของเงินกูหลักประกันเงินกู  อัตราดอกเบี้ย  การชําระคืน
เงินตนและดอกเบี้ย การผัดชําระหนี้และการขยายเวลาการชําระหนี้ ฯลฯ 
 

วันที่  22 เมษายน 2546   คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เรื่อง  แนวทางการแปลงสินทรัพย
เปนทุนและการปฏิรูปที่ดิน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 
ดังน้ี 
  1. รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน    
พ.ศ. …. ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสินของภาครัฐและภาคเอกชนเกิดประโยชน
สูงสุดหรือเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันจะเปนการสรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงแหลงเงินทุน     
ในระบบ เกิดกระบวนการสรางงาน สรางรายได และกระตุนใหมีผูประกอบการใหม ซึ่งจะนําไปสู      
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ซึ่งเปนไปตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐบาลโดยใหมี
การวางแผนการจัดการทรัพยสินของประเทศทั้งท่ีเปนอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย และทรัพยสินทาง
ปญญาอยางเปนระบบ สงเสริมใหมีการนําทรัพยสินของเอกชนมาใชเปนหลักประกันทางธุรกิจยิ่งขึ้น 
และใหมีการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน 
  2. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน พ.ศ. …. 
ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อเปนองคกรที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการติดตาม ประสานงานระหวาง        
สวนราชการตางๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ
กับ  การแปลงสินทรัพยเปนทุน ดวยการนําทรัพยสินของภาครัฐและภาคเอกชนมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดหรือเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันจะเปนการสรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงแหลงเงินทุน    
ในระบบ     เกิดกระบวนการสรางงาน สรางรายได และกระตุนใหมีผูประกอบการรายใหม ซึ่งจะทําให  
มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
  3. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อใหการ
ดําเนินงาน การกํากับนโยบายและแนวทางตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนเปนไปอยาง          
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีองคประกอบดังน้ี 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ) เปนรอง
ประธานกรรมการ และกรรมการไดแก รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย  คุณกิตติ)  รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ
อํานวยการแปลงสินทรัพยเปนทุน (นายพันศักดิ์  วิญญรัตน) นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
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ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ประธานสมาคมธนาคารไทย  นายศิริ  เกวลินสฤษดิ์  
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพย
เปนทุน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1) กําหนดนโยบาย  กรอบทิศทางและแนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนของประเทศ 
  2)สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนํานโยบายกรอบทิศทางและแนวทางการแปลง
สินทรัพยเปนทุนไปสูการปฏิบัติ 
         3) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและวงเงินรายจายเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
  4)  กํากับ ดูแลและติดตาม เรงรัดการดําเนินงานหนวยงานของรัฐใหเปนไปตาม
นโยบาย กรอบทิศทาง  แนวทางและแผนปฏิบัติการการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

5) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน หรือปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

6)ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อใหการแปลง
สินทรัพยเปนทุน บรรลุผลตามเปาหมาย 

7) มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ัง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามนี้ 
     ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน  2546  เปนตนไป 
 
วันที่  3  มิถุนายน 2546  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ   แผนงานและ

หนวยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาท่ีดินตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของ
ประเทศ รวม 7 แผนงาน โดยมอบหมายใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ  ท้ังนี้ ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปเตรียมการเพื่อให
สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไดในเดือนกรกฎาคม 2546 หากการดําเนินการเรื่องใดขัดของ       
ใหนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย  คุณกิตติ) จัดประชุมใหไดขอยุตกิอนการประชุมดังกลาว 
  สําหรับเรื่องน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายงานวา  เดิมรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ)  ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาที่ดินของชาติ ซึ่งตอมาไดมีการปฏิรูประบบ
ราชการและปรับคณะรัฐมนตรีจึงไดขออนุมัติเปลี่ยนหนวยงานรับผิดชอบจากกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณเปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดศึกษารายงาน
ผลการวิจัยของมูลนิธิสถาบันท่ีดินโดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ  
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(สกว.)  แลวเห็นวาจะเปนประโยชนตอการเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน
ของประเทศ จึงไดรวมกันดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาที่ดินของชาติ ซึ่งมูลนิธิ
สถาบันที่ดินสรุปผลการวิจัยวาสถานการณปญหาทรัพยากรที่ดินของประเทศ มีปญหาสําคัญ ๆ รวม 7 
ประเด็น คือ 

1. หนวยงานบริหารจัดการท่ีดินกระจายอยูในสวนราชการตาง ๆ ขาดความเปนเอกภาพ 
2. ทรัพยากรท่ีดินและที่ดินเส่ือมโทรมอันเน่ืองมาจากการใชท่ีดินผิดประเภทหรือการใช

ไมเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน 
  3. ขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะจํากัดขนาดของการถือครองท่ีดินทําใหการถือครอง
ท่ีดินกระจุกตัว มีการกวานซื้อเพ่ือเก็งกําไรที่ดิน 
  4. ขาดมาตรการทางภาษีท่ีจะทําใหมีการกระจายท่ีดินและสรางความเปนธรรมในสังคม 
               5. มีผูไรท่ีดินทํากินหรือมีท่ีดินเพียงเล็กนอยจํานวนมาก 
                   6. สิทธิในที่ดินที่ประชาชนไดรับแตกตางกัน 
                    7. เกิดความขัดแยงเกี่ยวกับท่ีดินจากความตองการใชประโยชนท่ีดินแตกตางกัน 
   ผลการประชุมฯ  และขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการในขั้นตอไปที่จะนําไปสูการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและท่ีดินของประเทศ 
             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเห็นควรใหมีการศึกษาและดําเนินการ
เพิ่มเติมในขั้นตอนตอไป เพื่อใหไดมาซึ่งนโยบายการบริหารจัดการท่ีดินบางประเภทที่เหมาะสมสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนประโยชน จึงไดกําหนดแผนงาน และหนวยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการ ดังน้ี 
 
                   แผนงาน     หนวยงานหลัก 

1) แผนงานปรับปรุงระบบภาษีท่ีดิน  กระทรวงการคลัง 
2) แผนงานปรับปรุงองคกรบริหารจัดการที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3) แผนงานระบบขอมูลท่ีดนิ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) แผนงานอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ทรัพยากรดินและที่ดิน 
5) แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6) แผนงานคุมครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
7) แผนงานปรับปรุงสิทธิในที่ดิน   กระทรวงมหาดไทย 

   สําหรับบางแผนงานไดมีการดําเนินการในรายละเอียดไปบางแลว อาทิ แผนงานการ
ปรับปรุงระบบภาษีท่ีดิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําลังดําเนินการปรับปรุงโครงสรางระบบภาษีท่ีดิน 
ตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ  และแผนงานคุมครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   คณะกรรมาธิการ
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การปกครอง สภาผูแทนราษฎรไดดําเนินการพิจารณาศึกษากรณีใหมีการควบคุมการใชประโยชนใน
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เม่ือป พ.ศ. 2542  เปนตน  ขอใหหนวยงานหลักพิจารณาทบทวนเพื่อดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2546   คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. 
(พ.ศ. ..) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ แลวมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
 2. ใหกระทรวงมหาดไทย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณา
ศึกษาถึงแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกท่ีชายตลิ่งอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
และการใหประชาชนสามารถใชท่ีชายตลิ่งไดตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7  ท่ีเห็นควรรับหลักการรางกฎกระทรวงที่กระทรวงมหาดไทยเสนอได 
สําหรับการแกไขการบุกรุกท่ีชายตลิ่งท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและการพิจารณาใหประชาชน
โดยทั่วไปสามารถใชท่ีชายตลิ่งไดเชนเดียวกับในหลายประเทศไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายในเรื่องน้ี
บางแลว สมควรมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับไปศึกษารวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอไป และใหเสนอมาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวในภาพรวมตอไปรางกฎกระทรวงดังกลาว       
มีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการออกโฉนดที่ดินโดยเพิ่ม (6) ของขอ 14 แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 
ดังน้ี 
 1. หามมิใหออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินริมตลิ่งของชายทะเลและชายทะเลสาบในระยะ
เจ็บสิบหาเมตรหรือหาสิบเมตรสําหรับแหลงนํ้าอื่น โดยระยะดังกลาวรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเห็นวายังไมเหมาะสมใหดําเนินการประกาศกําหนดใหมได แตไมรวมถึง
ท่ีดินที่ไดแจงการครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือผูมีสิทธ์ิตามกฎหมายอื่น 
 2. มิใหใชบังคับแกผูท่ียื่นคําขอเพื่อทําการสํารวจรังวัดเพื่อออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนหรือโฉนดที่ดินกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 
  วันที่ 24  มิถุนายน 2546   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ  เรื่อง  รางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินในการขุดหรือถมดินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถม
ดินพ.ศ..  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
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โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่ 3       
ไปพิจารณาปรับปรุงรางกฎกระทรวงใหเหมาะสม แลวดําเนินการตอไปได 
 รางกฎกระทรวงดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. การขุดดินหรือถมดินใหกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก  
ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก          
เจาพนักงานทองถ่ิน  
 2. ในการขุดดินหรือถมดินผูขุดดินหรือถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขต
ท่ีดินท่ีจะทําการขุดดินหรือถมดินและตองติดตั้งปายขนาดกวางไมนอยกวาหน่ึงรอยยี่สิบเซนติเมตร    
ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร  ในบริเวณท่ีทําการขุดดินหรือถมดินที่สามารถเห็นไดงาย
ตลอดเวลาที่ทําการขุดดินหรือถมดินโดยใหมีขอความตามที่กําหนด 
 3. การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  แตไมเกินยี่สิบเมตรหรือมี
พื้นที่ปากบอดินน้ันเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน   และรายการคํานวณของผูไดรับ       
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมต่ํากวาประเภทสามัญวิศวกร 
 4. การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร  ตองมีการปองกันการพังทลายของดินหรือ   
ส่ิงปลูกสรางโดยมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  ประเภทวุฒิวิศวกรเปนผูลงนามในแบบแปลนและ
รายการคํานวณดวย เวนแตการขุดบอน้ําใชท่ีมีพื้นที่ปากบอไมเกินส่ีตารางเมตรและถาเปนการขุดดิน
เพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะ  วัสดุ  กระจายแพรพิษหรือกระจายรังสีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
จะตองแสดงวิธีการปองกันการปนเปอนตอชั้นน้ําใตดินดวย และตองจัดใหมีการระบายน้ําบนพ้ืนดินดวย 

  5. การขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับท่ีสาธารณะหรือในที่สาธารณะ  ผูขุดดินตองจัดใหมี
ส่ิงกันตกหรือราวกั้นรอบบริเวณนั้น  รวมทั้งติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือน
อันตรายจํานวนพอสมควร  ในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึนดวย 
 6. การถมดินที่มีพ้ืนท่ีเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ี
เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด  และมีความสูงของเนินดินต้ังแตสองเมตรแตไมเกินหา
เมตร ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ  ของผูไดรับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  ไมต่ํากวาประเภทสามัญวิศวกร  และถาการถมดินที่มี
ความสูงเกินหาเมตรนับจากระดับที่ดินขางเคียงตองมีผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ประเภทวุฒิวิศวกร  เปนผูลงนามในแบบแปลนและรายการคํานวณ    
และตองจัดใหมีการระบายน้ําใหเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินขางเคียง 
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 7. ในระหวางการขุดดิน การถมดิน และภายหลังแลวแตกรณี  เจาของท่ีดินตอง
ตรวจสอบใหมีความมั่งคงปลอดภัยอยูเสมอ 
 

วันที่  22  กรกฎาคม 2546   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ..... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให
ดําเนินการตอไปได 
 รางกฎกระทรวงดงักลาว มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. กําหนดคาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท คาคัด
สําเนาหรือถายเอกสารหนาละ 1 บาท 

                      2. กําหนดคาใชจายพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดหรือถมดิน โดยใหจาย
เทาที่จําเปนและจายจริงและจายคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินเทาท่ี
จําเปนตามระเบียบของทางราชการแกผูไปทํางานเทากับอัตราของทางราชการ 

 
วันท่ี  9 กันยายน 2546  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออก

ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการกําหนดกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีธุรกิจ เฉพาะ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. …. (ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกกิจการของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเฉพาะ
รายรับจากการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย และรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย
เปนทางคาหรือหากําไร) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2535 เปนตนไป   
(วันที่พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 กําหนดใหความใน
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรา 91 ถึงมาตรา 91/21ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากรเริ่มมีผลใช
บังคับ) 

ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขอใหกระทรวงการคลังพิจารณายกเวนภาษีธุรกิจ
เฉพาะใหแกกิจการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดังนี้ 
 1. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย กรณี ส.ป.ก. ใหการสนับสนุน
ดานเงินทุนแกเกษตรกร โดยนําเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมออกใหเกษตรกรผูยืมโดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราตํ่า 
 2. การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร กรณี ส.ป.ก. จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมในท่ีดินใหแกเกษตรกรตามสัญญาเชาซื้อท่ีดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
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                    การนําเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมออกใหเกษตรกรกูยืมโดยคิดดอกเบ้ีย
ในอัตราต่ําเปนการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในท่ีดินใหแกเกษตรกรตามสัญญาเชาซื้อท่ีดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเปนการขายอสังหาริมทรัพยเปนทาง
คาหรือหากําไร อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(5) และ (6) แหงประมวล
รัษฎากร แตรายรับท่ีไดจากกิจการดังกลาว ไดนําเขากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพื่อเปน
ทุนหมุนเวียนและใชจายเพื่อการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเปนการแกไขปญหาของเกษตรกรตาม
นโยบายของรัฐบาล สมควรยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกกิจการดังกลาวของ ส.ป.ก. ซึ่งกิจการใน
ลักษณะทํานองเดียวกันนี้ท่ีไดรับการยกเวนไปแลว ไดแก การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกกิจการของ
การเคหะแหงชาติ เฉพาะการใหกูยืมเงินตามโครงการพัฒนาคนจนในเมือง กิจการของสหกรณประเภท
สหกรณบริการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแกสมาชิกเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย
เปนทางคาหรือหากําไร เปนตน 
 
 
 
              วันที่  30 กันยายน 2546    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ  เรื่อง  รางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ แลวใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปไดรางระเบียบดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. เพิ่มเติมอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการใน
คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 2. เพิ่มเติมคําวา "หรือผูแทน" ในรางขอ 5 (5) - (22) เพื่อความคลองตัวในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการติดภารกิจสําคัญไมสามารถปฏิบัติหนา 
  

วันที่ 14  ตุลาคม 2546   คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลนเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      
ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา และการอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลนอยางยั่งยืน (โครงการ
เรงดวนระยะ 1 ป) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  

ท้ังนี้ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2545 ใหความเห็นชอบและ
อนุมัติเงินงบกลางรายการคาใชจายสํารองเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546      
ใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพ่ือดําเนินการตามโครงการฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลน
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เทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา 
และการอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลนอยางยั่งยืน ในวงเงิน 104.22 ลานบาท นั้น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับรายงานจากกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงวาไดดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการฯ เสร็จเรียบรอยแลว ประกอบดวย 

  1. ปลูกปาชายเลน ในทองที่จังหวัดตาง ๆ 14 จังหวัด รวมเนื้อที่ 20,000 ไร 
  2. ฝกอบรมราษฎรเพ่ือการฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลนในทองที่จังหวัดตาง ๆ 
19 จังหวัดจํานวน 85 รุน 4,277 คน 
                 3. สงเสริมการจัดการปาชายเลนชุมชนในทองที่จังหวัดตาง ๆ 17 จังหวัด จํานวน 61 
รุน 86 หมูบาน1,910 คน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดพิจารณาแลว เห็นวาการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ดังกลาว ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง นอกจากจะเปนการสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงหวงใย
ทรัพยากรปาชายเลนของชาติแลว ยังเปนการกระตุนใหหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป   
ไดตระหนักและใหความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนโดยเฉพาะการใหความรู
และการสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการดูแลรักษา ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาชาย
เลน ซึ่งจะเปนแนวทางที่จะรักษาปาชายเลนใหคงอยูตลอดไป ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจะไดเรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดตอเนื่อง
ตอไป 

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2546  คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่อง การแกไขปญหาที่ดินทํากินใหแก
ประชาชน ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ) เสนอ สรุปไดดังนี้ 
 แนวความคิด ท่ีดินทํากิน เปนท่ีดินเพ่ือทําใหเกษตรกรมีหลักประกันในการทํามาหา
กินเพ่ือปลดปลอยศักยภาพในการพัฒนาที่ดินใหเกิดมูลคาเพ่ิมเปนประโยชนสูงสุด  “ ท่ีดินคือ
เครื่องพิมพแบงกของคนจน” 
 1. Bottom line  คือการใหท่ีดินทํากินแกเกษตรกร  ทําการเกษตรกรรม   กสิกรรม        
ปศุสัตว ฯลฯ 
 2. ขายไมได แตใหโอนตกทอดแกทายาทได และเปนหลักทรัพยในการค้ําประกัน 
 3. จัดสรรใหกับผูท่ีมีศักยภาพที่จะทํากนิได (ใชทํามาหากิน) 
 4. จัดระบบเอกสารสิทธ์ิในลักษณะ Single Channel Single Policy 
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 5. จัดสรรที่ดินที่มีอยูใหแกประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ กอน เวนแตจะมีความตองการ
มากกวาหรือมีท่ีดินเหลือ 
 การบริหารจัดการ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการในการแกไขปญหาชุดเดียวใหรอง
นายกรัฐมนตรี(พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ) เปนประธาน ท้ังดาน Supply Side และ Demand Side โดย
กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงานทั้งระบบ ทําแบบฟอรมสํารวจขอมูล
ความตองการท่ีดินใหสามารถประมวลผล  วิเคราะหและใชประโยชนได โดยใหรับจดทะเบียน ณ ท่ีวา
การอําเภอ/กิ่งอําเภอ ใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  เปนฐานขอมูลในการตรวจสอบสถานะ
ครอบครัวและวิเคราะหการจัดสรร และใหสํานักทะเบียนราษฎรจัดทําโปรแกรม  แบบฟอรมลงทะเบียน    
จัดทําบัตร e – Citizen และระบบ Microchip Card รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 การประชาสัมพันธ ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายกร  ทัพพะรังสี และนายวษิณุ  เครอืงาม) 
เปนประธานกรรมการรวม ดําเนินการประชาสัมพันธรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพื่อให
ประชาชนรับรู เขาใจ โดยใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการดานเนื้อหาสาระการประชาสัมพันธ 
 การอํานวยความสะดวก หากเจาหนาที่ดําเนินงานในระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอมีไม
เพียงพอ ใหจัดจางนักเรียน นักศึกษาในพื้นท่ีชวยดําเนินการ โดยแจงงบประมาณที่จําเปนตองใช 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน รับลงทะเบียนประชาชน ระหวางวันที่ 5 มกราคม – 31 
มีนาคม 2547 (ไมเวนวันหยุดราชการ) และจัดทํา Profile ขอมูล เพื่อวิเคราะหและจําแนกประเภท 
พื้นที่ และหาเจาภาพหลัก ดําเนินการระหวางวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2547 โดยเริ่ม
ปฏิบัติการตั้งแต 1 กรกฎาคม 2547 เปนตนไป 
  ขณะที่นายกรัฐมนตรีมีเจตจํานงอันแนวแนท่ีจะเรงรัดขจัดปญหาความยากจนของ
ประชาชนใหหมดไป โดยจะจัดท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกร แตมีบุคคลบางรายไดถือโอกาสบุกรุกท่ีดิน
เพิ่มขึ้น ซึ่งหาประโยชนโดยมิชอบจากนโยบายดังกลาว จึงไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีแจงกระทรวงที่เกี่ยวของใหดําเนินการกับผูบุกรุกเขาครอบครองที่ดินของรัฐรายใหมทุก
รายตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของทางราชการโดยเครงครัด เพื่อควบคุมการครอบครองที่ดิน 
มิใหขยายบริเวณออกไปจากที่เปนอยูเดิม พรอมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงนโยบายของ
รัฐบาล โดยชี้แจงใหทราบดวยวาการดําเนินการใดอันเปนการฝาฝนจะมีผลถึงการขาดสิทธิอันพึงมีพึงได
ในการจัดท่ีดิน เพ่ือการแกไขปญหาเรื่องความยากจนตามนโยบายดังกลาว และจะตองถูกดําเนินการ
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 
 
  วันที่ 14 ตุลาคม 2546 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอมรายงาน  เรื่องผลความกาวหนาในการดําเนินการแกไขปญหา  กรณีราษฎรเขาครอบครอง
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สวนปาลมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ท่ีเอกชนขอใชประโยชน ของหนวยงานจาก 4 กระทรวง คือ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ สรุปไดดังน้ี 
   1. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดตรวจสอบแลวพบวาในพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวน 6 ราย หมดอายุการอนุญาตแลว 3 ราย จังหวัดกระบี่มีจํานวน 12 ราย 
หมดอายุการอนุญาต 8 ราย จะรีบสงขอมูลใหกรมปาไมดําเนินการพักใชและเพิกถอนตอไป 
   2. กรมธนารักษ ไดตรวจสอบแลวพ้ืนท่ีราชพัสดุท่ีไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 
จํานวน 5 บริษัท มี 2 บริษัทท่ีการรับอนุญาตยังไมส้ินสุด ขณะน้ีสวนท่ีไดหมดอนุญาตไดตรวจสอบ
หมดแลว สวนท่ียังไมอนุญาตคาดวาจะตรวจสอบแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2546 นี้ 
   3. จังหวัดสุราษฎรธานีไดสํารวจเสร็จแลว 6 แปลง และอีก 5 แปลงคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2546 และขอรับการสนับสนุนชางรังวัดเพิ่มเติม  สถานการณขณะนี้ใน
พื้นที่ไมมีราษฎรบุกรุก 
   4. จังหวัดกระบ่ีไดสํารวจพื้นที่จํานวน 14 ราย พบวาใบอนุญาตหมดอายุ 9 ราย 
(อยูในระหวางการขอตอใบอนุญาต 7 ราย ไมยื่นตอ 2 ราย) ใบอนุญาตยังไมหมดอายุ 5 ราย 
นอกจากนั้น ไดมีการทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณอาวลึก จํานวน 2 ราย และทําในพื้นท่ี
สาธารณะประโยชนอีก 2 ราย ขณะนี้ผูชุมชุมไดมีการถอนตัวออกจากสวนปาลมหมดแลว  แตมาชุมนุม
ท่ีถนนเซาทเทิน ซีบอรด จังหวัดไดมีการประชาสัมพันธหามมิใหมีการบุกรุกและจะทําการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรตอไป 
   5. จังหวัดชุมพรไดสํารวจพื้นที่ 5 แปลงเสร็จแลว และไดชี้แจงผูชุมนุมไปแลวเปน
สวนใหญ คงเหลือจํานวน 150 คน คาดวาจะชี้แจงใหสลายตัวหมดในวันที่ 10 ตุลาคม 2546 
   6. จังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน  ในพ้ืนท่ีจังหวัดไมมีปญหา 
   7. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการแกไขปญหาผูบุกรุกในพ้ืนท่ีนิคม
สหกรณจังหวัดกระบี่ ขณะน้ีอยูในระหวางการตรวจสอบสวนที่เหลืออีก 2 ราย วาอนุญาตถูกตองหรือไม  
   ท้ังนี้ใหกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมท้ัง 4 จังหวัด รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กรมธนารักษ และหนวยงานจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพ่ือกําหนดเกณฑมาตรการและแนวทางการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยเรงดวน และใหจังหวัดพิจารณาวามีพื้นที่ใดมีความพรอมท่ีจะดําเนินการ ใหเรงดําเนินการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูไมมีท่ีดินทํากิน ตามเกณฑและคุณสมบัติของกรมอุทยานแหงชาติฯ ประกอบเปน
พื้นฐาน พรอมท้ังเรงรัดแบงพื้นท่ีออกเปนแปลง ๆ ละ 1 ไร 
 นอกจากนี้ใหดําเนินการปองกันพ้ืนท่ีไมใหมีการบุกรุกเพ่ิมเติมอีก ประชาสัมพันธและ
หาขาวอยางตอเนื่องหากตองการกําลังเสริมจากสวนกลาง ขอใหแจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
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และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวน  และหากจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัด
กระบี่ มีความพรอมกอนใหเรงดําเนินการเพื่อเปนพื้นที่นํารอง  โดยใหกรมอุทยานแหงชาติฯ สนับสนุน
ชางรังวัดโดยดวน  อีกท้ังใหศึกษาระเบียบการอนุญาต  โดยมอบกรมอุทยานแหงชาติฯ เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาการสงเสริมการปลูกและการทําธุรกิจปาลมน้ํามันใน
พื้นที่ท่ีจะอนุญาตใหแกเกษตรกร 
 สําหรับในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน  หากมีคาใชจายที่ไมสามารถ
เจียดจายจากงบปกติไดใหทําแผนและงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนจากงบกลาง และใหทุกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินงานเน่ืองจากเปนนโยบายของรัฐบาลหากมีหนวยงานใดไมให
ความรวมมือใหรายงานและดําเนินการตามระเบียบทางราชการตอไป 
  วันที่  28  ตุลาคม 2546   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไปพิจารณาเรื่องการปรับปรุงกฎ  ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับมาตรการและ
แนวทางการใชท่ีดินในพื้นท่ีอนุรักษและเรื่อง การอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและสมบูรณอยูในฉบับเดียว แลวเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติพิจารณา กอนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม       
มีสาระสาํคัญ ดังน้ี 
 1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีสมควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
 2. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอวาควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 
พฤษภาคม 2533 ท่ีอนุมัติผลการพิจารณาการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม โดยยกเลิก
ขอกําหนดในสวนท่ีเกี่ยวของกับการสํารวจแรและการทําเหมืองแรเก่ียวกับการอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในพื้นที่ปาไมเพื่อการทําเหมืองแรเพ่ือการระเบิดและยอยหิน เพ่ือขุดดินลูกรัง รวมทั้งกิจการ
อื่นท่ีเกี่ยวของ และขอสังเกตเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม เพื่อการทําเหมืองแร 
เนื่องจากขอกําหนดดังกลาวไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ทําใหเกิดความสับสนใน
การปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ และไดมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดแนวทางที่ชัดเจนใหถือปฏิบัติแลว 
 

วันที่  18  พฤศจิกายน 2546   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ     
เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนประเภทที่ดิน ดังน้ี 
   1. การเตรียมการ 
    1.1 จัดลําดับพ้ืนที่ กําหนดเปาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการในป 2546 – 2547 
ดังน้ี 
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     1) พ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) เปาหมาย 69 จังหวัด พื้นที่ 10 
ลานไร เกษตรกร  600,000 ราย คาดวามีผูเขารวมโครงการขอสินเชื่อ 200,000 ราย 
     2) พ้ืนท่ีในเขตนิคมสหกรณ (กสน.3) เปาหมาย 36 นิคม พ้ืนท่ี 200,000 
ไร เกษตรกร 20,000 ราย 
     3) พื้นที่ในเขตนิคมสรางตนเอง (นค.1) เปาหมาย พื้นท่ี 100,000 ไร  
     1.2  จัดทํารายละเอียดแผนงานและคําของบประมาณเสนอสํานักงานบริหารการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน (สปท.) 
   1.3  จัดทําเอกสารขั้นตอนการเขารวมโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและแผนภูมิพรอมคําอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานการแปลงสินทรัพยเปน
ทุนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
   2. การจัดทําขอตกลงกับสถาบันการเงิน ลงนามในบันทึกขอตกลงกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 
  3. การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    3.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ การ
ดําเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนประเภทที่ดินของรัฐเพ่ือกํากับการดําเนินงานและ
บูรณาการการพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
        3.2 ประสานงานกับ ธ.ก.ส. รวมดําเนินงาน เริ่มตั้งแตขั้นตอนการชี้แจง
เกษตรกรในโครงการ 
   4. การพัฒนาระบบขอมูลที่ดินและแผนที่ ตรวจสอบและปรับปรุงระบบขอมูลที่ดิน
ในพ้ืนที่ปฏิรูปท่ีดินประมาณ 10 ลานไร ท่ีจะดําเนินการใน 66 จังหวัด ในป 2547 เรียบรอยแลว และ
อยูระหวางเตรียมการดําเนินการจัดทํา Digital map รวมทั้งส้ิน 17 ลานไร 
  5. การติดตามการทําประโยชน ตรวจสอบและติดตามการทําประโยชนตามแผนงาน
ปกติ และไดเพิ่มการตรวจสอบและรับรองโดยชุมชนในชวงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามนโยบายการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน เพ่ือปองกันบุคคลภายนอกแปลกปลอมมาเขารวมโครงการ 
 
 
   6. การพัฒนาบุคลากร 
    6.1 จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานการแปลงสินทรัพยเปนทุนแกผูบริหาร และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ท้ังสวนกลางและสวนจังหวัด
ทุกจังหวัดรวม 1,533 คน 
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    6.2 จัดสัมมนาเพ่ือชี้แจง และรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ        
และผูนําเกษตรกร มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 262 คน 
  7.  การประเมินสินทรัพยเบื้องตน รอผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  8. การประชาสัมพันธ จัดทําคูมือเกษตรกร จัดพิมพโปสเตอร และแผนพับ สงให
จังหวัดดําเนินการประชาสัมพันธ และจะเริ่มดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธตอไป 
  9. การชี้แจงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ในหมูบาน) เริ่มดําเนินงานพฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2546 
 10. การตรวจสอบบัญชีรายชื่อเสนอ ธ.ก.ส. เริ่มดําเนินงานพฤศจิกายน – ธันวาคม 
2546 เพื่อแจงและยืนยันรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการฯ 
 11. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ไดมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมพัฒนา
อาชีพเกษตรกรแบบบูรณาการ เริ่มดําเนินการพฤศจิกายน 2546 
 12. การดําเนินการในพื้นที่นํารอง 
    12.1 ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลท่ีดินและแผนที่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนํารอง 8 
พื้นที่ ใน 8 จังหวัดไดแก แพร สุโขทัย ราชบุรี ระยอง สกลนคร มหาสารคาม ชุมพร และ
นครศรีธรรมราช รวมถึงในพื้นท่ีนํารองนิคมสหกรณกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เรียบรอยแลว 
    12.2 เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ณ 31 ตุลาคม 2546 จํานวน 3,891 ราย หรือ
ประมาณรอยละ 31ของเกษตรกรเปาหมาย (12,599 ราย) สําหรับพื้นที่นิคมสหกรณมีข้ึนทะเบียน 
400 ราย จากทั้งหมด 500 ราย 
    12.3 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรและเสนอ ธ.ก.ส. 3,130 ราย 
    12.4 เกษตรกรไปขอสินเชื่อที ่ธ.ก.ส. ณ 5 พฤศจิกายน 2546 จํานวน 240 ราย 
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1. จากการดําเนินการในพื้นที่นํารอง พบวาเกษตรกรบางสวนมีความกังวลวาเม่ือขึ้น
ทะเบียนแลวจะตองไปขอกูเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งไดแจงจังหวัดชี้แจงทําความเขาใจกับเกษตรกรแลววา 
ไมไดเปนเงื่อนไขตองไปขอกูเงินทั้งนี้เปนไปตามความสมัครใจของเกษตรกร แตการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรนั้น เพื่อตองการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร เปนการปองกันไมใหมีคนแปลกปลอมไป
ขอกูเงิน 
 2. ในชวงน้ี (พฤศจิกายน 2546) เปนชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต และยังไมมีความ
ตองการใชสินเชื่อจึงมาขึ้นทะเบียน และไปขอกูเงินกับสถาบันการเงินเพียงบางสวน คาดวาเมื่อถึงฤดกูาล
ผลิตจะเริ่มทยอยไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 
 3. เกษตรกรเห็นวาอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ธ.ก.ส. สูงเกินไปทําใหไมจูงใจใหเกษตรกรเขา
รวมโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
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วันที่  25 พฤศจิกายน 2546   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเรื่อง รางกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหสัมปทานในที่ดินของรัฐ พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝายกฎหมายฯ) และ
ความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของไปพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
  
 รางกฎกระทรวงดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. ใหมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวการใหสัมปทานตามมาตรา 12 แหงประมวล
กฎหมายที่ดินมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ และคณะกรรมการประจําจังหวัด          
มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โดยไดกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของกรรมการ   
ท้ังสองคณะ 
 2. กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขการขอสัมปทานเพ่ือกระทํากิจการใดในที่ดินของรัฐ 
ลักษณะที่ดินของรัฐท่ีจะใหสัมปทาน อายุการสัมปทาน การขอรับสัมปทานที่กระทบตอสภาพแวดลอม 
 3. กําหนดหลักเกณฑการขอตออายุสัมปทาน 
 4. ผูไดรับสัมปทานตองเสียคาตอบแทนเปนรายปแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
แหงทองที่ท่ีขอสัมปทานตามอัตราที่คณะกรรมการประจําจังหวัดกําหนด แตไมนอยกวาอัตราดังตอไปน้ี 
   4.1 การใชพื้นท่ีเพ่ือเกษตรกรรม ไรละไมนอยกวา 1,000 บาท/ป 
   4.2 ใชเพ่ือกิจการอื่นไรละไมนอยกวา 3,000 บาท/ป 
   4.3 กรณีอื่นนอกจากขอ 4.1 และขอ 4.2 ไรละไมนอยกวา 500 บาท/ป 
 5. บรรดาคําขอสัมปทานซึ่งอยูระหวางดําเนินการในขั้นตอนใดกอนกฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ ใหดําเนินการตอไปตามกฎหมายและระเบียบเดิมจนกวาจะเสร็จส้ิน 
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546  คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการและกํากับนโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน (กอ.ชดจ.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ) ประธานกรรมการอํานวยการ
และกํากับนโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน เสนอ 
สรุปไดดังน้ี 
 1. ผลการดําเนินงานเตรียมการจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและศูนยปฏิบัติการ เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงาน ดังน้ี  1) คณะกรรมการอํานวยการ
แกไขปญหาสังคมและความยากจน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน  2) จัดตั้ง
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ศูนยปฏิบัติการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการกรุงเทพมหานคร และระดับเขต       
3) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  4) จัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ  การดําเนินการ
สํารวจและตรวจสอบขอมูล มอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการ  การจดทะเบียน การรับรอง
ขอมูล และบันทึกขอมูล 
 
 
 2. แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการการใช
ประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน ท่ีประชุมรับทราบขอเสนอแนวทางและขั้นตอน
การบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน ท่ีสํานักแกไขปญหาการ   
บุกรุกท่ีดินของรัฐ (สบร.) นําเสนอ ซึ่งมีหลักการวาจะตองกําหนดแปลงที่ดินที่นําเขารวมโครงการจัด
ท่ีดินของหนวยงานโดยจะตองปรากฏตําแหนง ขอบเขต  ทําแผนท่ีกายภาพเพื่อทราบขอเท็จจริงเรื่องการ
ถือครอง หากราษฎรรายใดไมโตแยงสิทธ์ิก็ใหหนวยงานท่ีมีหนาที่ดําเนินการตอไป เวนแตถามีการ
โตแยงก็จะตองมีการพิสูจนสิทธ์ิ 
  2.1 ท่ีประชุมเห็นวาแนวทาง และขั้นตอนท่ีเสนอเปนรายละเอียดของขั้นตอนปฏิบัติ 
ประกอบกับการดําเนินการของหนวยราชการ เชน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชที่ไดดําเนินการมากอนหนาน้ี ไมควรหยุดชะงัก จึงใหหนวยงาน
ปฏิบัติท่ีรับผิดชอบรับไปพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของดวย
ความรอบคอบควบคูกับการเรงรัดการปฏิบัติใหสอดคลองและสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลได 
  ท้ังนี้ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการฝายจัดหาที่ดิน (Supply Side) รับไปพิจารณา
ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและการใชประโยชนท่ีดินจากการจัดการตามนโยบายรัฐบาล แลวนําเสนอทีป่ระชมุ
พิจารณาในโอกาสตอไป 
 3. การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการรับรองสิทธิและไดรับการจัดที่ดิน 
ท่ีประชุมไดพิจารณากําหนดคุณสมบัติของบุคคลไวเปน 2 กรณี ดังนี้ คือ 
   3.1  กรณีการรับรองสิทธิในที่ดิน  
    1) ตองเปนการถือครองทําประโยชนสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
30 มิถุนายน 2541 ท่ีเห็นชอบการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่ดินในเขตปาไม และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2545 สําหรับที่ราชพัสดุ สวนผูบุกรุกเขาถือครองท่ีดินของรัฐ
ภายหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 จะไมไดรับสิทธิใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและจะตองถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายดวย 
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   2) มีความประสงคจะไดรับการรับรองสิทธิในท่ีดิน โดยจะตองไมมีท่ีดินทํากิน
เปนของตนเองมีแตนอยไมเพียงพอ  มีความสามารถและตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพทางการเกษตร 
   3) มีคุณสมบัติอื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของพ้ืนท่ีท่ีดินที่จะ
ดําเนินการ 
   3.2  กรณีการจัดที่ดิน 
    1)  เปนผูยากจน 
    2)  มีความประสงคจะไดรับการจัดที่ดิน โดยจะตองไมมีท่ีดินทํากินเปนของ
ตนเอง  มีแตนอยไมเพียงพอ  มีความสามารถและตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพทางการเกษตร 
    3) มีคุณสมบัติอื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับพื้นที่ท่ีดินที่จะ
ดําเนินการ 
    4) เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในทองที่ท่ีจะดําเนินการ เวนแตหากมีท่ีดินเหลือ
เพียงพอจะไดพิจารณาจัดใหบุคคลตางทองท่ีตามลําดับความเหมาะสม 

ท้ังนี้ จะไมมีการนําที่ดินของรัฐในเขตอนุรักษเด็ดขาด เชน ปาอนุรักษตามกฎหมาย 
และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นท่ี 2 และเขตอนุรักษปาชายเลน) มาจัดให
ประชาชน เนื่องจากเขตอนุรักษดังกลาวมีข้ึนเพื่อการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และการปองกันภัย
ธรรมชาติเพ่ือสังคมสวนรวม 
 4. การกําหนดจํานวนเนื้อที่ดินที่จะดําเนินการรับรองสิทธิ และจัดที่ดินใหแก
ประชาชน ท่ีประชุมไดมีการพิจารณากําหนดเกณฑจํานวนเนื้อที่ดิน จําแนกเปน 2 กรณี ดังนี้คือ  
   4.1 กรณีที่ดินที่มีการถือครองทําประโยชนอยูเดิม ตามขอ 3.1             
1) จะทําการรับรองสิทธิ จํานวนเนื้อท่ีดิน ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่ยังมีผลใชบังคับอยู 
   4.2 กรณีมีการขอรับการจัดที่ดิน จํานวนเนื้อที่ดินที่จะจัดใหพิจารณาตาม
ความเหมาะสม แตไมเกินครอบครัวละ 15 ไร  
 5. งบประมาณของคณะกรรมการสํารวจความตองการที่ดินของประชาชน 
(Demand Side) และคณะกรรมการจัดหาที่ดินของรัฐ (Supply Side) 
  5.1 กระทรวงมหาดไทยไดเสนองบประมาณในการดําเนินการ ลงทะเบียนสํารวจ
ความตองการของประชาชนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาแลว และสํานักงบประมาณแจงวาไดแตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาเรื่องน้ีแลว 
  5.2 ในสวนของงบประมาณของคณะกรรมการจัดที่ดินของรัฐดานอุปทาน (Supply 
Side) และงบประมาณของคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธใหฝายเลขานุการประสานสํานัก
งบประมาณเพ่ือพิจารณาตอไป 
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  ท้ังนี้ ใหกรมประชาสัมพันธเริ่มดําเนินงานควบคูไปกับการดําเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย 
 6. การจัดต้ังสํานักงานประสานงานการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหา
ความยากจน(ส.ชดจ.) ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 228/2546 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและกํากับนโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน และแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ไดกําหนดใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้ง
สํานักงานประสานงานการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพ่ือแกไขปญหาความยากจน(ส.ชดจ.) ข้ึน        
คณะกรรมการฯ เห็นชอบโครงสราง ส.ชดจ. ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน  ไดแก   ดานวิชาการ            
แบงออกเปนฝายกฎหมาย กับฝายนโยบายและแผน  ดานบริหาร  แบงออกเปนฝายประชาสัมพันธ       
กับฝายสํานักงาน  ดานกํากับ ติดตามและประเมินผล แบงออกเปนฝายกํากับและติดตาม กับฝาย
ประเมินผล 
 

วันที่  29 พฤศจิกายน 2546 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่อง    
ใหมีการแลกเปลี่ยนท่ีราชพัสดุท่ีดินการเคหะแหงชาติ แปลงหมายเลขโฉนดที่ 488 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กับที่ดินของการเคหะแหงชาติ เน้ือที่ 0-2-42 ไร เทากัน ตามมติของ
คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี   เพื่อเปนการแกไขปญหาอาณาเขตของ
ท่ีดินโครงการพิบูลวัฒนา เน่ืองจากการเคหะแหงชาติจะตองโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดพิบูลวัฒนาใหแกผูเชา
ซื้อ โดยใหการเคหะแหงชาติรับผิดชอบคาใชจายในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินทั้งส้ิน กรณีน้ีเปนการ
แลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อประโยชนในการใชสอย และเพื่อแกไขปญหาการลุกล้ําแนวเขตการครอบครองที่ดิน
ซึ่งกันและกันของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีแนวเขตติดตอกัน โดยคณะกรรมการซึ่งต้ังไดตาม
กฎหมายไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

 
วันที่  6  มกราคม 2547   คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องรายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนประเภทที่ดิน (ครั้งท่ี 2)  ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ ณ 15 ธันวาคม 2546 ดังนี้  
  1. พื้นท่ีนํารองในเขตปฏิรูปที่ดิน 8 จังหวัด ไดแก แพร สุโขทัย ราชบุรี ระยอง 
สกลนคร มหาสารคาม ชุมพร และนครศรีธรรมราช  ไดขึ้นทะเบียนเขารวมโครงการแลว 5,055 ราย 
คิดเปนรอยละ 40.12 ของเปาหมาย (12,599 ราย) และมีเกษตรกรบางสวนไดรับอนุมัติเงินกูจาก     
ธ.ก.ส. ไปแลว 40 ราย วงเงินสินเชื่อ 3.4 ลานบาท ในพ้ืนท่ีนํารองนิคมสหกรณกบินทรบุรี               
จ.ปราจีนบุรี ไดข้ึนทะเบียนเขารวมโครงการแลว 410 ราย คิดเปนรอยละ 82 ของเปาหมาย (500 
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ราย) และพื้นที่นํารองนิคมสรางตนเอง 3 แหง ไดแก นิคมสรางตนเอง จ.ระยอง นิคมสรางตนเอง      
พระพุทธบาท จ.สระบุรี และนิคมสรางตนเองลําตะคอง จ.นครราชสีมา ไดข้ึนทะเบียนแลวรวม 406 ราย 
  2. พ้ืนท่ีดําเนินการป 2547 ในเขตปฏิรูปที่ดิน 69 จังหวัด พ้ืนที่ 10 ลานไร ไดขึ้น
ทะเบียนเขารวมโครงการแลว 173,109 ราย คิดเปนรอยละ 27.60 ของเปาหมาย (627,224 ราย)   
สําหรับพื้นที่นิคมสหกรณ  ไดข้ึนทะเบียนเขารวมโครงการแลว 4,786 ราย คิดเปนรอยละ 24 ของ
เปาหมาย (20,000 ราย)  ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณกําลังจัดหลักสูตรฝกอบรมและดูงานให
เกษตรกรมีความสามารถในการจัดทําโครงการที่เหมาะสมไปขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. และมีความมั่นใจวา
เกษตรกรจะไดประโยชนจากนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนอยางแทจริง 
  3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน มีเกษตรกรบางสวนคิดวาไมจําเปนตองขึ้น
ทะเบียนเพราะไมคิดจะขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เนื่องจากมีอัตราดอกเบ้ียสูงเกินไป   เกรงวาจะไมมีรายได
มาชําระหนี้คืน และ  ชวงน้ีอยูในระหวางเก็บเกี่ยวผลผลิต  ยังไมมีความจําเปนตองใชสินเชื่อ 
 
  วันที่ 13 มกราคม 2547   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีรายงาน
ผลการประชุมหารือระหวางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของในการจัดท่ีทํากินใหประชาชน
เพื่อแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาสังคมและความยากจน รวม 6 
หนวยงาน สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  1. กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       1.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร 
    จัดการท่ีดินปาไมเพื่อแกไขปญหา เรื่องท่ีดินอยูอาศัยทํากินโดยตรวจสอบการถือ
ครองพื้นที่ปาไม กําหนดขอบเขตในการทําประโยชน รับรองสิทธิ และควบคุมพื้นที่มิใหมีการบุกรุก
เพิ่มเติม 
              1.2 ขอมูลท่ีดิน 
           - พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ซึ่งไดทําการสํารวจการถือครองพื้นที่ปาไมแลว 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กันยายน 2540 และวันที่ 30 มิถุนายน 2541 มีราษฎรถือครอง 
336,834 ราย เนื้อท่ีประมาณ 5.7 ลานไร ใน 66 จังหวัด สามารถทําการตรวจสอบกําหนดขอบเขต
การทําประโยชน และรับรองสิทธิไดทันที 
            - พ้ืนที่ปาไมถาวร เนื้อที่ประมาณ 10.5 ลานไร ซึ่งตองดําเนินการ
ประกาศใหเปนปาสงวนแหงชาติ แตยังดําเนินการสํารวจไมแลวเสร็จ คาดวามีราษฎรเขาถือครองทํา
ประโยชนอยูบางสวน จะทําการสํารวจและดําเนินการรับรองสิทธิไดประมาณ 1.7 ลานไร 
 
          2. กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 
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               2.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร 
      ดําเนินการนําที่ราชพัสดุมาใชเพ่ือตอบสนองนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน โดยนํามาจัดใหราษฎรเชาอยูอาศัยและทํากิน ท้ังน้ีใหดําเนินการ
ควบคูไปกับยุทธศาสตรของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 
                 2.2 ขอมูลท่ีดิน 
        ดําเนินการในที่ราชพัสดุ จํานวน 1 ลานไร ซึ่งมีราษฎรเขาถือครองทํา
ประโยชนอยูแลวบางสวน โดยสวนที่มีราษฎรเขาถือครองทําประโยชนแลว สามารถดําเนินการจัดใหเชา
โดยไมตองใหหนวยราชการที่ถือครองใชประโยชนยินยอมหรือสงคืนพื้นที่ และถาอยูในเขตผังเมืองรวมก็
สามารถดําเนินการได โดยไมถือวาเปนการขัดกับกฎหมายผังเมืองสําหรับที่ดินราชพัสดุ ท่ีเปนที่วางยัง
ไมไดใชประโยชนในราชการ ถาจะจัดใหราษฎรเขาทําประโยชนจะตองไดรับความยินยอมหรือสงพ้ืนท่ี
คืนใหกรมธนารักษกอน และถาอยูในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมตองดําเนินการตามกฎหมายผังเมืองดวย    
ซึ่งการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ราชพัสดุใหราษฎรเขาอยูอาศัยและทํากินเปนการจัดใหเชาตาม
กฎหมายท่ีราชพัสดุ และตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 สิงหาคม 2533 และวันที่ 25 มิถุนายน 2545 
 
 3. ส.ป.ก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร 
    ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจนโดยการจัด
ท่ีดินใหแกผูถือครองที่ดินของรัฐท่ีมีคุณสมบัติใหเขาทําประโยชน ซึ่งตอไปสามารถเชาหรือเชาซื้อไดตาม
กฎหมายปฏิรูปท่ีดิน จัดท่ีดินชุมชนประเภทที่อยูอาศัยและกิจการที่เปนการสนับสนุนเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิรูปท่ีดิน พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาที่ดินใหแกราษฎรในพื้นที่ 
     3.2  ขอมูลที่ดิน 
    ส.ป.ก. มีพ้ืนที่ท้ังหมดจํานวน 42.5 ลานไร ซึ่งไดมอบ ส.ป.ก. 4-01 แลว
จํานวน 23.5 ลานไร คงเหลือพ้ืนที่ จํานวน 18.9 ลานไร 
    - พ้ืนท่ีเกษตรกรรมสามารถนํามาจัดใหเกษตรกรได จํานวน 16.3 ลานไร 
ประมาณ 900,000 ราย 
    - พ้ืนที่ชุมชนที่เกษตรกรและราษฎรถือครองสามารถนํามาจัดไดจํานวน 0.65 
ลานไร 5,000 ชุมชน 
    - พื้นที่ท่ีราษฎรถือครองลักษณะเปนแปลงใหญ ไมสามารถนํามาจัดไดทันที 
ตองดําเนินการตามกระบวนการกอน  เชน เจรจาหาวิธีการกระจายสิทธ์ิหรือฟองรองดําเนินคดี ซึ่งตอง
ใชเวลาในการดําเนินการ เมื่อไดมาแลวสามารถจัดใหเกษตรกรผูยากไรท่ีดินทํากินจํานวน 0.85 ลานไร 
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    - พื้นที่ท่ีไมสามารถดําเนินการจัดได เนื่องจากมีเอกสารสิทธ์ิ  ท่ีดินเปนท่ี
สาธารณประโยชน เชน เปนหนองน้ํา ฯลฯ จํานวน 1.15 ลานไร 
  การดําเนินการจัดที่ดินของรัฐในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชนใหประชาชนเขา
ทําประโยชนตองดําเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน โดยการสอบสวนสิทธิในที่ดิน สามารถดําเนินการ
ไดทันที ถาไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพราะไดมีการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนไวแลว 
 
 4. กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     4.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร 
    ดําเนินการในรูปของสหกรณการเชาที่ดิน ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเส่ือมโทรม 
ซึ่งกรมปาไมอนุญาตใหกรมสงเสริมสหกรณเขาทําประโยชนเพื่อจัดท่ีดินใหราษฎรเขาอยูอาศยัและทาํกนิ 
โดยการเชา และกอสรางปจจัยพ้ืนฐาน บริการสาธารณะตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการอยูอาศัย
และการประกอบอาชีพของราษฎร 
     4.2 ขอมูลท่ีดิน 
    พ้ืนที่ดําเนินการ จํานวน 13 นิคม ใน 13 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 1,512,053 
ไร มีสมาชิก จํานวน 33,555 ราย ไดดําเนินการกอสรางปจจัยพื้นฐานตาง ๆ และทําการสํารวจรังวัด
แปลงท่ีดินแลวประมาณ 500,000 ไร เหลือพื้นที่ท่ีจะตองดําเนินการสํารวจรังวัดประมาณ 1 ลานไร 
กรมสงเสริมสหกรณจะดําเนินการรับรองสิทธ์ิใหกับราษฎร และไดเสนอเรื่องขอถอนสภาพปาไมไปยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อนําเขาคณะรัฐมนตรีแลว 
 
 5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  5.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร 
    ดําเนินการจัดที่ดินในที่ดินสงวนของนิคมสรางตนเอง โดยเปนพื้นที่ปาไม
สวนกลาง 20% และพื้นที่สงวนเพ่ือกิจการนิคม ซึ่งมีราษฎรอยูอาศัยกอนที่ประกาศพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งนิคมและบุกรุกเขาทําประโยชนในภายหลังการจัดตั้งนิคมเพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน สรางความมั่นคงและแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
    5.2 ขอมูลท่ีดิน 
    ดําเนินการในพื้นที่นิคมสรางตนเอง จํานวน 44 นิคม ใน 34 จังหวัด ในพื้นท่ี
ปาไมสวนกลาง 20 % และท่ีดินสงวนเพื่อกิจการนิคมประมาณ 150,000 ไร โดยเปนการรับรองสิทธิ
ในที่ดินใหแกผูบุกรุกถือครองอยูแลวแตไมใหกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ในเบื้องตนตองมีการสํารวจขอมูลการถือครองที่ดินกอน 
 
 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 241

 6. กรมที่ดิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
    6.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร 
    ดําเนินการบริหารจัดการที่ดินของรัฐประเภทท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว มีเนื้อท่ีแปลงตั้งแต 1,000 ไร 
ข้ึนไป นํามาใชประโยชนและแกไขปญหาความยากจน โดยการนําที่ดินของรัฐมาจัดสรรพัฒนาเปนท่ีอยู
อาศัย หรือทํากินใหแกราษฎรผูยากไร เพ่ือประกอบอาชีพและสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืน 
ดวยการใหสิทธิเขาอยูอาศัยและทํากินในท่ีดินของรัฐ โดยไมมีการออกเอกสารสิทธ์ิให 
       6.2 ขอมูลท่ีดิน 
    ดําเนินการในที่ดินสาธารณประโยชนท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว ใน
ลักษณะแปลงใหญมีเนื้อท่ีตั้งแต 1,000 ไรข้ึนไป ในที่ดินสาธารณประโยชน 609 แปลง เน้ือที่ประมาณ 
1.5 ลานไร โดยจะนํามาจัดใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินได 1 ลานไร ใน 58 จังหวัด ตามหลักเกณฑใน
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งจะตองมีการสํารวจขอมูลท่ีดินในเบื้องตนกอน 
 
  วันที่ 24  มกราคม 2547  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแกไขมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจําแนก
ประเภทที่ดินครั้งท่ี 2/2542 ครั้งท่ี 1/2543 และครั้งท่ี 1/2546  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ ดังนี้ 
  1. แกไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504, 12 พฤศจิกายน 2506, 
17 สิงหาคม 2508,18 มกราคม 2509, 31 พฤษภาคม 2509 และ 21 มิถุนายน 2509 ในการ
จําแนกประเภทที่ดินเฉพาะแหงในทองท่ี 8จังหวัด จํานวน 10 ปา ไดแก ปาหนองคลา – คลองเรือ 
จังหวัดกําแพงเพชร ปาหนองเรือ (หมายเลข 25) จังหวัดหนองบัวลําภู ปาเทือกเขาปลายโตะ – เขาศก 
จังหวัดพังงา ปาจอมทอง (แปลง 2) และปาแมแจม – แมตื่น จังหวัดเชียงใหม ปาแมปายฝงขวา แปลง 
1 (หมายเลข 8) และปาแมปายฝงซาย (หมายเลข 9) จังหวัดแมฮองสอน ปาที่จัดสรรบานโนน จังหวัด
ศรีสะเกษ ปาหมายเลข 84 จังหวัดสกลนคร และปาโคกสูง – บานคง จังหวัดขอนแกน เน้ือที่ประมาณ
414,540 ไร ดังนี้ 
          1.1 ใหรักษาไวเปนปาไมถาวรตามเดิม เนื้อท่ีประมาณ 125,541 ไร มอบให
กรมปาไมดําเนินการ 
  1.2 จําแนกออกจากปาไมถาวร ซึ่งอยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติ เน้ือที่ประมาณ 
288,999 ไร  (รวมที่ทําเลเลี้ยงสัตว เน้ือที่ประมาณ 1,051 ไร) 
   1) เพ่ือเปนท่ีทํากินของราษฎร หรือเพ่ือใหใชประโยชนอยางอื่น เน้ือที่ประมาณ 
286,696 ไร 
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   2) เพื่อจัดเปนปาชุมชน จํานวน 18 แหง เนื้อท่ีประมาณ 2,303 ไร มอบให
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติดําเนินการ 
 2. แกไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2530, 12 เมษายน 2531, 10 
มีนาคม 2535,  20 เมษายน 2536 และ 4 มีนาคม 2540 ในการจําแนกประเภทที่ดินเฉพาะแหงใน
ทองท่ี 6 จังหวัด จํานวน 6 ปา ไดแก  ปาโคกไมเรือ จังหวัดนราธิวาส ปาดงบังอี่ฝงซายหวยทม จังหวัด
อํานาจเจริญ ปาโคกหินแดง จังหวัดมหาสารคาม ปาหินลม  จังหวัดสุรินทร ปาแมอิง – แมต๋ํา – แมจุน 
จังหวัดลําปาง และปาแมริม แปลง 2 จังหวัดเชียงใหม เน้ือที่ประมาณ   144,363 ไร ดังนี้ 
  2.1 ใหรักษาไวเปนปาไมถาวรตามเดิม   เนื้อที่ประมาณ 38,869 ไร มอบใหกรม
ปาไมดําเนินการ 
  2.2 จําแนกออกจากปาไมถาวร ซึ่งอยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติ เน้ือที่ประมาณ 
105,494 ไร 
   1) เพ่ือเปนท่ีทํากินของราษฎร หรือเพ่ือใหใชประโยชนอยางอื่น เน้ือที่ประมาณ 
105,154 ไร 
   2) เพื่อจัดเปนปาชุมชน จํานวน 4 แหง เนื้อที่ประมาณ 340 ไร มอบให
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติดําเนินการ 
 3. แกไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2513 เรื่อง เสนอใหจําแนกที่ดิน
จังหวัดลําปาง โดยขอจําแนกเนื้อที่ประมาณ 2,955-2-82 ไร ออกจากปาไมถาวร “ปาแมเมาะ แปลง 
1” เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 เรื่อง การแกไขปญหา
การออกเอกสารสิทธ์ิใหแกราษฎรในทองที่ตําบลแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
 
 วันที่  24  มกราคม 2547  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่อง รายงานความกาวหนาและ
ขอเสนอเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนตามที่สํานักงานบริหารการแปลง
สินทรัพยเปนทุนเสนอ มาตรการเรงดวนการพัฒนานโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน และแผนทิศทาง
ป 2547 
 การพัฒนานโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน มีมาตรการเรงดวน ดังน้ี 
 1. สรางความเขาใจใหผูเกี่ยวของและประชาชนโดยทั่วไป โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
เรงรัดการทําความเขาใจและประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายอยางเขมขนและตอเนื่อง 
 2. ใหกวดขันการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบการดําเนินการในฐานะ Clearing House 
เมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้และมีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
 3. ใหหนวยงานเจาของสินทรัพยปรับแกสัญญาเชา หนังสืออนุญาต หนังสือรับรองตาง ๆ 
ใหมีอายุไมตํ่ากวา 3 ป เพื่อใหสามารถนําสัญญา หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตาง ๆ นําไปแปลง
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เปนทุนกับสถาบันการเงินไดอยางไรก็ตาม สัญญา หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองดังกลาวจะตองมี
ระยะเวลากําหนดไวชัดเจน ท้ังนี้ใหเรงรัดการกําหนดเงื่อนไขการจัดทําขอตกลงในรายละเอียดกับ
สถาบันการเงิน และขอใหสถาบันการเงินนําเสนอคณะกรรมการสถาบันการเงินอนุมัติ รวมทั้งแจงให
สาขาและหนวยตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบดําเนินการโดยเร็ว 
 4. กรณีท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหพิจารณาหาลูทางการเปลี่ยนตัวลูกหน้ี
ในกรณีลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหเปนไปโดยรวดเร็ว โดยคํานึงถึงคุณสมบัติผูสวมสิทธิควบคูไปกับ
ความสามารถในการจายคืนหนี้ดวย 
 5. สําหรับกรณีทรัพยสินทางปญญาใหกําหนดใหคณะทํางานพิเศษเพ่ือพิจารณาการ
กําหนดมูลคาทรัพยสินทางปญญา โดยอาจจะประกอบดวย กรมทรัพยสินทางปญญา สถาบันการเงิน   
ผูประเมินอิสระ และมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายเปนการดวน 
 6. ในสวนของการจดทะเบียนเครื่องจักรใหหามาตรการกระตุนใหมีการจดทะเบียน
เครื่องจักรมากขึ้น และพิจารณาเสนอมาตรการเสริมเพื่อใหนําสินทรัพยท่ีเคลื่อนยายไดงาย และ
สินทรัพยมูลคานอยสามารถเขาถึงแหลงทุนไดดวย 
 7. ใหหนวยงานของรัฐบาลและสถาบันการเงิน มีการเริ่มรายงานขอมูลผานเครือขาย 
Electronic มากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สปท. อยางสม่ําเสมอเพื่อประโยชน
ในการรายงานผลการติดตามของรัฐบาล 
 แผนทิศทางในป 2547 
 1. สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนเห็นวาในป 2547 ควรจะไดดําเนินการ
ในกิจการสําคัญ ๆ  ดังตอไปนี้ 
  1) ขยายประเภทสินทรัพยใหกวางมากยิ่งข้ึนครอบคลุมสินทรัพยประเภทตาง ๆ    
ซึ่งไดแก 
   ก. ท่ีดินอยูในความดูแลของกองทัพเฉพาะในสวนที่มีผูครอบครองทําประโยชน
สําหรับในสวนที่รัฐยังใชประโยชนอยูก็ใหกองทัพดําเนินการตอไป ในสวนที่ผูครอบครองทําประโยชนนั้น 
หากจะเขากระบวนการแปลงสินทรัพยเปนทุนจําเปนจะตองมีการจัดทําทะเบียนและมอบเอกสารใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อเปนเอกสารที่จะนําไปใชในการแปลงสินทรัพยเปนทุน และมีการเจรจากับ
สถาบันการเงินตอไป ซึ่งเรื่องน้ีนาจะมอบใหกระทรวงกลาโหมเปนผูดําเนินการตอไป 
   ข. ท่ีดินซึ่งอยูในความดูแลของรัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ท่ีไมไดใช
ประโยชนหรือใหมีการเชาชวง รัฐวิสาหกิจหลายแหงไดรับที่ดิน ท่ีราชพัสดุและที่ดินของรัฐอื่น ๆ มาไวใน
การครอบครองและไมไดใชประโยชนยังเปนท่ีรกรางหรืออาจจะไดใชประโยชนโดยใหมีการเชาชวงหรือ
อนุญาตใหใช ในเรื่องนี้ตองมีการตรวจสอบและมีการออกเอกสารปรับปรุงสัญญาเชาตาง ๆ ใหเปน
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สัญญาเชาระยะยาว และกรณีใหใชก็ควรจะมีการปรับปรุงเอกสารใหถูกตองตามแนวทางของรัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ดวย 
   ค. ปาสงวนท่ีเส่ือมสภาพมีผูครอบครองทําประโยชนเปนการถาวร และไมกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมปรากฏวาปาสงวนในขณะนี้มีอยูจํานวนหนึ่งและในจํานวนนั้นมีผูท่ีเขาครอบครองทํา
ประโยชนอยูเปนจํานวนมาก สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนเห็นวาท่ีดินเหลาน้ันอาจไม
สามารถจะฟนฟูกลับมาเปนสภาพปาธรรมชาติไดโดยวิธีการปลูกปาทดแทน แตอาจจะดําเนินการใน
ลักษณะที่เปนหมูบานปาไม หรือใหใชท่ีดินเพื่อการเกษตรในลักษณะที่เปนปาสงวนโดยมีการออก
ขอบังคับและมีการรับรองใหเชาตามกฎหมายปาไมใหถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือที่จะนําเอกสารเหลานั้น
ไปใชประโยชนในการดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนทุน เพื่อหาแหลงทุนใหผูท่ีเขาไปครอบครองได
ลงทุนเรื่องกิจการปาไมหรือกิจการสวนปาตอไป ซึ่งจะเปนประโยชนท้ังในแงของการจัดการที่ดินและใน
แงของการปาไมไปพรอมกัน 
   ง. พ้ืนที่ชายฝงเพ่ือการเพาะเลี้ยง โดยหลักพื้นที่ชายฝงไดมีการอนุญาตใหมี
กิจการเพาะเลี้ยงตราบเทาที่ไมมีการกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นพื้นท่ีชายฝงเหลาน้ีควรที่จะไดมีการ
ออกเอกสารใหมีความชัดเจนประกอบกับการจัดการทางดานการเพาะเลี้ยงใหถูกสุขลักษณะและสภาพ
ส่ิงแวดลอมสามารถที่จะนํามาใชในการแปลงเปนทุนตอไป 
   จ. ทรัพยติดกับที่ดินประเภทอื่น ทรัพยติดกับที่ดินประเภทที่เปนทรัพยดาน
เกษตรกรรมมีจํานวนมากซึ่งมีมูลคาในทางเศรษฐกิจ เชน ยางพาราหรือตนผลไมเปนตนซึ่งมีอายุเกิน 3 
ปข้ึนไป เห็นวาเริ่มจะพิจารณานํามาใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันในโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนไดอีก
ตอไป 
    
 วันที่  24  มกราคม 2547  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเรื่องรายงานความกาวหนาในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาท่ีดินของชาติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มิถุนายน 2546 สรุปไดดังนี้ 
 
 ผลความกาวหนา 
 1. แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
รับผิดชอบ ขณะนี้การศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือ
ครองที่ดิน อยูระหวางดําเนินการเพื่อเสนอผลการศึกษาใหกระทรวงการคลังพิจารณา 
  สวนรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. …. อยูระหวางการ
ดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อจะไดสงเรื่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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 2. แผนงานปรับปรุงองคกรบริหารจัดการที่ดิน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบ ไดวาจาง
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติกําหนดระยะเวลาดําเนินการ  6 เดือน (ส้ินสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 
2547) ปจจุบันอยูระหวางการจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ 
  จากผลการศึกษาในรายงานฉบับกลาง ท่ีปรึกษาไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ี
เกี่ยวของพรอมทั้งไดเสนอแนะแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ โดยการรางกฎหมายขึ้นมาใหมซึ่งไม
ตองแกไขประมวลกฎหมายที่ดิน การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายฉบับดังกลาวก็ยังคงเปนอํานาจ
หนาที่ของกรมท่ีดินตอไป 
  2) กําหนดใหคณะกรรมการมาจากภาคราชการเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของตามจริง 
และกําหนดใหผูท่ีเปนกรรมการซึ่งมาจากหนวยงานท่ีไมไดเกี่ยวของเรื่องที่ดินโดยตรงเปน “ผูแทน” 
มิใช “ตําแหนงปลัดหรืออธิบดี” 
  3) กําหนดสัดสวนระหวางคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนเปน 1:1 
  4) กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศมาเปน
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 
 
  5) กําหนดใหมีผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน ท่ีจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย
รวมเปนกรรมการ 
  6) จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติขึ้นมาเพ่ือเปนฝาย
เลขานุการและธุรการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ โดยใหสํานักงานมีความเปนอิสระ
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยการยุบรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดินและที่ดินของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมที่ดิน และสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน 
  7) กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติใหมีความ
ครอบคลุมเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินโดยรวม เพ่ือให
คณะกรรมการฯ มีอํานาจเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ 
  8) กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินสวนจังหวัด เพ่ือใหทองถ่ินไดเขามา     
มีสวนรวมในการบริหารจัดการในการกําหนดนโยบายที่ดินของประเทศในภาพรวมตอไป 
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 3. แผนงานระบบขอมูลที่ดิน ศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบ ขณะน้ีอยูระหวางจัดทํา
ขอกําหนดการศึกษา (TOR) เพ่ือวาจางสถาบันการศึกษาเปนที่ปรึกษาโครงการระบบขอมูลที่ดิน 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป โดยกาํหนดใหศึกษาในประเด็นหลักท่ีสําคัญ คือ 
  1) สํารวจสถานภาพระบบขอมูลท่ีดิน ทะเบียนท่ีดิน และแผนที่มาตรฐานของ  
หนวยราชการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดินและท่ีดิน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม 
เพื่อนําผลไปใชในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาสารสนเทศที่ดิน 
  2) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน สําหรับใชในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของ
ประเทศ เพื่อเปนระบบมาตรฐานกลางใหทุกหนวยงานที่ใชเปนตนแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ท่ีดินของหนวยงาน 
  3) ศึกษารูปแบบการจัดตั้งองคกรมหาชน เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศที่ดินของ
ประเทศ 
  4) การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
                             4. แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบ 
  4.1 ในปงบประมาณ 2546 ไดวาจางสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดําเนินการ โครงการศึกษาความเปนไปไดและแนวทางกําหนดเขตการใช
ประโยชนท่ีดินและมาตรการที่มีผลใชบังคับ ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือน (ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 28 
มีนาคม 2547) ปจจุบันอยูระหวางการจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งมีกําหนดสงประมาณวันท่ี 15 
กุมภาพันธ 2547 และคาดวาการดําเนินการตามโครงการจะแลวเสร็จภายในกําหนดในสัญญา 
  จากผลการศึกษารายงานฉบับกลาง ท่ีปรึกษาไดรายงานและวิเคราะหขอมูลท่ี
เกี่ยวของและเสนอแนวทาง ดังนี้ 
   1) สรุปสถานการณการใชประโยชนท่ีดิน ปญหา อุปสรรค ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากการใชท่ีดิน  ปญหา ตลอดจนปญหาดานการบริหารภาครัฐ 
   2) กรอบแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑเพื่อกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน 
ไดแก หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสิ่งแวดลอม หลักสังคมและหลักเศรษฐศาสตร 
   3) การกําหนดเขตเมืองท่ีประชากรตั้งถ่ินฐานอยูแลว ตองพิจารณาจากเกณฑ    
ท่ีสําคัญอยางนอย3 ประการ คือ จํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน มาตรการใชประโยชนในปจจุบัน และความ
เหมาะสมของพ้ืนที่โดยรอบในการขยายตัว 
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   4) แนวทางมาตรการสนับสนุนอื่นที่ใชเปนกลไกในการควบคุมการใชประโยชน 
ตลอดจนทางเลือกรูปแบบ วิธีการ และความจําเปนในการออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
รองรับการดําเนินการ 
   ขณะนี้ไดกําหนดใหมีการสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 ในวันพุธท่ี 4 
กุมภาพันธ 2547ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กอนสงรางรายงานฉบับสมบูรณ 
 
  4.2 ในปงบประมาณ 2547 ไดวาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินโครงการ
นํารองในการกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดินและการอนุรักษฟนฟูการใชทรัพยากรดินและท่ีดิน      
โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพื้นท่ีทดลอง 1 พื้นท่ี ระยะเวลาดําเนินการ 9 เดือน ลงนาม   
ในสัญญาวาจางวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 26กนัยายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
   1) ศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม สําหรับกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในการกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน และการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรดินและ
ท่ีดิน 
   2) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ คือ รูปแบบ แนวทาง วิธีการปฏิบัติ โดยมีลําดับขั้นตอน 
สําหรับกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน และการ
อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรดินและที่ดิน ท่ีสามารถใชเปนตนแบบ (Model) ในการดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรม พรอมกับการมีขอเสนอในการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว 
 5. แผนงานอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรดินและที่ดิน สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบ โดยรับโอนงานจากสํานักแกไขปญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อเดือนกันยายน 
2546 ตามแผนงานกําหนดใหมีการดําเนินการ 3 โครงการ คือ 
  1) โครงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  2) โครงการนํารองใหทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษ  ฟนฟู ทรัพยากรดินและที่ดิน 
  3) โครงการเรงรัดการกันเขตท่ีดินของรัฐ 
  ขณะนี้อยูระหวางขอใชงบกลางป 2547 เพ่ือดําเนินการตามโครงการที่ 1)       
สวนโครงการที่ 2) ไดผนวกเนื้อหารวมไวในโครงการนํารองของแผนงานกําหนดเขตการใชประโยชน
ท่ีดิน ซึ่งดําเนินการในปงบประมาณ 2547 และไดแจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐและ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนงาน/โครงการในการกันเขตที่ดินของรัฐตามโครงการ
ท่ี 3) แลว 
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 6. แผนงานคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
คณะทํางานดําเนินการคุมครองพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยไดกําหนดขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 
  1) การจัดเตรียมความพรอมดานขอมูล ไดแก ทะเบียนผูถือครองท่ีดิน แผนท่ี
ภาพถายทางอากาศ 
  2) กําหนดมาตรการในการคุมครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดแก มาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการสนับสนุน 
  3) กําหนดพื้นที่คุมครอง ไดแก ประสานงานกับ อบต. เพื่อสํารวจเก็บขอมูลพื้นท่ี    
ท่ีสมควรคุมครองคัดเลือกพื้นที่ จัดลําดับความสําคัญ และกําหนดพ้ืนที่ 
  4) การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ของรัฐ 
  5) การเตรียมความพรอมของเจาของท่ีดิน เกษตรกร และชมุชนที่เกี่ยวของ 
  6) การคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดแก ประกาศเขตคุมครอง ข้ึนทะเบียนที่ดิน 
สงเสริม สนับสนุนการใชท่ีดิน และติดตามการใชประโยชน 
  ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการของคณะทํางาน 
 7. แผนงานปรับปรุงสิทธิในที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ 
กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการรวมเพ่ือศึกษาความเปนไปและแนวทางในการปรับระบบ
เอกสารสิทธ์ิในที่ดินใหเปนระบบเดียวแลวคณะกรรมการมีความเห็นตรงกันในหลักการที่วา ควรปรับ
ระบบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินใหเปนระบบเดียว คือ โฉนดท่ีดิน 
  อยางไรก็ตาม ในสวนของกรมที่ดินไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายการ
แปลงสินทรัพยใหเปนทุน โดยมีโครงการเรงรัดออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ดําเนินการเปน 3 ระยะ คือ 
  1) ระยะท่ี 1 ออกโฉนดที่ดินจากหลักฐานใบจอง สค.1 ใหเสร็จภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2546จํานวน 260,000 แปลง 
        2) ระยะที่ 2 ออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน น.ค.3  กสน.5  น.ส.5  น.ส.3 ก.  
น.ส.3 ข. และที่ดินที่ไมมีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ดําเนินการตั้งแต 1 มกราคม 2547 ถึง 30 
กันยายน 2547 
  3) ระยะที่ 3 ออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน น.ส.3  น.ส.3 ก.  น.ส.3 ข. และท่ีดินที่ไม
มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน สวนท่ีเหลือจากการดําเนินการในระยะที่ 2 ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
2549 
 
  วันที่  3 กุมภาพันธ 2547 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เรื่อง การบริหารจัดการการใช
ประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจนในหลักการตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต 
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ฉายแสง) ประธานกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐเสนอ  ใหสวนราชการที่มีหนาท่ีดูแล
รักษาและใชประโยชนท่ีดินของรัฐและจังหวัด  รวมทั้งคณะกรรมการฝายจัดหาที่ดินของรัฐดานอุปทาน
ใหประชาชนทํากินดําเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามนโยบายและการบริหาร
จัดการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน ดังน้ี  
  1. ใหสวนราชการที่มีหนาที่ดูแลรักษาท่ีดินของรัฐและจังหวัด โดยคณะกรรมการ
แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อดําเนินงาน ดังนี้ 1)    
ใหสํารวจรังวัดขอบเขตท่ีดินของรัฐทุกประเภท 2) ใหจัดทําแผนที่กายภาพแสดงการใชประโยชนท่ีดินใน
เขตท่ีดินของรัฐทุกประเภท 3) ใหสํารองที่ดินของรัฐเพื่อใชประโยชนในอนาคต 
  2. ใหคณะกรรมการฝายจัดหาที่ดินของรัฐดานอุปทานใหประชาชนทํากินพิจารณา
ดําเนินการอนุญาตจัดสรรใหประชาชนเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐตอไป เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1 แลว 
  3. ใหสํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ทุกข้ันตอน และการเรงรัดติดตามผล โดยใหต้ังงบประมาณเบิกจายที่สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กบร. เสนอวา  เพื่อใหการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพ่ือแกไขปญหา
ความยากจนเปนไปดวยความเรียบรอย และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการฝาย
ตางๆ คือ คณะกรรมการอํานวยการและกํากับนโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐ
เพื่อแกไขปญหาความยากจน   และคณะกรรมการฝายจัดหาที่ดินของรัฐดานอุปทานใหประชาชนทํากิน
ในการจัดหาท่ีดินของรัฐใหประชาชนทํากินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางในการกํากับ 
ติดตาม เรงรัดการดําเนินงานของสวนราชการที่ดูแลรักษาและใชประโยชนท่ีดินเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงเห็นควรกําหนดใหสวนราชการมีหนาที่ดูแลรักษาและใชประโยชนท่ีดินของรัฐและจังหวัด 
และคณะกรรมการฝายจัดหาท่ีดินของรัฐดานอุปทานใหประชานทํากินมีการดําเนินการตาม ขอ 1 และ
ขอ 2 
 ท้ังนี้ การจัดทําโครงการสํารวจรังวัดขอบเขตท่ีดินของรัฐ และการสํารวจทางกายภาพ 
จะมีกรอบเวลาในการดําเนินงานซึ่งเปนสวนของรายละเอียดท่ีจะไดกําหนดตอไป กับประมาณ
การงบประมาณที่จะตองใชจายตามโครงการ และเมื่อทราบจํานวนท่ีดินของรัฐดานอุปทานท่ีแทจริง      
ท่ีจะใหประชาชนทํากินแลว ก็จะไดสงมอบพื้นที่ใหคณะกรรมการฝายจัดหาที่ดินของรัฐดานอุปทานให
ประชาชนทํากนิรับไปดําเนินการตอไป 
 สําหรับในสวนของการวางกรอบนโยบายในภาพรวม การกําหนดคุณสมบัติของบุคคล 
การกําหนดเรื่องสิทธิในที่ดิน การกําหนดประเภทของเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน การกําหนดจํานวนเนื้อ
ท่ีใหถือครองทําประโยชนในที่ดิน หากไดดําเนินการสํารวจรังวัดและการสํารวจทางกายภาพเรียบรอย
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แลว คาดวาภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการดังกลาว จะทําใหการ
ดําเนินงานสอดรับกับกระบวนการแปลงสินทรัพยเปนทุนตอไปได 
 
 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาการเบิกจายเงินโครงการจัดทํา
แผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (มาตราสวน  
1 : 25,000) 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ขอขยายระยะเวลาการ
เบิกจายเงินงบประมาณโครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ภายใตโครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางภาคเกษตร  วงเงิน 700 ลานบาท  
ไดจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2548   ท้ังน้ี กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณไดเห็นชอบดวยแลว   
 กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอวา ไดดําเนินการตามโครงการดังกลาว ประกอบดวย   
 1. จัดจางบินถายรูปทางอากาศสี  มาตราสวน 1 : 25,000 ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต   
 2. มอบหมายกรมแผนที่ทหารบินถายรูปทางอากาศสี  มาตราสวน 1 : 25,000 
ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 3. จัดจางทําแผนท่ีรูปถายออรโธสี ท้ังประเทศ  
 เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูกาลบิน ป 2545 – 2546  มีสภาพผิดจากฤดูกาลปกติ  
ทําใหแผนการบินถายรูปทั้งในสวนที่จัดจางเอกชนและสวนที่มอบหมายใหกรมแผนท่ีทหารดําเนินการ  
ไมสามารถบินถายรูปไดแลวเสร็จตามแผน  ทําใหโครงการฯ ตองขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้ง      
3 สวนงาน ดังนี้  
 1. งานจางบินถายรูปทางอากาศสีในสวนของภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคใต      
ขยายวันกําหนดแลวเสร็จจากเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม 2546  เปนวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547   
 2. งานบินถายรูปทางอากาศสีโดยกรมแผนที่ทหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ขยายวันกําหนดแลวเสร็จจากเดิมวันที่ 28 มีนาคม  2546  เปนวันที่  31 มกราคม 2547   
 3. งานจางทําแผนท่ีรูปถายออรโธสีท้ังประเทศ ขยายวันกําหนดแลวเสร็จจากเดิมวันท่ี 
21 มกราคม 2547  เปนวันที่  29 ธันวาคม  2547    
 
 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง การยกเลิกแบบแจงการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค 1)และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
…. (การยกเลิกแบบแจงการครอบครองที่ดิน) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และ               
ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ไปดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบ จัดทําขอมูลพื้นที่และตัวเลขของ
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รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการดําเนินการเพื่อยกเลิกแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ทุกข้ันตอน
โดยดวนและนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 กระทรวงมหาดไทยรายงานวา 
 1. กรมที่ดินไดพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 
โดยยกรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การยกเลิกแบบ
แจงการครอบครองที่ดิน) ซึ่งมีเจตนารมณเพ่ือมิใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการนําหลักฐานการแจง         
การครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) มาขอออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย              
ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1.1 ใหเพ่ิม “มาตรา 56/1 บุคคลใดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดย        
มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2497 และที่ดินนั้นยังมิไดมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหบุคคล
ดังกลาวนําหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินน้ันมายื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน          
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถาผูซึ่งมีหลักฐาน
การแจงการครอบครองที่ดินไมยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาบุคคลน้ันเจตนาสละสิทธ์ิท่ีจะนําหลักฐานการแจงการครอบครอง
ท่ีดินไปใชในการขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และใหพนักงานเจาหนาท่ีจําหนายหลักฐานการแจง
การครอบครองที่ดินนั้นออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน  เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ผูครอบครอง
ท่ีดินตามวรรคหนึ่งใหหมายความ รวมถึงผูซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเน่ืองมาจาก
บุคคลดังกลาวดวย 
  1.2  คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็น
วาเรื่องน้ีไมจําเปนตองเสนอตรากฎหมายเพื่อยกเลิกแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) แตอยางใด 
กรมที่ดินสามารถใชวิธีทางบริหารเพื่อแกไขปญหาอันเน่ืองมาจากแบบ ส.ค. 1 ได และในขณะนี้กรม
ท่ีดินไดจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเรงรัดการออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศใหเสร็จภายใน  2 ป  
(ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2548) ตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐบาล โดย
ใหเดินสํารวจและออกโฉนดที่ดินใหแกท่ีดินซึ่งมีหลักฐานใบจอง และ ส.ค. 1 เพื่อใหเจาของที่ดิน เขาถึง
แหลงทุนและนําไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินกับสถาบันการเงินไดในวันท่ี 1 มกราคม 2547 
 3. และโดยที่ขณะนี้ กรมท่ีดินไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเรงรัดการ
ออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศใหเสร็จภายใน 2 ป (ปงบประมาณ 2547 – 2548) ดวยแลว ตามนัยมติ
ของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแลว กระทรวงมหาดไทยจึงนําขอมูล
เสนอตอรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย  คุณกิตติ) 
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วันที่  17 กุมภาพันธ 2547  คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องรายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนประเภทท่ีดิน (ครั้งท่ี 3) ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดระบบรายงานความกาวหนา ณ วันท่ี 23 มกราคม 
2547 ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่นํารองเขตปฏิรูปที่ดิน 8 จังหวัด ไดแก  แพร สุโขทัย ราชบุรี ระยอง สกลนคร 
มหาสารคาม ชุมพร  และนครศรีธรรมราช  ไดข้ึนทะเบียนเขารวมโครงการแลว 5,751 ราย คิดเปน
รอยละ 45.56 ของเปาหมาย (12,599 ราย)  มีเกษตรกรบางสวนไดรับอนุมัติเงินกูจาก ธ.ก.ส. ไปแลว 
100 รายวงเงินสินเชื่อ 8.7 ลานบาท ในพื้นท่ีนํารองนิคมสหกรณกบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี  ไดขึ้น
ทะเบียนเขารวมโครงการ แลว 461 ราย คิดเปนรอยละ 92 ของเปาหมาย (500 ราย)  และพื้นท่ีนํา
รองนิคมสรางตนเอง 3 แหง  ไดแก นิคมสรางตนเอง  จ.ระยอง นิคมสรางตนเองพระพุทธบาท          
จ.สระบุรี  และนิคมสรางตนเองลําตะคอง จ.นครราชสีมา ไดขึ้นทะเบียนแลวรวม 748 ราย 
 2. พื้นที่ดําเนินการป 2547 ในเขตปฏิรูปที่ดิน  69 จังหวัด พื้นที่ 10 ลานไร ไดขึ้น
ทะเบียนเขารวมโครงการแลว 260,210 ราย คิดเปนรอยละ 41.49 ของเปาหมาย (627,224 ราย)  
สําหรับพื้นที่นิคมสหกรณไดข้ึนทะเบียนเขารวมโครงการแลว 7,013 ราย คิดเปนรอยละ 35 ของ
เปาหมาย (20,000 ราย)  
 3. การอบรมและพัฒนาอาชีพ  ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดหลักสูตร
ฝกอบรมใหเกษตรกรซึ่งมีเน้ือหาหลัก 3 ประเด็น คือ  1) การเขียนโครงการ  2) การจัดทําบัญชีฟารม    
3) เทคโนโลยีการผลติ 
 4. ผลการอบรมและพัฒนาอาชีพ  พ้ืนท่ีนํารองเขตปฏิรูปที่ดิน 8 จังหวัด มีเกษตรกร
ไดรับการอบรมพัฒนาอาชีพแลว 556 ราย  คิดเปนรอยละ 4.41 ของเปาหมาย (12,599 ราย)  พื้นท่ี
ดําเนินการป 2547 ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 69 จังหวัด มีเกษตรกรไดรับการอบรมพัฒนาอาชีพแลว 1,115 ราย 
คิดเปนรอยละ 0.18 ของเปาหมาย (627,224 ราย) 
 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  มีเกษตรกรบางสวนคิดวาไมจําเปนตองข้ึนทะเบียน  
เพราะไมคิดจะขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป เกรงวาจะไมมีรายไดมาชําระหนี้คืน 
  

 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณดําเนินโครงการจัดทําแผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 งบประมาณ
คาใชจายท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองใชเพิ่มเติมจํานวนประมาณ 527 ลานบาทนั้น             
ใหดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณตอไป ท้ังนี้ไดมีการพิจารณาประเด็นสําคัญ         
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องกอนเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
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1.1  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการเสนอโครงการ
จัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1:4,000 วา มีหนวยงานที่มีความจําเปนเรงดวนตองการและ
รอจะใชขอมูลภาพถายออรโธสีในการดําเนินโครงการตาง ๆ จํานวนมาก เชน โครงการแปลงสินทรัพย
เปนทุน โครงการ Seafood Bank เปนตน นอกจากนี้หากหนวยงานภาครัฐมีลิขสิทธ์ิในการจัดทําแผนท่ี
ชนิดน้ีก็จะเอื้อประโยชนใหแกประชาชนมากกวาในแงท่ีประชาชนไมตองเสียคาธรรมเนียมและ           
คาสิทธิบัตร และในกระบวนการดําเนินคดีในชั้นศาลก็สามารถนําขอมูลภาพถายไปใชเปนหลักฐานอางอิงได 

 
1.2  เนื่องจากการจัดทําภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1:4,000 ในระดับ Class I       

มีความเหมาะสมท่ีจะใชงานไดในเฉพาะพื้นท่ีราบ สวนในพื้นที่ลาดชันและภูเขาสูงควรจะจัดทําภาพถาย
ออรโธสีในระดับ Class II ดังน้ัน จึงเห็นควรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณระบุรายละเอียดใน
ขอกําหนดและคุณลักษณะเฉพาะภาพถายออรโธสี มาตราสวน 1:4,000 ไวในขอเสนอใหชัดเจนวา     
ในพ้ืนท่ีราบใหกําหนดความละเอียดไมนอยกวา Class I และในพื้นท่ีลาดชันหรือภูเขาสูงใหกําหนด
ความละเอียดไมนอยกวา Class II 

1.3 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาปรับลดคาใชจายในการดําเนินงาน       
ใหสอดคลองกับการกําหนดรายละเอียดที่ลดลงตามขอ 1.2  
 
  วันที่  22  กุมภาพันธ 2547 (นครพนม) คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เรื่องราง   
พระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป        
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับป พ.ศ. 2547 พ.ศ. …. 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา            
แลวดําเนินการตอไปได  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
 กระทรวงมหาดไทยเสนอวา เพื่อใหการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2547  
ซึ่งจะตองเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เห็นควรอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาปาน
กลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2529 ตราพระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปาน
กลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการ
ประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2547 
 
 วันที่ 22 กุมภาพันธ  2547  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร
การจัดการพ้ืนที่ปาไมของชาติแบบบูรณาการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับสํานักงบประมาณ และสํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับไปแปลงแผนยุทธศาสตรการจัดการพ้ืนที่ปาไม
ของชาติแบบบูรณาการไปสูการปฏิบัติใหมีความชัดเจน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน     
30 วัน โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผน พรอมทั้งรับความเห็นเพิ่มเติมกับขอสังเกตของคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
  
 
 สาระสําคัญของแผนสรุปได ดังน้ี 
 สถานการณและประเด็นปญหา 
 การเพิ่มขึ้นของประชากร ความตองการขยายพื้นท่ีเพ่ือการเพาะปลูก การสรางชุมชน 
การขยายตัวของกิจกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไดทําใหพื้นที่ปาไมลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว    
เห็นไดจากในป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไมประมาณ 171.0 ลานไร หรือรอยละ 53.3 ของ
พื้นที่ประเทศ และในป พ.ศ. 2541 พบวา พื้นที่ปาไมของประเทศไทยเหลืออยูเพียง 81.0 ลานไร หรือ
รอยละ 25.3 ของพ้ืนท่ีประเทศ และในชวงระยะเวลาที่ผานมานั้น จะเห็นไดวาการควบคุมการใช
ประโยชนและการอนุรักษปาไม ยังไมสามารถควบคุมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปาไมไดอยาง             
มีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ปาไมท่ีผานมามีการดําเนินการจัดทํานโยบาย
แผนและมาตรการ โดยหลายหนวยงานแตยังขาดความชัดเจน สอดคลอง และเชื่อมโยงท่ีเปนรูปธรรมใน
การจัดการพ้ืนที่ปาไมของชาติ ซึ่งในแผนยุทธศาสตรน้ี ไดสรุปรวบรวมสถานการณและประเด็นปญหา
ของพื้นที่ปาไมในภาพรวมไดดังตอไปนี้  1) พื้นที่ปาลดลงและมีสภาพเสื่อมโทรม  2) ขาดการกําหนด
พื้นที่สงวน (Preserved area) เพ่ือเปนความมั่นคงของประเทศ  3) การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  4) พื้นที่ชุมน้ําถูกทําลายและเสื่อมโทรม  5) ยังไมมีกฎหมายการจัดการปาชุมชน  6) การใช
ประโยชนเกินขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่  7) การลดลงของทรัพยากรสัตวปาและขาด
นโยบายการอนุรักษท่ีชัดเจน  8) การใชประโยชนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจขาดความสมดุลเหมาะสมกับ
ศักยภาพ  9) แนวทางการสงเสริมใหปลูกปาเศรษฐกิจไมชัดเจน  10) ความตองการไมและผลิตภัณฑ
จากไมมีมากขึ้น 
 วัตถุประสงค มีแผนยุทธศาสตรการจัดการพ้ืนท่ีปาไมของชาติแบบบูรณาการที่เปน
กรอบและทางเลือกใหทุกภาคสวนนําไปดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล       
เพื่อดํารงไวซึ่งความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ 
 เปาหมาย  
 1. สงวนพื้นที่ปาไมธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและความ
สมดุลของระบบนิเวศอันเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารของประเทศ 
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 2. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือนํามาเปนทุนทางสังคมและใชประโยชน
อยางชาญฉลาดและยั่งยืน โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 แนวทางและมาตรการ 
 แนวทางที่ 1 : การพัฒนาองคความรู เพื่อการสงวน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรและ     
ใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 
 แนวทางที่ 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและดูแลรักษาพื้นท่ีปาไม 
 แนวทางที่ 3 : การฟนฟูทรัพยากรปาไมใหดํารงไวซึ่งความสมดุล 
 แนวทางที่ 4 : การใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 
 แนวทางที่ 5 : การสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 แนวทางที่ 6 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 โดยมีมาตรการในแนวทางดังกลาว รวมท้ังส้ิน 29 มาตรการ 
 กลไกการบริหารจัดการ ควรมีการปรับปรุงองคประกอบหนาที่ของคณะกรรมการ     
ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาไมของชาติท่ีมีความหลากหลายซ้ําซอนกันใหเปนองคกรหรือ
คณะกรรมการระดับชาติเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ 
 เครื่องมือในการบริหารจัดการ   เชน  1) ระบบสารสนเทศในพื้นท่ีปาไมของชาติ    
2) กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  3) การประสาน สงเสริม สนับสนุนบทบาทขององคกรตาง 
ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผล4) กระบวนการแปลงแนวนโยบายและมาตรการหรือแผนไปสูการ
ปฏิบัติ  5) การจัดทําแผนประสานการปฏิบัติงานรวมกันขององคกรตาง ๆ  6) การจัดทําตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป (พ.ศ. 2547 – 2556) 
 ผลผลิต 
 1. ทุกภาคสวนมีฐานขอมูลที่เปนปจจุบันในการบริหารจัดการพื้นที่ปาไม 
 2. มีพันธมติรและเครือขายชุมชนในการปองกัน ดูแล รักษาพื้นท่ีปาไม และมีการบังคับ
ใชกฎหมายอยางเปนธรรม 
 3. มีระบบนิเวศปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสมดุล 
 4. ไดผลผลิตจากปาไมท่ีตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางเพียงพอ 
 5. ชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง มีจิตสํานึก เขาใจและรวมมือในการอนุรักษ ดูแล รักษาปาไม 
 6. มีการกําหนดเขตเพื่อการสงวน อนุรักษ และใชประโยชนท่ีเหมาะสม เกื้อกูลกับ
สภาพนิเวศปาไม และเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 
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 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2547 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนา               
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ พรอมท้ังความเห็นเพิ่มเติมเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบ
ในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และเห็นชอบในหลักการของแผนงานโครงการภายใต            
5 ยุทธศาสตร จํานวน 34 โครงการ โดยใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณกลางป 2547 และงบประมาณ
ป 2548 สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เพื่อใหการกํากับดูแลการแปลงยุทธศาสตร
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแกนหลักในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนประจําทุกป 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีเกี่ยวของกับท่ีดินและปาไม มีดังน้ี 
 “ ยุทธศาสตรที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนเพื่อคืนสมดุลสูธรรมชาติ ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ  1) เรงรัดการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรดิน น้ํา และปาไมอยางเปนองครวม(Holistic) และเปนระบบ  2) พัฒนาและจัดหา
แหลงน้ําใหเพียงพอสําหรับการผลิต การอุปโภคและบริโภคทั้งภาคเมือง เกษตรและอุตสาหกรรม  
3) สรางจิตสํานึกและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
 โครงการภายใตยทุธศาสตรที่ 4 : ประกอบดวย 10 โครงการ  1) โครงการจัดการ
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในพื้นที่ลุมน้ําโขง – ชี – มูล  2) โครงการสงเสริม
และพัฒนาปาชุมชนในพื้นที่ลุมนํ้าโขง – ชี – มูล3) โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกไผเลี้ยง     
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4) โครงการจัดการทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5) 
โครงการจัดทําแผนจัดการพื้นที่ลุมนํ้าแบบองครวมภาคฯ  6) โครงการฟนฟูสภาพดินและน้ํา  7) 
โครงการปลูกตนไมปองกันการแพรกระจายดินเค็มในลุมนํ้าโขง – ชี – มูล  8) โครงการจัดหาน้ํา
เพื่อการผลิตการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  9) โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค         
ใหเพียงพอและดื่มไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  10) โครงการจัดรูปที่ดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 
 วันที่ 30 มีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง รางพระราชบัญญัติการผังเมือง   
(ฉบับที่…) พ.ศ…ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 
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(ฝายกฎหมายฯ) ไปพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
 สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518ดังนี้  
 1. กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบเขามามีสวน
รวมในการวางและจัดทําผังเมือง โดยแกไขบทนิยามคําวา “เจาพนักงานทองถ่ิน” และคําวา “องคการ
บริหารสวนทองถิ่น” 
 2. ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ใหแกไขคําวา “องคการบริหารสวน
ทองถ่ิน” เปน “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  “สํานักผังเมือง” เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” 
และ “ผูอํานวยการสํานักผังเมือง ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” เพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 3. ปรับปรุงคณะกรรมการผังเมืองโดยเพิ่มบุคคลที่เกี่ยวของกับการผังเมืองเปน
คณะกรรมการ และแกไขระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปน 3 ป และติดตอกันไมเกิน 2 วาระ 
 4. ปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินในผังเมืองรวม ระยะเวลาการใชบังคับและ
แกไขผังเมืองรวมโดยแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 5 มาตรา 17 มาตรา 26 เพ่ิมมาตรา 26/1 
 5. กําหนดใหผังเมืองรวมท่ีประกาศใชอยู มีผลใชบังคับตอไปมีกําหนดระยะเวลาสิบป 
 
 วันที่ 30 มีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี…..) พ.ศ…ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝายกฎหมายฯ) รวมท้ังความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
 รางพระราชบัญญัติดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. กําหนดใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินตองเสีย
คาตอบแทนเปนรายปใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ท่ีท่ีดินที่ไดรับ
อนุญาตตั้งอยู ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน แตไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวล
กฎหมายน้ี 
 2. ผูไดรับอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ ใหเสียคาตอบแทนตามกฎหมายเดิม 
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วันที่ 30 มีนาคม  2547  คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการดําเนินการจัดที่ดินของรัฐให

ประชาชนทํากิน และเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ) ประธานกรรมการ
อํานวยการและกํากับนโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนเสนอ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการอํานวยการและกํากับนโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน
ของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน (กอ.ชดจ.) และคณะกรรมการฝาย Supply Side 
  1.1 ใหคณะกรรมการอํานวยการและกํากับนโยบายการบริหารจัดการการใช
ประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน (กอ.ชดจ.) และคณะกรรมการฝายจัดหาท่ีดินของรัฐ
ดานอุปทาน (Supply Side) ใหประชาชนทํากินสงมอบภารกิจและอํานาจหนาที่ใหคณะอนุกรรมการ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพและที่อยูอาศัยตามคําส่ัง ศตจ. ท่ี 2/2546 
ดําเนินการตอไป 
  1.2 ใหคณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพและท่ีอยู
อาศัย มีอํานาจครอบคลุมถึงอํานาจหนาท่ีของ กอ.ชดจ. และคณะกรรมการฝายจัดหาท่ีดินของรัฐดาน
อุปทาน (Supply Side) ดวยเพ่ือใหสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับภารกิจและมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 ตอไป 
  1.3  อํานาจหนาที่ของ กอ.ชดจ. และคณะกรรมการฝายจัดหาที่ดินของรัฐดาน
อุปทาน (Supply Side)ใหประชาชนทํากิน ในขั้นตอนการดําเนินการใด ๆ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบอาชีพและท่ีอยูอาศัย ตามคําสง ศตจ.     
ท่ี 2/2546 
 2. คณะกรรมการฝาย Demand Side ใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีใกลแลวเสร็จตอไป หรือสงมอบ
อํานาจหนาท่ีให ศตจ. และคณะอนุกรรมการของ ศตจ. ท่ี ผอ.ศตจ. เห็นสมควร 
 3. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธใน ศตจ. 
 คณะกรรมการฝายจัดหาท่ีดินของรัฐดานอุปทาน (Supply Side) ใหประชาชนทํากิน 
รายงานวา ไดปฏิบัติหนาท่ีหลักท่ีไดรับมอบหมายโดยรวบรวมขอมูลที่ดินท่ีจะจัดหาของหนวยงานของรัฐ
ท้ัง 6 หนวย โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ท่ีดินที่สามารถดําเนินการไดทันที จํานวน 25.24 ลานไร  1) ท่ีปาสงวนแหงชาติ 
5.79 ลานไร  2) ท่ีราชพัสดุ 1 ลานไร  3) ท่ี ส.ป.ก. 16.98 ลานไร  4) ท่ีนคิมสหกรณ 1.5 ลานไร 
 2. ท่ีดินท่ีตองดําเนินการเพิ่มเติม เชน เจรจาหาวิธีกระจายสิทธ์ิหรือฟองรองดําเนินคดี 
จํานวน 3.65 ลานไร  1) ท่ีปาไมถาวร 1.7 ลานไร  2) ท่ี ส.ป.ก. 0.8 ลานไร  3) ท่ีนิคมสรางตนเอง 
0.15 ลานไร  4) ท่ีสาธารณประโยชน 1 ลานไร 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 259

 คณะกรรมการฝายจัดหาท่ีดินของรัฐดานอุปทาน (Supply Side) ไดรวมจัดทํา 
แผนปฏิบัติการ (ActionPlan) มีจํานวนเนื้อที่ท้ังส้ิน 28.89 ลานไร โดยสามารถจําแนกเนื้อที่เปน     
รายจังหวัด และแผนงบประมาณ (Budgeting)ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเปนจํานวนเงิน 
4,864,636,840 บาท เสร็จเรียบรอยแลว 

วันที่  7 เมษายน 2547  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะ
ความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) รายงาน เรื่องสรุปผลการประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมแกไขปญหา
ความเดือดรอนและความยากจนของประชาชนและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 – 12 
มีนาคม 2547 ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานครมีปญหาท่ีดินทํากินดังนี ้
   ปญหาที่ดินทํากิน มีผูมาจดทะเบียนทั้งส้ินเกือบ 3 ลาน 9 แสนราย แบงเปน 

ประเภท จํานวน 
ผูไมมีท่ีดินทํากินเลย 1 ลาน 2 แสนราย 
ผูมีท่ีดินเดิมอยูแลว แตขอที่ดินทํากินเพิ่ม 1 ลาน 6 แสนราย 
ผูเชาท่ีดินของรัฐทําประโยชนอยู 1 แสน 3 หม่ืนกวาราย 
ผูถือครองท่ีดินของรัฐทําประโยชนอยู มากกวา 2 แสน 7 หมื่นราย 

    รวมความตองการดานที่ดินทํากินทั้งส้ิน 41 ลานไร โดยมีความตองการนําที่ดินไปใชประโยชนคือ 
ความตองการ รอยละของผูลงทะเบียน 
ทําสวน รอยละ 27 
ทํานา รอยละ 26 
ทําไร รอยละ 19 
ทําการเกษตรผสมผสาน รอยละ 12 
เลี้ยงสัตว รอยละ 12 
ทําการประมง รอยละ 2 

 นอกจากนี้ ในการดําเนินการจะตองยึดถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีท่ีให
คงเหลือท่ีดินไวใหกับลูกหลานไทยในอนาคตดวย 
   นายกรัฐมนตรีไดส่ังการเรื่องที่ดินทํากินดังน้ี  “ เร่ืองที่ดินทํากิน ส่ิงสําคัญคือ เร่ือง
เอกสารสิทธิ์ และการดําเนินการทางภาษี วัตถุประสงคของเร่ืองคือ ใหมีการถือครองที่ดินเพื่ออยู
อาศัย และเพ่ือทํากินตามสมควรแกอัตภาพ ไมใชครอบครองแลวเก็บไวเพื่อสรางความร่ํารวย   
มั่งคั่งโดยเอาเปรียบคนอื่น ดังน้ันจะพิจารณาใหเอกสารสิทธิ์ในอัตราที่เหมาะสม และมีระบบภาษี
กาวหนาสําหรับการถือครองที่ดินแลวไมใชประโยชน ซึ่งทําใหประเทศชาติเสียหาย 
  หนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงทําใหที่ดินเกิดประโยชนสามารถนําไปแปลงสินทรัพย
เปนทุนไดโดยตองดําเนินการทุกอยางตามกฎหมาย หากกฎหมายมีปญหา หรือสรางความ
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เดือดรอน ก็ตองยกเลิกหรือแกไข กฎหมายตองไมสรางความเดือดรอนแกประชาชน ไมรังแกคน
ที่เล็กกวา แตตองใหโอกาสประชาชนในการงานหากินอยางถูกตอง ” 
 
 วันที่  4 พฤษภาคม 2547  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
เรื่องใหผอนผันใหบริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด ใชพื้นที่ปาไมในพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 เอ และ 1 
เอเอ็ม  เพ่ือทําเหมืองแรอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  ตามคําขอประทานบัตนที่ 7 – 9/2543, 11/2543  
และคําขอจัดตั้งสถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร  ท่ี 1/2543  และ 
1/2544  ท้ังน้ีใหผอนผันใหบริษัทปูนซิเมนตไทย ( ทาหลวง ) จํากัด  ใชเสนทางขนสงแรและโรง    
แตงแร   ตลอดจนอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมท่ีใชเพื่อทํากิจกรรมทําเหมืองที่ตั้งอยูในเขตคําขอประทานบตัร  
และใชสถานที่เพื่อเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแรท่ีตั้งอยูในเขตคําขอจัดตั้งสถานท่ี
เก็บขังน้ําขุนขน ฯ ดังกลาว  หากการอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ  และการอนุญาต
ประทานบัตรใหมไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จกอนท่ีประทานบัตรจะสิ้นอายุในเดือนมิถุนายน 2547 
และใหดําเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติท่ีเกี่ยวของตอไป   
 กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอวา บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด  ไดยื่นคําขอ
ประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  ตามคําขอท่ี  7 – 11/2543  จํานวน  5  
แปลง  และคําขอจัดต้ังสถานที่เพื่อเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร  ตามคําขอท่ี  
1/2543 ,3/2543  และ  1/2544  จํานวน 3  แปลง  ทองที่ตําบลเขาวง  อําเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี  เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ   ปาพระพุทธบาทและปาพุแค  โดยคําขอประทานบัตรท่ี  7 
– 9/2543  และ  11/2543  และคําขอจัดตั้งสถานที่เพื่อเก็บขังนํ้าขุนขน ฯ ท่ี  1/2543   และ  
1/2544ดังกลาว  อยูในพื้นที่ลุมนํ้าชั้นท่ี  1  เอ  และ  1  เอเอ็ม  ของลุมน้ําปาสัก  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ  2538 โดยมีการอนุญาตใหเอกชนใชประโยชนท่ีดินกอนที่จะมี
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า  ดังนั้น  การขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนที่ลุมน้ําดังกลาวเพ่ือการทํา
เหมืองแรตามมติดังกลาว  จะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนรายๆ ไป 
 พื้นที่คําขอท่ี  7 – 9/2543  และ  11/2543  มีศักยภาพแรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน  ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตปูน โดยมีปริมาณสํารองแรหิน 69.79 ลานเมตริกตัน  มูลคา 
5,932.39  ลานบาท  โดยมีวิธีการทําเหมืองแรแบบเหมืองหาบ  ซึ่งมีการเวนขอบเขาโดยรอบเพือ่รกัษา
ทัศนียภาพและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการทําเหมืองแร  และมีการฟนฟูควบคูกันไป  
โดยปลูกพืชคลุมดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
 รัฐจะไดรับผลประโยชนจากคาภาคหลวง  แรหินปูน  เปนเงิน  237.29  ลานบาท  
โดยจะสงเปนรายไดแผนดินรอยละ 40  และจัดสรรใหองคการปกครองสวนทองถ่ินที่เหลือรอยละ  60  
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และไดผลประโยชนพิเศษจาการอนุญาตประทานบัตรเปนเงิน  18,632,918  บาท  รวมทั้งจะได
ผลประโยชนทางดานภาษีตางๆ 
 
 
 จากการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรี (6 กุมภาพันธ 2544)  ท่ีไดเห็นชอบ      
ในหลักการการกําหนดมาตรการแนวทางแกไขปญหาการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นท่ี       
ปาอนุรักษ  (พื้นที่ลุมนํ้าชั้นท่ี 1 เอ) กรณีเปนการขอประทานบัตรใหมในพ้ืนที่ประทานบัตรเดมิ  จะตอง
อนุมัติขอผอนผันจากคณะรัฐมนตรี  และตองใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความ
เห็นชอบในรายงานการประเมินศักยภาพใชประโยชนในพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่  1 เอ  กอน  ซึ่งผลการ
ดําเนินการดังกลาวคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีการพิจารณารวม  4  ครั้ง  ไดเห็นชอบดวย
แลวเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  ซึ่งคณะกรรมการ ฯ มีสวนราชการที่เกี่ยวของเปนองคประกอบของ
คณะกรรมการครบถวน  และไดมีสวนรวมในการพิจารณาในเรื่องดังกลาวแลว 
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2547   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่องมาตรการในการแกไขปญหา
การบุกรุกท่ีราชพัสดุ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยปรับปรุงจากมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีอยูเดิมจํานวน 
10 มติ มารวมใหเปนมติเดียว ซึ่งมีมาตรการดังตอไปน้ี 
 1. มาตรการที่กําหนดใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุตองดําเนินการ 
 2. มาตรการที่กําหนดใหกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ) ตองดําเนินการ 
 3. มาตรการเสริมท่ีกําหนดใหหนวยงานอื่นใหการสนับสนุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นวา มาตรการเพิ่มเติมท่ีกรมธนารักษ
กําหนดใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ครอบครอง     
ใชประโยชนในท่ีราชพัสดุตองดําเนินการนั้น กรมธนารักษควรมีเกณฑปฏิบัติและกลไกในการกํากับดูแล
ใหชัดเจน เชน การกําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุ และตารางเวลาสําหรับใหหนวยงาน 
ผูครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุตองปฏิบัติอยางไรบาง เปนตน รวมทั้งเรื่องความรับผิดชอบกรณี
ท่ีเกิดการบุกรุกท่ีราชพัสดุ ควรเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางกรมธนารักษและหนวยงาน            
ผูครอบครองใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 มาตรการในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ          
มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. ปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุเปนอยาง
มาก แมจะมีมติคณะรัฐมนตรีหลายมติ ท่ีกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุไมวา
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จะเปนมาตรการปองกันการบุกรุกท่ีกําหนดใหสวนราชการผูครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุ        
มีหนาท่ีดําเนินการตาง ๆ หรือมาตรการท่ีกําหนดเพื่อยืนยันสิทธิในที่ดินของรัฐ และเพ่ือลดขอขัดแยง
เกี่ยวกับการใชท่ีดินในระยะยาวโดยใหกรมธนารักษแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุดวยการจัดใหเชา 
แตการดําเนินการตามมาตรการเหลานั้นมีขอจํากัดซึ่งเกิดจากปจจัยหลายประเภทที่เอื้ออํานวย  เชน 
สวนราชการผูครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุมิไดถือปฏิบัติอยางตอเนื่องและจริงจัง การจัดใหเชา
ไมสามารถกระทําได เน่ืองจากสวนราชการผูครอบครองใชประโยชนไมยินยอมสงคืนที่ราชพัสดุ หรือ
การจัดใหเชาขัดกับกฎหมายผังเมือง เปนตน ทําใหการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร 
 2. ในการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ แมจะมีมติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 กําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติไว การแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุก็ประสบผลสําเร็จเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ท้ังน้ี 
เนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
  2.1 มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี ไมมีการถือปฏิบัติอยางตอเนื่อง สวนราชการ   
ผูครอบครองที่ราชพัสดุไมใสใจที่จะปฏิบัติอยางจริงจัง เนื่องจากการปฏิบัติมิใชงานในหนาที่โดยตรง    
จึงไมมีสวนที่ผูบังคับบัญชาจะนําผลงานมาพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือน รวมทั้ง
จํานวนบุคลากรของแตละหนวยงานที่มีจํากัด และบุคลากรผูรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่จะปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุไมมีความรูเพียงพอ 
  2.2 สวนราชการผูครอบครองใชประโยชน ไมทราบอาณาเขตที่ดินราชพัสดุท่ีตนเอง
ครอบครองหรือสงวนไวใชประโยชน โดยอาจมีสาเหตุมาจาก 
   1) ประกาศสงวนหวงหาม พระราชกฤษฎีกาหวงหามที่ดนิไมชัดเจน 
   2) การครอบครองทําประโยชนในที่ดินของสวนราชการไมมีการสงมอบ รับมอบ 
เมื่อมีการโอนยายหัวหนาสวนราชการ ทําใหไมมีหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่ตนเองครอบครอง 
  2.3 หนวยงานที่มีหนาที่ออกเอกสารสิทธ์ิสําหรับที่ดิน ปฏิบัติหนาที่ของตนโดยไมมี
การประสานงานอยางใกลชิดกับกรมธนารักษ 
  2.4 กฎหมายที่ราชพัสดุเปนกฎหมายบริหารทําใหไมมีบทกําหนดโทษ สวนราชการ
ผูครอบครองใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ จึงไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ราชพัสดุ 
  2.5 การแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี ไมสอดคลองกับ
กฎหมายผังเมือง เชนพ้ืนที่ราษฎรบุกรุกกฎหมายผังเมืองกําหนดเปนพื้นที่สีน้ําเงิน ดังนั้น การแกไข
ปญหาการบุกรุกจึงไมอาจดําเนินการจัดใหเชาตามมติคณะรัฐมนตรีได 
  2.6 กรมธนารักษไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะตรวจสอบการใชประโยชนในท่ี   
ราชพัสดุของสวนราชการที่ครอบครองใชประโยชน 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 263

 3. กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุก 
ท่ีราชพัสดุสัมฤทธ์ิผลตามนโยบายของรัฐบาล สมควรท่ีจะนํามติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของทั้งหมดเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับปรุงรวบรวมใหเปนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ
เพียงมติเดียว ท้ังน้ี เพื่อสะดวกในการอางอิงและถือปฏิบัติ โดยกรมธนารักษไดเพิ่มเติมมาตรการ
บางสวนเพ่ือใหการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุสัมฤทธ์ิผล 

 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2547  คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหจังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดนํารอง

เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  ตามโครงการของศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
แหงชาติ (ศตจ.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)  ประธานแกไขปญหาที่ดินของ
จังหวัดกาญจนบุรีเสนอ  ไปตามความเห็นสํานักงบประมาณ และใหรับประเด็นขอสังเกตของหนวยงาน  
ท่ีเกี่ยวของรวมท้ังความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการดวย ดังนี้ 
 1. ใหคงขั้นตอนกระบวนการพิสูจนสิทธ์ิโดยใหกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ)      
เขามามีสวนรวมในการพิจารณาผลการพิสูจนสิทธ์ิตามเดิม  และใหเรงจัดตั้งคณะอนุกรรมการอานแปล
ภาพถายทางอากาศใหเพียงพอกับปริมาณงานดวย 
 2. การพิสูจนสิทธ์ิให กบร.จังหวัดสงเรื่องให กบร.  
 3. การพิสูจนสิทธ์ิใหใชภาพถายทางอากาศครั้งแรก  หลังจากประกาศใหท่ีดินน้ันเปน
ท่ีดินของรัฐในแตละพื้นที่ 
 4. งบประมาณ  ใหใชงบกลางของ ศตจ. ท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) 
จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาหหนา  
 
 
 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันท่ี 10 
มิถุนายน 2547 และสั่งการเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรี โดยใหมีการสํารวจพื้นท่ี
และจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน  รวมถึงการสํารวจปญหาการไมมีท่ีดินทํากินของราษฎรเพื่อให
สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร  โดยแตงตั้งคณะทํางานในสวนกลางซึ่งมี               
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ เปนประธาน  เพ่ือแกไขปญหาที่ดินดังกลาว คณะทํางาน 
ไดจัดใหมีการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของและจังหวัดกาญจนบุรี   
  
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2547  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการหมูบานปาไมแผนใหมตาม
แนวพระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเสนอ โดยโครงการนี้มีสาระสําคัญเพ่ือบริหารจัดการปาไมหมูบานตามแนวพระราชดําริและ
เปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 
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72 พรรษา หยุดยั้งการบุกรุกทําลายปาไม และใหประชาชนในพื้นท่ีรวมกันดูแล  ปองกันรักษาและใช
ประโยชนจากปาไมทุกแหง 
 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2547  คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการหมูบานปาไมแผนใหมตาม
แนวพระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ไดปรับปรุงตามท่ีสํานักงาน กปร.เสนอ ดังนี้ 
 หลักการและเหตุผล จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมซึ่งสงผลกระทบตอการ   
ชะลางพังทลายของดิน ดินถลม น้ําทวม ตลอดจนภัยแลงในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ นายกรัฐมนตรี    
จึงไดมีบัญชาใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะหนวยงานหลักในการสงวน
อนุรักษฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดําเนินการฟนฟูทรัพยากร
ปาไม โดยยึดแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่ง ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ     
ในการใหชาวบานรวมกันเปนหมูบานปาไม (แผนใหม) ใหประชาชนมีสวนรวมดวยความจริงใจ ไมตอง
ถูกขับไล ใชประโยชนพื้นที่ท่ีอาศัยอยูอยางเหมาะสมและไมกอใหเกิดปญหาในพื้นที่แหงอื่น และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ ไดแก แนวทางปารักนํ้าและบานเล็ก         
ในปาใหญ เพื่อแกไขปญหาการอยูรวมกันระหวางคนกับปา ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน 
สมดุลและยั่งยืน 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงไดนําแนวพระราชดําริดังกลาว มาเปน
แนวทางในการเสนอวิธีการสงวนทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่วิกฤตเพ่ือเปนแหลงตนนํ้าลําธารอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมเพื่อใชประโยชนตามสภาพความอุดมสมบูรณของปาไม และวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู    
ในปา เพ่ือฟนฟูทรัพยากรปาไมใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณ และประชาชนในพื้นท่ีไดรับประโยชน
อยางยั่งยืนจากการดูแลรักษาและใชประโยชนปาไมอยางเหมาะสม และเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 
 วัตถุประสงค เพื่อบริหารจัดการหมูบานปาไมแผนใหมตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ  72 พรรษา ตลอดจนเพื่อหยุดยั้ง
การบุกรุกทําลายปาไมและฟนฟูสภาพปาไม และเพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ีรวมกันดูแล เฝาระวังปองกัน 
รักษาและใชประโยชนจากปาไมอยางยั้งยืน   กลุมเปาหมายคือ พ้ืนที่หมูบานท่ีอยูติดเขตและในเขตพื้นท่ี
ปาไมทุกแหง 
 
 วันที่ 17 สิงหาคม 2547 คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการแกไขปญหาการบุกรุก
ทําลายปาไม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
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 กระทรวงมหาดไทยเห็นวา  การปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปา 
เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานที่มีเครือขายดําเนินการ
ท้ังในภูมิภาค และทองถ่ินครอบคลุมท่ัวประเทศ  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงไดกาํหนดมาตรการแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาไมเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. มาตรการดานการปลุกจิตสํานึกของประชาชน 
  1) ประชาสัมพันธเนนหนัก ใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญ เกิดความรัก หวงแหน 
และเห็นคุณคาของทรัพยากรปาไม   
  2) จัดใหมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับเจาหนาที่ของรัฐ ผูนําทองถ่ินและกลุม
มวลชนทุกรูปแบบ ใหเขาถึงนโยบายและแนวทางในการดูแลรักษาปาไมใหยั่งยืน 
  3) ปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม ใหกับเด็กและ
เยาวชน ท้ังในและนอกโรงเรียน 
  4) สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน  ปราบปราม และฟนฟู
สภาพปาไมใหคงความสมดุลตามธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 2. มาตรการดานการปองกัน 
  1) มอบหมายใหปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล  วางแผนปฏิบัติงานรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบานและกลุมพลังมวลชน  ทุกรูปแบบ จัดตั้ง
กลุมอาสาสมัครพิทักษปา ในระดับหมูบาน และตําบล  โดยเฉพาะหมูบานที่มีพื้นท่ีติดกับปา 
  2) สํารวจและจัดทําบัญชี ผูมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับการลักลอบตัดไมทําลายปา
เพื่อเฝาระวังมิใหกระทําความผิด 
  3) สนับสนุนใหขยายโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม  เชน โครงการปารักษน้ํา  โครงการบานเล็กในปาใหญ    
ใหแพรหลายกวางขวางยิ่งข้ึน  

3. มาตรการดานการปราบปราม 
  1) เรงรัด  ติดตามใหไดตัวผูกระทําผิดมาลงโทษและใชมาตรการทางกฎหมาย
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอยางเฉียบขาดและจริงจัง 
  2) กระตุน และสงเสริมใหประชาชน ใหขอมูลเบาะแส  กระบวนการลักลอบตัดไม
ทําลายปา 
  3) เอาผิดกับเจาหนาท่ีผูรูเห็นเปนใจ  หรือใหการสนับสนุน ผูกระทําผิดกฎหมาย
ปาไมอยางเด็ดขาดและจริงจัง 
   4) ใชมาตรการลงโทษทางสังคมตอผูมีพฤติกรรมลักลอบตัดไมทําลายปา เชน 
การไมคบหาสมาคมดวย 
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   5) เรงรัดการดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายปาไมใหรวดเร็ว
และทันเหตุการณ 
 4. มาตรการดานการฟนฟู 
  1) การปลูกปาทดแทนอยางตอเน่ือง 
  2) การปองกันไฟปาที่มีประสิทธิภาพ 
  3) การสรางเข่ือนหรือฝายกักเก็บนํ้า  ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพ่ือสรางความ
ชุมชื้นใหกับผืนปาบริเวณน้ัน 
  4) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังงบประมาณสนับสนุนการปลูกปา
เพิ่มเติมเปนประจําทุกป 
  5) ใหประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟู  ควบคูกับการใช
ประโยชนจากปาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 5. มาตรการดานการตรวจสอบและติดตามผล 
  1) มีระบบรายงานและติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
  2) ใชขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และขอมูลจากดาวเทียมในการตรวจสอบสภาพ
ปาที่ถูกทําลาย (มากขึ้นหรือลดลง)  เพื่อใหการตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  3) รวมกับสถาบันการศึกษา ทําการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ เพื่อใหทราบถึง
ปญหาและแนวทางแกไขอยางแทจริง  อันจะนําไปสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 
 
 6. มาตรการดานการบริหารจัดการ 
  1) ใหจังหวัดและอําเภอ  จัดตั้งศูนยแกไขปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา      
เพื่อรวบรวมขอมูลและแสดงสถานการณความรุนแรงของปญหา  โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม 
  2) ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ  และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา         
กิ่งอําเภอ เปนเจาภาพรับผิดชอบในการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น  ท้ังในภาครัฐและเอกชน 
  3) ใหจังหวัดและอําเภอ  จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม
ทําลายปา ใหครอบคลุมทุกมาตรการ (สรางจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม ฟนฟู ตรวจสอบและติดตามผล) 
และใหสอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพ้ืนที 
 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง รายงานผลการปรับปรุงระบบภาษี
ท่ีดินตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบใหกระทรวงการคลังไปหารือรวมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน)  สํานักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และมูลนิธิสถาบันท่ีดินเกี่ยวกับความเหมาะสมที่จะยุติการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครอง แลวเสนอคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได
รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีมอบใหกระทรวงการคลังศึกษาความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีท่ีดิน  จากเดิมท่ีจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีบํารุง
ทองท่ี  มาเปนการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครอง  และใหกระทรวงการคลัง
พิจารณาใหครอบคลุมไปถึงความจําเปนเหมาะสมของการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีมรดกดวย  สรุปได
ดังน้ี 
 1. การเสนอรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ขณะนี้อยูในระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ท้ังนี้ กระทรวงการคลังไดมีคําส่ังเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2547 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับและเตรียมความพรอมในการนําภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
มาใชโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดความพรอมในการนําภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางมาใชแทนภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและภาษีบํารุงทองท่ี 
 2. การศึกษาความเปนไปไดในการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการ    
ถือครองตามขอเสนอของมูลนิธิสถาบันที่ดิน 
 กระทรวงการคลังพิจารณาผลการศึกษาดังกลาวแลว  มีความเห็นดังน้ี 
 1) การจัดเก็บมีลักษณะรวมศูนย  กลาวคือ รัฐบาลกลางเปนผูกําหนดอัตราภาษี      
ซึ่งอาจทําใหไมตรงกับความตองการใชประโยชนท่ีดินในแตละพื้นที่ 
 2) การยอมใหนําเนื้อท่ีดินที่มีมูลคาราคาประเมินสูงสุดในแตละประเภทมาใช         
หักลดหยอนจํานวนที่ดินที่ตองเสียภาษีทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตเมืองไดรับรายไดต่ํากวา
ท่ีควรจะเปน 
 3) การกําหนดอัตราภาษีท่ีสูงเกินควร คือ อัตราตั้งแตรอยละ 1 จนถึงสูงสุดรอยละ 2 
ลดหลั่นกันตามขนาดการถือครองที่ดินนั้น อาจจะทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการนําที่ดินมาใชประโยชน 
 4) วิธีการคํานวณภาษีมีความสลับซับซอนและขาดกลไกในการตรวจสอบ ยิ่งกรณี      
ท่ีระบบขอมูลที่ดินและการใชประโยชนยังไมดีพอ  จะมีความยากแกการตรวจสอบเปนอยางมาก 
 ดังน้ัน จึงเห็นวา การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครองตาม
ขอเสนอของมูลนิธิสถาบันที่ดินไมมีความจําเปน  สมควรยุติแผนงานยอยน้ีแตควรเรงผลักดันราง
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนภาษีทองถ่ิน (Local Tax) ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว  
เนื่องจากสามารถชวยใหเกิดการกระจายถือครองที่ดินไดในระดับหนึ่ง และกระตุนใหใชท่ีดินท่ีเกิด
ประโยชนมากขึ้น  โดยเพิ่มบทลงโทษกรณีท้ิงท่ีดินวางเปลาเกิน 5 ป เพิ่มข้ึนอีกเพ่ือลดการกักตุนที่ดิน
เพื่อเก็งกําไร 
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 3. ภาษีมรดก  กระทรวงการคลังจะทําการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักในการ
จัดเก็บ  วิธีการจัดเก็บและอัตราภาษีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามบทบาทหนาที่ของระบบภาษี
ทรัพยสินท่ีดีตอไป 
 วันที่ 21 กันยายน 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง รางกฎกระทรวงฉบับที่….(พ.ศ….) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
  รางกฎกระทรวง ฉบับที่  . .  (พ.ศ.  . . . .)  ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มีสาระสําคัญแกไขเพิ่มเติมขอความในขอ 2(7) ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ฯ เพ่ือ    กําหนดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยเฉพาะใน
กรณีสภากาชาดไทยเปนผูรับโอนหรือผูโอนในอัตรา   รอยละ 0.001 

 ท้ังน้ีกระทรวงมหาดไทยเสนอตามรายงานของกรมที่ดินวา 
  1. โดยที่สภากาชาดไทยเปนองคกรสาธารณกุศล ดังปรากฏตามพระราชบัญญัติวาดวย
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2461 สมควรกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน
อสังหาริมทรัพย เฉพาะกรณีสภากาชาดไทยเปน ผูรับโอนหรือผูโอน ในอัตรารอยละ 0.001 
เชนเดียวกับที่กําหนดไวสําหรับมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 2.  เห็นควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความ         
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497โดยกําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ       
จดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย เฉพาะกรณีสภากาชาดไทยเปนผูรับโอนหรือผูโอน ในอัตรารอยละ 
0.001 
 
 วันที่ 27 ธันวาคม 2547  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ พ.ศ 2547 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 81 ก โดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีสมควรสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการ
จัดรูปที่ดิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาสภาพที่อยูอาศัย แหลงธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของเมืองและชนบทที่เส่ือมโทรม     
อันเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนเมืองและชนบท 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
  วันที่ 1 มีนาคม 2548  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี (การปรับปรุงระบบภาษีท่ีดิน) ตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการประชุมหารือ



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 269

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับความเหมาะสมในการยุติแผนงานการจัดเก็บภาษีท่ีดิน ในอัตรากาวหนา
ตามขนาดการถือครอง ตามขอเสนอของมูลนิธิสถาบันที่ดิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ซึ่งท่ีประชุม 
มีมติใหยุติแผนการศึกษาการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครองตามขอเสนอของ
มูลนิธิสถาบันท่ีดิน โดยเห็นควรใหเรงผลักดันรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางใหมีผล
บังคับใชโดยเร็วท่ีสุด เนื่องจากสามารถชวยใหเกิดการกระจายการถือครองท่ีดินไดในระดับหน่ึงและ
กระตุนใหใชท่ีดินใหเกิดประโยชนมากขึ้น 

 
เม่ือวันท่ี  23 มีนาคม 2548 พ.ต.ท ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย   

ตอรัฐสภา รวม 9 ประการ มีสวนที่เกี่ยวกับที่ดิน รวม 3 ประการดังนี้ 
“ 1. นโยบายขจัดความยากจน 
“ ในระดับบุคคล รัฐบาลจะเนนการขยายโอกาส สรางรายได ลดรายจาย เพิ่มชอง

ทางการเขาถึงทุน ซ่ึงรวมถึง เงินทุน กรรมสิทธิ์ที่ดิน และองคความรู โดยเรงรัดการกระจาย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ขยายโอกาสการเขาสูทุนผานระบบการแปลงสินทรัพยเปนทุน” 

“ ในระดับชุมชน  รัฐบาลจะดําเนินการเสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็งและใหคน
ยากจนสามารถเชื่อมโยงประโยชนจากปจจัยแวดลอมระดับมหภาคไปถึงคนจนในชุมชน รัฐบาล
จะพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เชน โรงสีชุมชน  โรงปุยเกษตร
อินทรียชุมชน ซึ่งจะตองจัดใหมีทั่วถึงทุกอําเภอ และสหกรณเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน” 

“ในระดับประเทศ  รัฐบาลจะสงเสริมใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินอยางทั่วถึงและพอเพยีง 
เพื่อใหสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวได โดยบริหารการใชที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุดควบคูกับการปรับปรุงคุณภาพดิน” 

“2. นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
“ สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนตามทฤษฎีใหม และเกษตรอินทรีย  

เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”     
“3. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งจะตองมีความสมดุลในการใช การอนุรักษ และการทดแทนอยางเหมาะสมเพื่อรักษา
ทรัพยสินของประเทศที่มีคานี้ใหเปนสมบัติของคนในรุนตอไป ดังน้ัน รัฐบาลจะสงเสริมและเรง
ฟนฟูความสมบูรณของดินและน้ําสูธรรมชาติ แกไขปญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะเพื่อคืน
สภาพแวดลอมที่ดีใหกับคนไทย 
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 รัฐบาลจะกําหนดวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐและเอกชนภายใตการมี
สวนรวมของเอกชนและชุมชนทองถิ่น ที่ใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง และ
การอนุรักษฐานทรัพยากร  ที่ดิน  ปาไม  ลุมนํ้า  ทรัพยากรชายฝง การใชภูมิสารสนเทศ การ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของใหเกิดประโยชนสูงสุดและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 
 รัฐบาลจะฟนฟูอนุรักษทรัพยากรดินอยางเต็มที่ การยุติการเผาไรนาและทําลาย
หนาดิน การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลาย
ดินโดยการปลูกแฝกตามแนวพระราชดาํริ” 
  
 ตอมา วันที่ 26 มีนาคม 2548  ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ 2548-2551 โดยมีสวนที่เกี่ยวของกับท่ีดินดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การขจัดความยากจน ไดมีการกําหนดเปาประสงคระดับ  
ประเทศไวดังน้ี 
 “สรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ดิน และพัฒนากลไกการจัดการ
เศรษฐกิจและบริหารดานสังคมที่จําเปนตอการสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกคนยากจน 
 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและดินอยางบูรณาการ 
2)พัฒนาระบบบริหารการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด” 

โดยมีกลยุทธหลักดังนี้ 
 “เรงรัดการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดที่ทํากิน และที่อยูอาศัย พรอม
สาธารณูปโภค และปรบัปรุงคุณภาพดินใหทั่วถึงและเพียงพอ” 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมี
การกําหนดเปาประสงคระดับประเทศไวดังนี้ 
 “การฟนฟูทรัพยากรดิน และใชประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ” 
 
 ท้ังน้ีไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย และกลยุทธหลักดังน้ี 
 “ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ทรัพยากรดินมคีุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
    ตัวชี้วัด   : จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการ
ชะลางของดิน 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 271

   เปาหมาย: ฟนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรม 60 ลานไร และปองกันการชะลางของดิน 10 
ลานไร ” 
 
          กลยุทธหลัก 
   1. ยุติการเผาในพื้นที่โลงและทําลายหนาดิน 

2. ใชมาตรการจูงใจ และมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 
  3. ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา และการปลูก
หญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 

4. สรางองคความรูและเผยแพรเทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน รวมทั้งพัฒนาเครือขาย
เกษตรกรอาสาสมัคร 

5. สงเสริมการผลิตและการใชปุยชีวภาพและปุยอินทรีย 
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เอกสารอางอิง 
 
หนังสือ รายงาน และบทความทางวิชาการ 
1. กรมท่ีดิน 2537  93 ป กรมที่ดิน  วารสารที่ดินฉบับพิเศษ 17 กุมภาพันธ 2537   โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณ   การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด   กรุงเทพมหานคร 

2. กรมที่ดิน 2544  ที่ระลึกพิธีเปดพิพิธภัณฑกรมที่ดิน วันที่ 20 กันยายน 2544 
3. กรมประชาสงเคราะห 2523 40 ป กรมประชาสงเคราะห เอกสารเผยแพรวิชาการ ลําดับที่ 99 
เลมท่ี  9/2523 กองวิชาการ หนา 1 

4. กรมประชาสงเคราะห 2528 กฎหมาย คําส่ัง ระเบียบ เกี่ยวกับการดําเนินงานนิคมสราง ตนเอง 
กองนิคมสรางตนเอง  

5. กรมแผนที่ทหาร 2526 วารสารแผนที่ ฉบับพิเศษครบรอบ 200 ป กรุงรัตนโกสินทร โรงพิมพ 
กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพมหานคร 

6. กรมศิลปากร 2515   ประชุมศิลาจารกึ ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย   พิมพเปนอนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพ  พระประสิทธิคุณ  ณ  สุสานวัดราชธานี  จังหวัดสุโขทัย 8  เมษายน  2515 

7. กระมล ทองธรรมชาติ  วิทย วิศทเวทย  สวาท เสนาณรงค  สืบแสง พรหมบุญ  เสฐียรพงษ วรรณปก 
และณรงค พวงพิศ 2533  ประเทศของเรา 1-2   บริษัทอักษรเจริญทัศน จํากัด กรงุเทพมหานคร 

8. กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ 2524  รายงานการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ วันที่ 23-27 
กุมภาพันธ 2524 ณ สํานักงานการเกษตรภาคเหนือ  จ. เชียงใหม 

 9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2525  วิวัฒนาการดานการเกษตร  กรุงรัตนโกสินทร  จัดพิมพเปน
ท่ีระลึกในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป   หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ  กรุงเทพมหานคร 

10. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535   100 ป   กระทรวงเกษตรและสหกรณ   2535 
11. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 2525 ประวัติศาสตร กรุงรัตนโกสินทร 

เลม 2 รัชกาลที่ 4- พ.ศ.2475 จัดพิมพเปนท่ีระลึกเน่ืองในโอกาส สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 
ป พุทธศักราช 2525 โรงพิมพ อมรินทรการพิมพ กทม. หนา 91 

12. คณะกรรมการพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการจัดท่ีดิน 2520 บันทึกเรื่องการแกไขปรับปรุง 
กฎหมายเกี่ยวกับการปฎิรูปที่ดินและการจัดต้ังทบวงการปฎิรูปที่ดิน 

13. คณะอนุกรรมการที่ดิน  2526  เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการที่ดิน คร้ังที่ 
3/2526   วันที่ 7 มิถุนายน 2526  วาระที่ 3.2 
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14. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาจัดต้ังกระทรวงที่ดินและท่ีอยูอาศัย 2537  รายงานการ
พิจารณาจัดต้ังกระทรวงที่ดินและที่อยูอาศัย   คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน    
สภาผูแทนราษฎร 

15. จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ ขัตติยา กรรณสูตร ระพี สุวรรณะชฎ และ วิชัย รูปขําดี 2526นโยบาย
สังคม : ขอพิจารณาและขอคิดเบื้องตน ใน ขัตติยา กรรณสูตร (บรรณาธิการ) นโยบายสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนา  9-30 กรุงเทพมหานคร 

16. ม.ล. จีรายุส เกษมสันต 2521 ประวัติและตนกําเนิดของคณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดิน 
       กรมพัฒนาที่ดิน หนา 5-6 
17. ฉัตรทิพย นาถสุภา 2524   การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหมหลังการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองไทยในเศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย ทวีกิจการพิมพ กรุงเทพมหานคร หนา 214 
18.ประเสริฐ มิลินทางกูร 2533 อุทกภัย ในเอกสารการประชุมวิชาการ ประจําป 2533 จัดโดย

สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย เรื่อง ภัยธรรมชาติในประเทศไทย หนา 27  วันท่ี 11-14 
พฤศจิกายน 2533  โรงแรมเอเซีย  กรุงเทพมหานคร 

19. ศูนยประสานงานการพัฒนาชนบทแหงชาติ 2530 นโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 
กันยายน 2530 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

20. สถาบันธุระ 2523  สรุปยอและขอเสนอแนะการศึกษานโยบายและแผนการใชที่ดิน 
21. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2529  รายงานการศึกษาเรื่องนโยบายที่ดิน เอกสาร

ประกอบ เลมท่ี 1  นโยบายการจําแนกดิน 
22. สยามบรรณ 2530 สยามออลมาแนค  หนา 73-74 
23. สํานักงานคณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดิน 2520 บัญชีสรุปผลการจําแนกที่ดินสําหรับใหใช

ประโยชนตาง ๆ ต้ังแตตนถึงส้ินปงบประมาณ 2520  กรมพัฒนาท่ีดิน 
24. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2520 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) 
25. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2524 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529) 
26. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2529 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) 
27. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2534 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2540) 
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28. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2539 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) 

29. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) 

30.    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2523  การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน กรุงเทพมหานคร 

31. สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2544 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วันที่ 26 กุมภาพันธ 2544  

32. สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2548 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วันที่ 23 มีนาคม 2548 

33. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540  รวมคําแถลงนโยบายรัฐบาลตั้งแตคณะแรก
จนถึงคณะปจจุบัน 

34. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2503 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2504-2509) 

35. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2509 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2510-2514) 

36. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2514 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) 

37. หลวงนรกิจบริการ 2517 คําบรรยายการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช 
38. Aschbacher, J. 1993. The First European Remote Sensing Satellite (ERS-1) and Asia. In 

Proceeding of Workshop on SAR Data Analysis and Application. March 2-4, 1993. Marauy 
Garden Hotel, Bangkok, Thailand. P25. 

39. FAO. 1974. A Land Capability Appraisal. Indonesia Interim Report. (AGL/INS 72/011). 
Rome,  p. 39-40 

40. Oguma, H. 1993 Introduction of Japanese Earth Resource Satellite System. In Proceeding of 
Workshop on SAR Data Analysis and Application. March 2-4, 1993. Marauy Garden Hotel, 
Bangkok, Thailand. P.21 

41. TDRI. 1990. Policy  on Agricultural Land Reform in Thailand. Final Report. P. 12 
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กฎหมาย 
 

1. กฎหมายลกัษณะเบ็ดเสร็จ 
2. พระราชบัญญัติสําหรับผูรักษาเมือง กรมการเสนา กํานัน อําเภอ ซึ่งจะออกประเมินนา ร.ศ. 93  
    (พ.ศ.2417) 
3. ประกาศขดุคลอง ร.ศ.96  (พ.ศ.2420) 
4. ขอบังคับการหวงหามท่ีดิน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441) 
5. ประกาศพระบรมราชโองการใหออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเกาและมณฑลกรุงเทพฯ ร.ศ.120 
6. กฎกระทรวงเกษตราธิการ ร.ศ. 120 (พ.ศ.2444) 
7. พระราชบัญญัติออกตราจองที่ดินชั่วคราว ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) 
8. พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (2451) 
9. ขอบังคับชั่วคราวสําหรับการปลูกสวนใหญ สวนสมพักศรท่ีไรแลนา ร.ศ. 129 (พ.ศ.2453) 
10. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 
11. พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 
12. พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน  
     พ.ศ.2478 
13. พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 
14. พระราชบัญญัติจัดท่ีดนิเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2485 
15. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 
16. พระราชบัญญัติควบคุมคาเชานา พ.ศ.2493 
17. พระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดินเพื่อความเปนธรรมของสังคม พ.ศ.2497 
18. พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2497 
19. พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
20. ประกาศคณะปฎิวัติฉบับท่ี 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2500 
21. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 
22. พระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ.2505 
23. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507 
24. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2509 
25. พระราชบัญญัติการจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 
26. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 
27. ประกาศคณะปฎิวัติฉบับท่ี 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 
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28. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 
29. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 
30. พระราชบัญญัติกองทนุสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ.2517 
31. พระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ.2517 
32. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
33. พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 
34. พระราชบัญญัติสงเสรมิและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ.2518 
35. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 
36. พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 
37. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 
38. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 
39. พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 
40. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 
41. พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2524 
42. พระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุง

ทองที่ประจําป พ.ศ.2525 ถึง พ.ศ.2528 พ.ศ.2525 
43. พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2526 
44. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 
45. พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที ่พ.ศ.2529 
46. พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 พ.ศ.2532 
47. พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 
48. ประกาศคณะรักษาความสงบเรยีบรอยแหงชาต ิฉบับที่ 4  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2534 
49. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
50. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 
51. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 
52. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 
53. พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 
54. พระราชบัญญัติสงเสรมิและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ.2535 
55. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 
56. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
57. พระราชบัญญัติขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 
58. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 
59. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
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มติคณะรัฐมนตรี 
 

 1. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่  10 ตุลาคม   2500  เรื่อง การเวนคืนท่ีดินทางราชการ  
 2. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่  22 กรกฎาคม  2502  เรื่อง โครงการจัดสรรท่ีดินแปลงใหญ 
 3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14  เมษายน  2503  เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติและ

กฎหมาย เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทําลายปา 

 4. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 14  กุมภาพันธ  2504  เรื่อง การสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน 
 5. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 14  พฤศจิกายน 2504  เรื่อง การสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน 
 6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่   8  ตุลาคม    2506  เรื่อง การชวยเหลือราษฎรที่ไดรับความ      

เดือนรอนจากการเวนคืนท่ีดินเนื่องจากการ
สรางการชลประทานและการพลังงาน 

 7. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 12  พฤศจิกายน 2506 เรื่อง การสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน 
 8. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่  7  มกราคม  2507  เรื่อง การโอนงานจําแนกประเภทที่ดิน 
 9. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 10 มิถุนายน  2510  เรื่อง โครงการปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. 
10. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  21 พฤศจิกายน 2510 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงหลักการอนุญาตทําไม

ในปาโครงการไมกระยาเลย 
11. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  26 มกราคม  2511  เรื่อง การขอเขาใชประโยชนในเขตปาตามมติ

คณะรัฐมนตรี 
12. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  8  กรกฎาคม  2512  เรื่อง การจัดท่ีดินใหราษฎรที่ไมมีท่ีทํากินและ

ท่ีบุกรุกไปทํากินในที่สงวนหวงหาม 
13. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  12  ธันวาคม  2512 เรื่อง การจัดท่ีดินใหราษฎรที่ไมมีท่ีทํากินและ

ท่ีบุกรุกไปทํากินในที่สงวนหวงหาม 
14. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  14  พฤษภาคม 2514  เรื่อง โครงการปลูกสรางสวนปาของ อ.อ.ป. 

โครงการท่ี 1 
15. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  14  กันยายน 2514  เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวย

การประสานงานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ดวยดาวเทียม 

16. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  13  สิงหาคม 2517 เรื่อง นโยบายเพ่ืออนุรักษทรัพยากรปาไมเปน
การถาวร 
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17. มติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  21 มกราคม 2518 เรื่อง โครงการปลูกสรางสวนปาโครงการที่ 2 
และ 3 

18. มติคณะรฐัมนตร ี วันท่ี  25 มกราคม 2518 เรื่อง นโยบายอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือ   
อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาตเิปนการชัว่คราว 

19. มติคณะรฐัมนตร ี วันท่ี  29 เมษายน 2518   เรื่อง แผนงานจัดที่ดินใหแกราษฎรในหมูบาน 
ปาไม 

20. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 4 พฤษภาคม  2518 เรื่อง การใหจดัตั้งหมูบานสหกรณหวยสตัวใหญ  
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

21. มติคณะรฐัมนตร ี วันท่ี  8 มิถุนายน 2518     เรื่อง ทบทวนมติ คณะรฐัมนตร ี และคําส่ัง 
                                        เกี่ยวกับการปาไม  

22. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 9 กันยายน  2518  เรื่อง การจัดตั้งหมูบานสหกรณสันกําแพง  
                                                                       จังหวัดเชียงใหม 
23. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 14 กันยายน 2519  เรื่อง ทบทวน มติครม. และคําส่ังเกี่ยวกบัการ

ปาไม 
24. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 4 พฤษภาคม 2520  เรื่อง การจัดตั้งหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ  

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
25. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 27 กรกฎาคม 2520 เรื่อง จัดตั้งทบวงท่ีดิน 
26. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 10 สิงหาคม  2520  เรื่อง การดําเนินการปฎิรูปท่ีดินในเขตปา 

สงวนแหงชาติท่ีเส่ือมสภาพ 
27. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 10 สิงหาคม 2520  เรื่อง  ทบทวนมติ ครม.เกีย่วกับการปาไม 
28. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ตุลาคม    2520  เรื่อง การจัดสรรท่ีดินเพื่ออพยพราษฎรออก 

จากเขตน้ําทวมเนื่องจากการกอสรางโครงการ
ชลประทาน  

29. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 9 มกราคม  2522  เรื่อง  ลดการทําไมลงรอยละ 15 
30. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 28  สิงหาคม  2522 เรื่อง  โครงการออกหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิ

ทํากินชั่วคราว (ส.ท.ก.) 
31. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 3 กุมภาพันธ  2524  เรื่อง  นโยบายและมาตรการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

แหงชาต ิ
32. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 1 มิถุนายน  2525  เรื่อง ขอปรับปรุงแนวทางปฎิบัติตามโครงการ 

พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว 
33. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 22 มิถุนายน  2525  เรื่อง  นโยบายการใช และกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
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34. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 27 กรกฎาคม  2525 เรื่อง  การกาํหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญ
ของประเทศไทย 

35. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 21 กุมภาพันธ 2527   เรื่อง ขอแกไขเพ่ิมเติมหลักการในการจัดสรร
ท่ีดินใหแกราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน 

36. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 3 เมษายน   2527  เรื่อง  โครงการพัฒนากรมท่ีดินและเรงรดัการ 
ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 

37. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 12 มิถุนายน  2527  เรื่อง  หลักการชวยเหลือราษฎรตามโครงการ 
เพิกถอนสภาพปาที่เปนที่ตั้งชุมชน 

38. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 26 กุมภาพันธ  2528 เรื่อง  หลักเกณฑการชวยเหลือราษฎรตาม 
โครงการเพิกถอนสภาพปาที่เปนที่ตั้งชุมชน 
เฉพาะในเขตปาสงวนแหงชาต ิ

39. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําปงและวัง 
40. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 3 ธันวาคม 2528  เรื่อง  นโยบายปาไมแหงชาติ 
41. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 11 มีนาคม   2529  เรื่อง  การควบคุมการจัดท่ีดิน 
42. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 21 ตุลาคม   2529  เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพของลุมนํ้ายม-นาน 
43. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 2 มิถุนายน  2530  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนด 

สภาพปาเส่ือมโทรมตามความเห็นของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

44. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 1 กันยายน 2530  เรื่อง  นโยบายที่ดิน 
45. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 15 ธันวาคม 2530   เรื่อง  การจาํแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินใน 

พ้ืนที่ปาชายเลน 
46. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 15 ธันวาคม  2530  เรื่อง ขอแกไขหลักการจดัสรรที่ดินใหแก 

ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน 
47. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 29 มีนาคม 2531    เรื่อง  แกไขมาตรการ การใชประโยชนพ้ืนที่ 

ลุมน้ํา ชั้น 1A ของลุมน้ํายม-นานให
เหมือนกับลุมน้ําปง-วัง 

48. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 7 มิถุนายน 2531  เรื่อง การวางแผนการใชท่ีดิน จังหวัดเลย  
กาฬสินธุ อุดรธานี ตราด นครสวรรค และ 
อุตรดติถ 

49. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํามูล-ชี 
50. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 14 มีนาคม 2532   เรื่อง  โครงการพัฒนากรมท่ีดินระยะที่ 2 
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51. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 28 มีนาคม 2532   เรื่อง   การดาํเนินงานตามโครงการเพิกถอน 
สภาพปาทีเ่ปนที่ตั้งชุมชนตามมติคณะรฐัมนตร ี
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2527 

52. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 13 มิถุนายน  2532 เรื่อง  การชวยเหลือราษฎรที่เขาไปทํากินหรือ 
อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติโดยผิดกฎหมาย 

53. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กรกฎาคม  2532 เรื่อง  ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจายเงิน
คาทดแทน  ท่ีดิน คารื้อยายบานเรือน ส่ิงปลูก
สราง คาทดแทนไมยืนตน พืชลมลุก ใหแก
ราษฎรผูถือครองที่ดินซึ่งไมมีเอกสารสิทธ์ิและ
การจายเงินทดแทนที่ดินในเขตนิคม 

54. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใตและ 
ขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 

55. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 12 ธันวาคม  2532  เรื่อง ขอผอนผันใชพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1 A ในการ
กอสรางทางเพ่ือความม่ันคง 

56. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กุมภาพันธ 2533 เรื่อง  โครงการสํารวจสถานที่ราชการบานเรอืน
ราษฎรและถนนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
และในพื้นที่ท่ีจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 

57. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน  2533 เรื่อง ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจายเงิน
คาขนยายบานเรือน ส่ิงปลูกสราง ทดแทน
ตนไมยืนตน พืชลมลุก ใหแกราษฎรผูถือครอง
ท่ีดินที่ ถูก เขตพ้ืนที่ จัดสรรอพยพราษฎร 
โครงการชลประทาน 

58. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 สิงหาคม  2534 เรื่อง แผนพัฒนาการเกษตรและปฎิรูปท่ีดินใน
สวนของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิรูปท่ีดิน 

59. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าภาค
ตะวันออกและขอเสนอแนะมาตรการใชท่ีดิน
ในเขตลุมน้ํา 

60. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2534  เรื่อง ใหรื้อส่ิงกอสรางตาง ๆ ในอุทยาน
แหงชาติเขาใหญรวมทั้งสนามกอลฟ 
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61. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชน
ทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติ 

62. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535  เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชน
ทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติเพ่ิมเติม 

63. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535   เรื่อง โครงการสํารวจสถานที่ราชการ
บานเรือนที่ดินทํากินของราษฎร และถนน    
ท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติในพื้นที่ท่ีจําแนก
ใหเปนเขตปาไมถาวรและเขตที่สาธารณะ
ประโยชน 

64. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2535 เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดสรรที่ทํากินในปา
สงวนเส่ือมโทรมใหราษฎรผูยากไร (ค.จ.ก.) 

65. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 8 กันยายน 2535   เรื่อง การปรบัโครงสรางกรมปาไม 
66. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 4 พฤษภาคม 2536   เรื่อง การพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับทีด่ิน

ในเขตปาไม 
67. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2536 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการใหจายเงินชดเชย 

คาที่ดินเปนกรณีพิเศษแกผู ท่ีมีสิทธ์ิแตทาง
ราชการไมสามารถจัดหาท่ีดินแหงใหมใหเขา
อยูอาศัยและทํากินไดเนื่องจากไดรับความ
เดือดรอนจากโครงการมูลบน 

68. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กันยายน 2536  เรื่อง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและ
ผูยากจนดานหน้ีและที่ดิน พ.ศ.2536 

69. มติคณะรฐัมนตร ีวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2536 เรื่อง ปญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร 
70. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2536 เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการการ

คุ มครอ งสิ่ ง แ วดล อม ในบริ เ วณอํ า เภอ       
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ….. 

71. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มิถุนายน 2537   เรื่อง  โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัด
การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศระยะที่สาม 
พ.ศ.2538-2542 
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72. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กันยายน 2537 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวน
แหงชาติท่ีติดอยูในเขตพ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษ 

73. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 11 ตุลาคม 2537  เรื่อง  แกไขปญหาการบุกรกุท่ีดินของรัฐ 
74. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 เรื่อง  แผนปฎิบัติการจัดการพื้นที่ลุมน้ํา

ตัวอยาง (ลุมน้ําแมแตง เชิญ และคลองยัน) 
75. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 3 มิถุนายน 2538 เรื่อง  คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา 

ลุมน้ําปาสักอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
76. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กุมภาพันธ 2539 เรื่อง หลักการใหจายเงินชวยเหลือเกี่ยวกับ

ท่ีดินแกราษฎรผูครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินท่ีไมมีหนังสือสําคัญหรือเอกสารสิทธ์ิ
ในเขตดําเนินการตามโครงการขยายเหมือง
แมเมาะ สําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง 

77. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 6 กุมภาพันธ 2539  เรื่อง จังหวัดนครราชสีมาขอใชประโยชนพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติทับลาน 

78. มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2539 เรื่อง คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา
ลุมน้ําปาสักอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

79. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2539    เรื่อง การชวยเหลือราษฎรที่ไดรับผลกระทบ
จากการสรางเขื่อนสิรินธร 

80.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2539  เรื่อง  การจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรผูไดรับ 
ความเดือนรอนในการกอสรางโครงการอาง
เก็บนํ้าวังตาลาดสมบูรณ (วังบายศรี) จังหวัด
ชัยภูมิ 

81. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง การยกเลิกการใหสัมปทานทําไมในเขต
ปาไมชายเลน  

82. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง   อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังนิคมสหกรณ ในทองท่ีอําเภอเมือง
สระแกว อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว พ.ศ… 
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83. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2540 เรื่อง ผลการประชุมเจรจาแกปญหาของ
สมัชชาคนจน  

84. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางการแกไขปญหา
ท่ีดินทํากินและการบุกรุกปาสงวนและอุทยาน
แหงชาติในจังหวัดนครราชสีมา 

85. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง สถานการณและแนวทางแกไข          
ป ญห า การบุ กรุ ก พ้ื นท่ี อุ ทยานแห งชาติ                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

86. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางการแกไขปญหา
ท่ีดินทํากินและการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนและ
อุทยานแหงชาติ ในภาพรวมทั้งประเทศ 

87. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 เมษายน 2540   เรื่อง ผลการประชุมเจรจาแกไขปญหาของ
สมัชชาคนจน (กรณีผูไดรับผลกระทบจาก
โครงการสรางเขื่อน) 

88. มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2540 เรื่อง ผลการดําเนินงานแกไขปญหากรณีปาดง
หัวกองและปาดงบังอี่ จังหวัดอํานาจเจริญ
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

89. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กันยายน 2540  เรื่อง  ผลการดําเนินการแกไขปญหา กรณี  
ปาดงขุมคํา อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี 

90. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 16 กันยายน 2540   เรื่อง  รางพระราชบัญญตัปิาชุมชน พ.ศ….. 
91. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กันยายน  2540  เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีในสวนภูมิภาค 

ภาคเหนือ (แผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และปาไมระดับพื้นที่  และโครงการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปาไม (พ.ศ.2541-
2544) 

92. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กันยายน  2540 เรื่อง การขอเขาทําประโยชนพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1เอ และ 1บี 
เพ่ือกอสรางอุโมงคสงนํ้าโครงการโรงไฟฟา
พลังน้ําขนาดเล็ก น้ําสาน และน้ําหมัน  
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93. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ตุลาคม 2540 เรื่อง สถานภาพปจจุบันของปาชายเลน และ
แผนการจัดการปาชายเลนของประเทศ 

94. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน 2541  เรื่อง ผลการดําเนินงานคณะกรรมการรวม
ระหวางภาคราชการและผูแทนสมัชชาเกษตร
ภาคอีสาน 

95. มติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 30 มิถุนายน 2541  เรื่อง  การแกไขปญหาที่ดินในพ้ืนที่ปาไม 
96. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2541          เรื่อง หลักเกณฑการขอผอนผันการ

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ข อ สั ง เ ก ต ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 
2538 เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา  

97. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  8 กันยายน  2541   เรื่อง รางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ        
ส่ิงปลูกสราง พ.ศ……. 

98. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  15 ธันวาคม  2541 เรื่อง ความกาวหนาในการดําเนินการแกไข
ปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการฝาย 
ราษีไศล 

99. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  2 กุมภาพันธ 2542 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือกรณีราษฎร
อําเภอเขื่องในเรียกรองชดเชยความเสียหาย
โครงการฝายธาตุนอย 

100. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กุมภาพันธ 2542 เรื่อง รายงานความกาวหนาในการดําเนินการ
แกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศลเพ่ิมเติม 

101.  มติคณะรัฐมนตรี วันที่  26 มกราคม 2542 เรื่อง  รางพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ (ฉบับท่ี.)พ.ศ… 

102. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2542  เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการ
โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออก
โฉนดที่ดินทั่วประเทศ ระยะที่3 (พ.ศ.2538-
2542) ออกไปอีก 2 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ.2543-2544)  

103. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2542 เรื่องการใหความชวยเหลือแกราษฎรผูไดรับ
ผลกระทบ จากการกอสรางโครงการมูลบน 
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104. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เรื่อง ผลการเจรจาแกไขปญหาความเดอืดรอน
ของเกษตรกรภาคเหนือ  

105. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 เรื่อง แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน 
ระยะที่ 2 (2540-2544)  

106. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2542 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรวม
ระหว างภาคราชการและผู แทนสมัชชา
เกษตรกรภาคอีสาน ครั้งท่ี 2/2542 

107. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 5 ตุลาคม 2542  เรื่อง รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ… 
108. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 5 ตุลาคม 2542  เรื่อง การจายเงินคาชดเชยโครงการฝายราษไีศล 
109. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2543 เรื่อง รางพระราชบัญญัติและรางพระราช

กฤษฎีกา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว  

110. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2543 เรื่อง การใหจายเงินชวยเหลือเกี่ยวกับที่ดินแก 
ราษฎรผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
ท่ีไมมีหนังสือสําคัญหรือเอกสารสิทธ์ิในเขต
ดําเนินการ ตามโครงการขยายเหมืองแมเมาะ 
สําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

111. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มีนาคม 2543  เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาญัตติใหมี
การควบคุมการใชประโยชนในท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

112. มติคณะรฐัมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2543 เรื่อง รายงานสรุปการทําประชาพิจารณ
ประจําป 2542 

113. มติคณะรัฐมนตรี วันที่  18 พฤษภาคม 2543 เรื่อง แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิรูปที่ดิน 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) 

114. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มิถุนายน 2543 เรื่อง ใหกรมบัญชีกลางปดบัญชีเงินกองทุน
จัดหาท่ีดินเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการสรางเขื่อน  

115. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 เรื่อง การแกไขปญหาของสมัชชาคนจน  
116. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม   2543 เรื่อง มาตรการระยะยาวในการแกไขปญหา

กลุมเข่ือน  และกลุมปญหาปาไมและที่ดิน 
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117. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม  2543 เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ
การแกไขปญหาการจัดการพ้ืนท่ีปาชายเลน 

118. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 ตุลาคม  2543 เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ
การแกไขปญหาการจัดการพ้ืนท่ีปาชายเลน 

119. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 ตุลาคม  2543 เรื่อง โครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพย สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

120. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง โครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

121. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 ธันวาคม  2543 เรื่อง การใหภาคยานุวัติสารในอนุสัญญาวา
ดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
ในประเทศที่ประสบปญหาภัยแลงอยางรุนแรง 
และ/หรือการแปรสภาพเปนทะเลทราย
โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา  

122. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม  2543 เรื่อง คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและ  
ผูยากจน(กชก.) ในการแกไขปญหาหนี้สิน
ของเกษตรกรและผูยากจน ท้ัง 3 กองทุนฯ 

123. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มกราคม  2544 เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ...
และรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
จัดสรรท่ีดิน พ.ศ... 

124. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 16 มกราคม  2544 เรื่อง การแกไขปญหาของสมัชชาคนจน 
125. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กุมภาพันธ  2544 เรื่อง การกําหนดมาตรการและแนวทางแกไข 

ปญหาการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต
พ้ืนที่ปาอนุรักษ 

126. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 5 มิถุนายน  2544  เรื่อง ขอลดหยอนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
127. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มิถุนายน  2544 เรื่อง รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
       (ฉบับท่ี…) พ.ศ… 
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128. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มิถุนายน  2544 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให 
ราษฎรอุทิศท่ีดินใหหลังกรณีเขาไปดําเนินการ
ในที่ดินของเอกชนเพื่อใหมีการใชประโยชน
รวมกัน 

129. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26  มิถุนายน 2544 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการช วย เหลือ เกษตรกรและ         
ผูยากจน (กชก.)  

130. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2544 เรื่อง ขออนุมัติจายเงินคาทดแทนท่ีดิน      
(คาขนยาย) โครงการฝายเชียงดาว  

131. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ตามกฎหมายวาดวยการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ…. 

132. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 9 ตุลาคม 2544  เรื่อง ทบทวนการขอใชประโยชนท่ีดินปาสงวน 
แหงชาต ิปาเลนคลองเกาะผี จังหวัดภูเก็ต 

133. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ตุลาคม 2544 เรื่อง โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการ
ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ระยะท่ี 4 
พ.ศ.2545-2547  

134. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มกราคม 2545 เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู 
ควบคุมงานตามกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ… 

135. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม 2545  เรื่อง แนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนและ 
การปฎิรูปที่ดิน 

136. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มีนาคม 2545 เรื่อง ท่ีดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพื่อใช
ประโยชนในราชการ  

137. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 5 มีนาคม 2545  เรื่อง  ขอลดหยอนคาภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  
(โรงกรองน้าํมหาสวัสด์ิของการประปานครหลวง)  

138. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การซื้อขายที่ดิน อาคาร และหองชุด 
เพื่ อ ใช เปน ท่ี ทําการและที่พักของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุล  

139. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มีนาคม 2545 เรื่อง จายเงินคาทดแทนที่ดิน (คาขนยาย) 
โครงการฝายเชียงดาว 

140. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 30 เมษายน 2545  เรื่อง ขอลดหยอนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
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141. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2545 เรื่อง ราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางเขื่อนลํามูลบน รวม 35 ราย ฟองรอง
คณะรัฐมนตรีตอศาลปกครองกลาง เพื่อให
เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี 

142. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 สิงหาคม 2545 เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในทองที่ตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล ใหเปนเขตปฎิรูปที่ดิน พ.ศ…  

143. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กันยายน  2545 เรื่อง  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิรูปที่ดิน 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2545-2549)  

144. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ตุลาคม  2545 เรื่อง  ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติปาชมุชน พ.ศ… 

145. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ตุลาคม  2545 เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูป
ท่ีดินใน ทองที่จังหวัดตาง ๆ รวม 13 ฉบับ  

146. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 29 ตุลาคม  2545  เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตร ี 
เรื่อง การฟองเรยีกคาเสียหายเมื่อมีการ
กระทําผิดเกีย่วกับที่ดินของรัฐ  

147. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2545  เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคา     
ปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษี
บํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 
มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป 
พ.ศ.2546 พ.ศ..... 

148. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ…  

149. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มกราคม  2546 เรื่อง  แนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

150. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม 2546 เรื่อง  รางพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ พ.ศ..... 

151. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 เมษายน 2546 เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
กา รช ว ย เหลื อ เ กษตรกรและผู ย า ก จน      
(ฉบับท่ี..) พ.ศ… 
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152. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2546 เรื่อง  แนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนและ
การปฎิรูปที่ดิน  

153. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546  เรื่อง  ผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อแกไข
ปญหาที่ดินของชาติ 

154. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มิถุนายน 2546   เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ…) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  

155. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มิถุนายน 2546 เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรการ
ปองกันการพังทลายของดินในการขุดหรือถม
ดินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ…  

156. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ… 

157. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กันยายน 2546 เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการกําหนดกิจการ  
ท่ีไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่…)
พ.ศ… 

158. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดนิของรัฐ (ฉบับที่ 2)  

159. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ตุลาคม 2546  เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการฟนฟู
ระบบนิเวศปาชายเลนเทอดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถใน
วโรกาสทรงพระชน-มายุ 72 พรรษา และการ
อนุรักษระบบนิเวศปาชายเลนอยางยั่งยืน 

160. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ตุลาคม 2546 เรื่อง การแกไขปญหาท่ีดินทํากินใหแก
ประชาชน 

161. มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ตุลาคม 2546 เรื่อง ผลความกาวหนาในการดําเนินการแกไข
ปญหากรณีราษฎรเขาครอบครองสวนปาลม
ใน พ้ื นที่ ป า ส ง วนแห ง ช า ติ ท่ี เ อ ก ชนขอ          
ใชประโยชน 
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162. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ตุลาคม 2546 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม 

163. มติคณะรัฐมนตรี วันที่18 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนประเภท
ท่ีดิน 

164. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546  เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการใหสัมปทานในท่ีดิน  
ของรัฐ พ.ศ….  

165. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546    เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
และกํากับนโยบายการบริหารจัดการการใช
ประโยชนท่ีดินของรัฐเพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจน (กอ.ชดจ.) 

166. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2546      เรื่อง การแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุท่ีดิน       
การเคหะแหงชาติ  

167. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 มกราคม 2547 เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย เปนทุน
ประเภทที่ดิน  (ครั้งท่ี 2)  

168. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2547 เรื่อง ผลการประชุมหารือระหวางรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของในการ
จัดท่ีดินทํากิน 

169. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2547 เรื่อง อนุมัติจําแนกประเภทที่ดินตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งท่ี 2/2542 
ครั้งท่ี 1/2543 และ   ครั้งท่ี1/2546 

170. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2547 เรื่อง รายงานความกาวหนาและขอเสนอ
เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยเปนทุน 

171. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2547 เรื่อง รายงานความกาวหนาในการจัดทําแผน     
ปฎิบัติการเพ่ือแกไขปญหาที่ดินของชาติตาม
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 

172. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง การบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน
ของรัฐเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
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173. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 กุมภาพันธ 2547   เรื่อง การยกเลิกแบบแจงการครอบครองที่ดิน    
(ส.ค.1)  

174. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย เปนทุน
ประเภทที่ดิน  (ครั้งท่ี 3)  

175. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาใหนําราคา      
ปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษี
บํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 
มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับ 
ป พ.ศ.2547 พ.ศ..... 

176. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง โครงการจัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสี
เชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 

177. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง แผนยุทธศาสตรการจัดการพื้นที่ปาไม
ของชาติแบบบูรณาการ 

178. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

179. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2547  เรื่อง รางพระราชบัญญัติการผังเมือง 
 (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... 

180. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2547 เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ.... 

181. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2547 เรื่อง การดําเนินการจัดที่ดินของรัฐให
ประชาชนทํากิน 

182. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2547 เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนาเตรียมความ
พรอมแกไขปญหาความเดือดรอนและความ
ยากจนของประชาชน 

183. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ใหผอนผันใหบริษัทปูนซิเมนตไทย   
(ทาหลวง) จํากัด ใชพ้ืนที่ปาไมในพ้ืนที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1 เพ่ือทําเหมืองแรทองที่อําเภอพระ
พุทธบาท จ.สระบุรี 

184. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เรื่อง มาตรการในการแกไขปญหาการบุกรุก 
ท่ีราชพัสดุ  



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                                                                                                                            

 292

185. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กรกฎาคม  2547 เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินของรัฐ จังหวัด
กาญจนบุรี  

186  มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 กรกฎาคม 2547 เรื่อง โครงการหมูบานปาไมแผนใหมตามแนว
พระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
มหาราชินี 

187. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2547 เรื่อง โครงการหมูบานแผนใหมตามแนว
พระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
พระบรมราชินีนาถ 

188. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 17 สิงหาคม  2547 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาไม 
189. มติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 31 สิงหาคม  2547 รายงานผลการปรับปรุงระบบภาษีท่ีดิน 
190. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กันยายน  2547 เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่.....(พ.ศ.....)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให ใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 

191. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 มีนาคม  2548 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี(ปรับปรุงระบบภาษีท่ีดิน) 
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คําส่ังนายกรัฐมนตรี 
1. คําส่ังนายกรัฐมนตร ีท่ี 32/2517 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2517 
    เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนปญหาหน้ีสินของชาวนา ชาวไร (กสส.) 
2. คําส่ังนายกรัฐมนตร ีท่ี สร 0203/4381 ลงวันที่ 4 เมษายน 2518 
    เรื่อง ราษฎรเขาทํากินในปาสงวนแหงชาต ิ
3. คําส่ังนายกรัฐมนตร ีท่ี สร 0704/2109 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2518  
    เรื่อง ราษฎรเขาทํากินในปาสงวนแหงชาต ิ
4. คําส่ังนายกรัฐมนตร ีท่ี 108/2520 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2520  
    เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปญหาในการบริหารงานจดัที่ดิน 

 
คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.  คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี 32/2532 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2532 
     เรื่อง  การใหสัมปทานสิ้นสุดลง 

 
คําส่ัง คณะกรรมการจัดทีดิ่นแหงชาติ 

1. คําส่ังคณะกรรมการจัดที่ดนิแหงชาติ ท่ี 2/2530  
เรื่อง แตงตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง และมาตรการเกีย่วกับนโยบายทีด่ิน 

  
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

1.  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2535  
     ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2535  
2. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ 2545  

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2546 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการอุทยานแหงชาต ิ2537 รายงานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแหงชาต ิ 
     ครั้งท่ี 3/2527  วันท่ี  25  สิงหาคม  2537 
2. คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาต ิ2530 รายงานการประชมุคณะกรรมการพัฒนา

ชนบทแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2530 วันท่ี 3 มิถุนายน 2530 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิกรุงเทพมหานคร 
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3. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 2533 รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 4/2533 วันที่ 25 
ตุลาคม 2533 

4. คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ 2537 รายงานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ  
ครั้งท่ี 3/2537  วันท่ี 25 สิงหาคม 2537 

 
ประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

1. ประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม   ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 

 
บทความในหนังสือพมิพ 

1. แกวสรร อติโพธิ์ 2531 การปฎิรูปที่ดิน ภารกิจที่ถกูบิดเบือน มติชนรายวัน  
วันท่ี 7 กันยายน 2531 

2. โสภิณ ทองปาน 2531 แก พ.ร.บ. การปฎิรูปที่ดินแตไมแกการไรที่ทํากิน มติชนรายวัน 
 วันที่ 19 ธันวาคม 2531 

 
ขาวจากหนังสือพิมพ 

1. ประชาธิปไตย วันที่ 13 กรกฎาคม 2517 
2. มหาชนรายสัปดาห วันที่ 6 ธันวาคม 2517 
3. มติชนรายวัน วันที่ 5 กุมภาพันธ 2538 
4. สยามรฐั วันที่ 27 พฤษภาคม 2517 
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