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คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ไดใหทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยนี้ การศึกษาและประสบการณที่
ได จ ากการวิ จั ย ทํ า ให ค ณะผู วิ จั ย มี ค วามรู อ ย า งกว า งขวางในทางวิ ช าการ เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และโดยเฉพาะปญหาและอุปสรรคในการถายโอนภารกิจดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนความทาทายอยางยิ่งตอการพัฒนา
กระบวนการการกระจายอํานาจของประเทศไทย ดังที่ไดประมวลผลและถายทอดไวในรายงานการศึกษา
ฉบับนี้
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะสํ า เร็ จ ลงมิ ไ ด หากไม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ อั น ดี จ ากหน ว ยงานต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค อาทิ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 สงขลา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.แมฮองสอน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่
10 (ราชบุรี) สวนประสานและจัดการลุมน้าํ ปงตอนบน ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนกลาง สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา เปนตน รวมทั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนํา
ชุมชน และเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน นาน ชลบุรี ตราด
กาญจนบุรี เลย อุบลราชธานี สงขลา และสุราษฎรธานี ซึ่งไมสามารถจะกลาวนามไดทั้งหมดในที่นี้ ที่ได
กรุณาใหความรู ตอบขอซักถาม และสละเวลาใหสัมภาษณขอมูล คณะผูวิจัยขอขอบคุณสําหรับขอมูล
อันมีคา และเปนประโยชนอยางยิ่ง
คณะผูวิจัยขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในสาขา
ตางๆ ไดแก คุณวีระวัฒน ฉินทกานันท ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ 1 (เชี ย งใหม ) ดร.โสภณ ชมชาญ นั ก วิ ช าการอิ ส ระด า นนโยบายที่ ดิ น คุ ณ สุ ร พล ป ต ตานี
รองปลั ด กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อม คุ ณผจญ สิ ท ธิกัน ผู อํานวยการส ว นจัด การ
ปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) คุณประเทศ ซอรักษ หัวหนากลุมนิติการ สํานัก
บริหารจัดการดานประมง กรมประมง คุณสมบัติ ลาออน นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย กรมที่ดิน
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คุณมนัส กําเนิดมณี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน คุณอารยา
เขี ย วคุ ณ า หั ว หน า กลุ ม งานบํ า รุ ง รั ก ษาหั ว งาน สํ า นั ก บริ ห ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า และอุ ท กวิ ท ยา
กรมชลประทาน คุณอรนุช หลอเพ็ญศรี ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล คุณประโยชน
ดานกอโพธิ์ ผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป และผูบริหารสวนงานอื่นๆ ในสํานักควบคุมกิจการน้ํา
บาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล คุณฤทัย พัชรานุรักษ ผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 2
ลําปาง คุณวิทยา ยามวง ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมเจาทา ดร.อนุวัฒน นทีวัฒนา ผูเชี่ยวชาญ
ดานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คุณสิริรัตน สิริคันธานนท
อดีตผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร คุณสุรพล หิรัญวัฒนศิริ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ศ วกรรมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ดิ น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น คุ ณ สุ ภ าพร ทองพุ ก ประธาน
คณะทํางานศูนยสงเสริมการปกครองทองถิ่นเชียงใหม-ลําพูน และคุณสุวัฒน ควรชม ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย กรมปาไม ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอมูล และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการปรับปรุง
รายงานการศึกษานี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผูบริหาร

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หมายความรวมถึงการกระจาย
อํ า นาจให แ ก ป ระชาชนและชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในการมี ส ว นร ว มอนุ รั ก ษ จั ด การ และใช ป ระโยชน จ าก
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การศึ กษานี้มีวัตถุประสงคเ พื่อวิเคราะห สถานภาพและปญหา
อุปสรรคดานกฎหมายในการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. โดยครอบคลุม
ทรัพยากรปาไม ที่ดิน ทรัพยากรแร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากรน้ํา วิธีการศึกษา
ประกอบดวย การสํารวจกฎหมายทั้งที่เปนพระราชบัญญัติ กฎหมายระดับรอง ตลอดจนระเบียบและ
หนังสือสั่งการตางๆ การสัมภาษณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ทั้งที่เปน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น การจัดประชุมกลุมยอยและสัมภาษณผูบริหารและ
บุคลากรของ อปท. รวมทั้งชุมชนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เลย อุบลราชธานี และจังหวัด
ชายทะเลอันไดแก ตราด ชลบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา และการรวบรวมคําพิพากษาศาลปกครอง
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกาและของหนวยงานตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใช
อํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการศึกษาทําใหเขาใจสถานภาพของปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของ อปท. และสามารถบงชี้ประเด็นเพื่อเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสู
การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. เพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฯ
1. การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม
1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมยังมีลักษณะแบบรวมศูนย อํานาจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเขาถึงและการใชทรัพยากรยังคงอยูที่หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค อยางไรก็ดี แม
จะยังไมมีการแกไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อกระจายอํานาจใหแก อปท. แตราชการสวนกลาง
ได อ อกระเบี ย บฯ เพื่ อ เป ด ให อปท. และชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การใช
ทรัพยากรไดในระดับหนึ่งมากนอยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของทรัพยากร เชน กรมปาไมไดออก
ระเบียบฯ เพื่อให อปท. และชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการอนุญาตใหบคุ คลเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา
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สงวนแหงชาติ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ไดออกระเบียบฯ ซึ่งกําหนดให
อปท. และชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการออกประทานบัตรทําเหมืองแร เปนตน ในขณะที่การจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลยังเปนอํานาจหนาที่ของกรมประมงและหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมประมง โดย
ยังเปดให อปท. และชุมชนเขามามีสวนรวมนอยมาก
1.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในการมี
สวนรวมอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และให อปท. มีอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อีกทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และกฎหมายจัดตั้ง อปท. เชน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มีบทบัญญั ติที่ ให อํานาจแก อปท. ในการคุมครองรักษาและจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ
อยางไรก็ดี การบัญญัติอํานาจหนาที่ของ อปท. ตามกฎหมายเหลานี้ยังมีลักษณะเปนการใหอํานาจทั่วไป
โดยมิไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไวอยางชัดเจน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีความทับซอนกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค
ตามกฎหมายเฉพาะต า งๆ นอกจากนี้ ยั ง มี คํ า พิ พ ากษาศาลปกครอง ความเห็ น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนนักวิชาการดานกฎหมาย ซึ่งได
ตีความขอบเขตอํานาจของ อปท. ไปในแนวทางที่วา อปท. จะมีอํานาจตราขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให อปท. กระทําเชนนั้นได การตีความกฎหมายตาม
แนวทางดังกลาวนี้มีนัยสําคัญตออํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. และสวนทางกับ
พัฒนาการที่กําลังเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ที่ อปท. และชุมชนมีความเขมแข็งในการกําหนดกติกาวาดวย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน เชน การออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อจัดการปาชุมชน หรือเพื่อ
กําหนดมาตรการอนุรักษสัตวน้ําวัยออน เปนตน
2. การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรปาไม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดออกประกาศกระทรวงฯ แตงตั้ง
ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ อปท. เป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการป อ งกั น จั บ กุ ม
ปราบปรามผูกระทําผิด และยึดของกลางที่ไดจากการกระทําผิดตามกฎหมายปาไมทุกฉบับ และกรม
ปาไมไดออกระเบียบฯ กําหนดใหการขออนุญาตเขาทําประโยชน ทําเหมืองแร และการปลูกสรางสวนปา
และไมยืนตนในเขตปาสงวนแหงชาติตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. รวมทั้งจะตองไมมีปญหา
กับราษฎรในพื้นที่ อยางไรก็ดี อปท. สวนใหญยังมีปญหาทั้งดานงบประมาณและบุคลากรในการดําเนิน
ภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมและการจัดการไฟปา อีกทั้งไมตองการใชอํานาจในการปองกัน
ปราบปราม และจับกุมผูกระทําความผิดเนื่องจากจะกอใหเกิดความขัดแยงกับสมาชิกในชุมชน ในทาง
กลับกัน มี อปท. จํานวนไมนอยที่รวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาไม และ อปท. บางแหงไดยกระดับกติกาชุมชนขึ้นเปนขอบัญญัติทองถิ่น จึงเปนการสมควร
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แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายปาไมเพื่อใหอํานาจแก อปท. ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อการ
อนุรักษและจัดการทรัพยากรปาไมได รวมทั้งเปดให อปท. และชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่ปาอนุรักษ ตลอดจนออกระเบียบฯ เพื่อกําหนดให อปท.
มีบทบาทในกระบวนการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2.2 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรที่ดิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน
พ.ศ. 2539 กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนโดย
มิไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของ อปท. ทั้งๆ ที่ในปจจุบัน อปท. มีภารกิจดานการดูแลรักษาและปองกันที่
สาธารณะ อยางไรก็ดี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดิน
ของรั ฐ พ.ศ. 2547 กํ า หนดให อปท. มี ผู แ ทนคณะผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น อยู ใ น
คณะกรรมการที่มีอํานาจอนุญาตใหผูบุกรุกที่ดินของรัฐใชประโยชนในที่ดินของรัฐได
การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐและการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงสําหรับที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินยังคงเปนอํานาจหน าที่ ของราชการสวนกลางและสว นภูมิภาคเปนหลัก
กลาวคือ การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันเปนอํานาจของผูวาราชการ
จั ง หวั ด และคณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห ง ชาติ ต ามระเบี ย บคณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 9
(พ.ศ. 2529) โดยใหนําความเห็นของคณะกรรมการหมูบานและสภาตําบลมาประกอบการพิจารณา การ
ออกหนังสื อสํ าคัญสําหรับที่ หลวงสําหรั บที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผ นดินสําหรับพลเมืองใช
ประโยชนรวมกันตามประมวลกฎหมายที่ดินเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
อธิบดีกรมที่ดิน โดย อปท. มีเพียงหนาที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก
ในดานการคุมครองและดูแลรักษาที่สาธารณะ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระ
พุทธศักราช 2457 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 กําหนดให อปท. มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณะ ดําเนินการกับขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ และรองทุกข
กลาวโทษบุคคลที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ โดย อปท. เปนผูออกคาใชจายทั้งหมด แตไมมีอํานาจในการ
ออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากที่สาธารณสมบัติของแผนดิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกระจายอํานาจให อปท. มีบทบาทและสวนรวม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินมากขึ้น
2.3 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรแร
การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การออกอาชญาบั ต รสํ า รวจแร แ ละการออกประทานบั ต รแร ต าม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซึ่ งครอบคลุมถึงการระเบิดหินและยอยหินดวย เปนอํานาจของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจังหวั ด เปนผูออกใบอนุ ญาตเพื่ อควบคุ มกิจการอื่นๆ ที่เ กี่ย วเนื่องกับการทําเหมืองแร และ
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

มอบหมายใหอุตสาหกรรมจังหวัดปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายในเขตที่ตน
รับผิดชอบ กพร. ไดออกระเบียบฯ ซึ่งกําหนดใหการออกประทานบัตรตองมีหนังสือใหความเห็นชอบ
จาก อปท. ในพื้นที่ที่คําขอประทานบัตรตั้งอยู โดย อปท. จะตองประสานกับผูใหญบานใหจัดประชุม
ชี้แจงกับสมาชิกชุมชน และนําขอคิดเห็นและขอมูลที่ไดจากการประชุมมาประกอบการพิจารณาของตน
แตระเบียบฯ ดังกลาวก็มีชองโหวเนื่องจากมิไดกําหนดใหตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. ใน
กรณีการขอตออายุประทานบัตร การกระจายอํานาจให อปท. หลังการออกประทานบัตรยังจํากัดอยูแต
ในดานการกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร และการติดตามเฝาระวัง
สิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการติดตามตรวจสอบวาผูทําเหมืองแรไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม แต อปท. ไมมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูถือประทานบัตรจัดการ
ปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทําเหมืองแรหรือแตงแร ขอเท็จจริงก็คือ อปท. ในพื้นที่ตงั้ ประทาน
บัตรสวนใหญไมมีความพรอมดานงบประมาณและบุคลากรในการกํากับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจาก
การทําเหมืองแร นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดให อปท. เหลานี้
ไดรับสวนแบงคาภาคหลวงในสัดสวนที่เปนธรรมมากขึ้น
นอกจากการจัดการทรัพยากรแรตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 แลว ยังมีเรื่องการอนุญาต
ขุดตักดินลูกรัง การขุดหรือดูดทรายในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจ
ของผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมที่ดินในบางกรณี หากเปนกรณีการใหสัมปทาน ก็เปนอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจําเปนตองแกไขกฎหมายเพื่อให อปท. และชุมชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจมากขึ้น
ตามพระราชบั ญญั ติก ารขุด ดิน และถมดิน พ.ศ. 2543 อปท. มี อํ า นาจในการตราข อบั ญญั ติ
ทองถิ่นเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการควบคุมการขุดดินและถมดิน รวมทั้งมีอํานาจออกคําสั่ง
ใหผูขุดดิน ถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นไดตามสมควร อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหผูขุดดิน และถมดินมีเพียงหนาที่แจง อปท.
และ อปท. มีหนาที่ออกใบรับแจง จึงควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อกําหนดใหผูประสงคจะขุดดิน หรือ
ถมดินมีหนาที่ตองขออนุญาตจาก อปท. และให อปท. มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่งรวมถึง
การกําหนดใหผูขออนุญาตตองวางเงินประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีหลาย อปท.
ไดนํามาตรการประกันความเสียหายมาใชบังคับอยูแลว
2.4 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรทางทะเล
กฎหมายที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุดในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลคือ
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งมีกรมประมงเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก แตแผนถายโอน
ภารกิจกลับใหความสําคัญแกการถายโอนภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) มากกวา
ทั้งๆ ที่ ทช. ยังไมมีกฎหมายเปนของตนเอง กระบวนการประกาศที่จับสัตวน้ําเปน “ที่รักษาพืชพันธุ”
และ “ที่อนุญาต” มาจากการริ เริ่มของจังหวัดเป นผูเสนอใหกรมประมงพิจารณา กรมประมงมีเพียง
หนังสือสั่งการที่กําหนดใหมีขั้นตอนประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นของราษฎร และกําหนดให อปท.
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และนายอําเภอมีสวนรวมในการพิจารณาดวยในกรณีของการประกาศที่รักษาพืชพันธุ จึงควรยกระดับ
หนังสือสั่งการขึ้ น เป นกฎหมาย โดยแกไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญั ติ ก ารประมง พ.ศ. 2490 เพื่อเพิ่ ม
ขั้นตอนให อปท. และชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจประกาศที่อนุญาตและที่รักษาพืช
พันธุ
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากคื อ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรทางทะเล ซึ่ ง ตามมาตรา 32
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือผูวา
ราชการจังหวัดโดยอนุมัติข องรัฐ มนตรีฯ มีอํานาจออกประกาศกําหนดมาตรการอนุรักษ ตางๆ เช น
ลักษณะเครื่องมือประมง และการหามใชเครื่องมือบางประเภทในฤดูกาลที่สัตวน้ําวางไขหรือเลี้ยงลูกวัย
ออน แตมิไดใหอํานาจแก อปท. รวมกับชุมชนในการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดมาตรการอนุรักษ
ทรัพยากรชายฝง เชน การกําหนดมาตรการอนุรักษในฟารมทะเลสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ําวัยออน
เปนตน ซึ่งเปนกิจกรรมที่หลายๆ อปท. ในจังหวัดชายทะเลกําลังดําเนินการอยูอยางมีประสิทธิผล จึง
ควรแกไขมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เพื่อกําหนดให อปท. รวมกับชุมชนมี
อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลดวย
2.5 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรน้ํา
นับตั้งแต พ.ศ. 2545 เปนตนมา หนวยงานสําคัญที่มีภารกิจดานการจัดการน้ํา อันไดแก กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมไดถายโอนทรัพยสินเปนจํานวนมากที่เปนแหลงน้ําขนาดเล็กใหแก อปท. ทั้งที่เปนหนองน้ํา
อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน ระบบสงน้ํา คลองและคูน้ํา บอน้ําบาดาล รวมทั้งสวนควบและเครื่องมืออุปกรณ
เชน อาคารประกอบและเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ โดยรัฐไมไดเตรียมความพรอมและจัดสรรงบประมาณให
อปท. เพื่อรองรับการดําเนินภารกิจดังกลาวไดอยางเพียงพอ สงผลใหแหลงน้ําและทรัพยสินตางๆ ที่ถาย
โอนให อปท. ตกอยูในภาวะทรุดโทรม ในขณะที่หนวยงานตางๆ ที่ไดถายโอนทรัพยสินและภารกิจใหแก
อปท. ไปแลวก็ไมสามารถตัง้ งบประมาณเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษาแหลงน้ําเหลานั้นไดอีกตอไป หาก
ไมมีการแกไขปญหาก็จะกอใหเกิดความเสียหายมหาศาลแกสวนรวมได
ดังนั้น จึงควรปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการกระจายอํานาจ โดยจําแนก อปท. ออกเปน
อปท. ที่มีความพรอมและ อปท. ที่ตองเตรียมความพรอมเพื่อให อปท. สามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีคุณภาพ แทนที่จะถายโอนภารกิจใหทุก อปท. เหมือนกันและเทากันหมดอยางที่
ผานมา
ในดานการบริหารจัดการน้ํา จะตองมีการบูรณาการความรวมมือของ อปท. ตั้งแตตนน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา การจัดทํารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําที่กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการน้ําโดย
ยึดลุมน้ําเปนหลักจึงยังเปนเรื่องที่ตองดําเนินการตอไป โดยพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการในระดับ 25 ลุมน้ําหลัก 254 ลุมน้ําสาขา และอีกกวา 5,000 ลุมน้ํายอย พรอมๆ ไปกับการ
พัฒนาความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํา ซึ่ง อปท. จะมีความสําคัญในทุกระดับเนื่องจากเปนหนวยงานที่
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ใกลชิดกับชุมชนมากที่สุดและมีศักยภาพสูงในการจัดการปญหาความขัดแยงเรื่องน้ํา ซึ่งหลาย อปท. ก็
ทําหนาที่เหลานี้ไดเปนอยางดีอยูแลวในปจจุบัน
3. ขอเสนอแนะ
การศึกษากฎหมายวาดวยการจัดการทรัพยากรปาไม ที่ดิน ทรัพยากรแร ทรัพยากรทางทะเล
และทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการวิจัยเชิงประจักษตามโครงการนี้ ทําใหสามารถจัดทําขอเสนอแนะเพื่อแกไข
และปรับปรุงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรปาไม
ขอเสนอแนะ
การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1) กระจายอํานาจให อปท. แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
มีสวนรวมในการติดตาม  พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
และประเมินผลการ
 มาตรา 4 เพิ่มเติมนิยาม “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงานทองถิ่น”
ดําเนินงานดานปา
 เพิ่มมาตรา 19 ทวิ เพื่อใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการกระทําการเพื่อ
ชุมชน และมีอํานาจออก
ควบคุมดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชนอยางยั่งยืนในเขตปาสงวนแหงชาติได โดย
ขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อ
ไดรับอนุญาตจากอธิบดี รวมทั้งให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัตทิ องถิ่นโดยชุมชนมี
กําหนดกติกาการ
สวนรวมเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนจาก
อนุรักษ จัดการ และการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในเขตปาสงวนแหงชาติได
ใชประโยชนจาก
 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ทรัพยากรปาไมอยาง
 มาตรา 4 เพิ่มเติมนิยาม “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงานทองถิ่น”
ยั่งยืน รวมกับชุมชน
 เพิ่มมาตรา 19 ทวิ เพื่อใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการเพื่อ
ประโยชนในการคุมครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติได ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด รวมทั้งให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยชุมชนมีสวนรวมเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติได
 พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
 มาตรา 4 เพิ่มเติมนิยาม “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงานทองถิ่น”
 เพิ่มมาตรา 38 ทวิ เพื่อกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกระทําอยางใด
อยางหนึ่งในเขตรักษาพันธุสัตวปาเพื่อประโยชนในการคุมครอง บํารุงรักษา และ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนได (ไมรวมถึงการอนุรักษและ
จัดการสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง) รวมทั้งให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นโดยประชาชนมีสวนรวมเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนในเขตรักษาพันธุสัตวปาได
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ขอเสนอแนะ
2) ถายโอนงบประมาณให
อปท. สามารถดําเนิน
ภารกิจดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการไฟปา
3) เปดให อปท. และชุมชน 
เขามามีสวนรวมในการ
กําหนดแนวเขตพื้นที่ปา
สงวนและพื้นที่ปา
อนุรักษ



4) ให อปท. มีสวนรวมใน 
กระบวนการพิสูจนสิทธิ
ทํากินของราษฎรใน 
พื้นที่ปาไม เพื่อใหเกิด
ความรวดเร็วและความ
เปนธรรมมากยิ่งขึ้น


การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
-

เพิ่มขอกําหนดให อปท. และชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการออกกฎกระทรวง
กําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยาน
แหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา โดยแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังตอไปนี้
 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 โดยเพิ่มวรรค
สอง เพื่อกําหนดใหการออกกฎกระทรวงโดยรัฐมนตรีฯ ตามวรรคหนึ่งตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออยางนอยตองสอบถามความคิดเห็นจาก อปท. และจะตองจัด
ประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากราษฎร
 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยเพิ่มเติมวรรค
สาม เพื่อกําหนดใหการออกพระราชกฤษฎีกาโดยรัฐบาลตามวรรคหนึ่งตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออยางนอยตองสอบถามความคิดเห็นจาก อปท. และจะตองจัด
ประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากราษฎร
 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 33 แหง พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 โดย
เพิ่มเติมวรรคสาม เพื่อกําหนดใหการออกพระราชกฤษฎีกาโดยคณะรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบหรืออยางนอยตองสอบถามความคิดเห็นจาก
อปท. และจะตองจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากราษฎร
ออกระเบียบกรมปาไม และระเบียบกรมอุทยานฯ กําหนดวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติใน
การออกกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา โดยใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับการมีสวน
รวม การปรึกษาหารือ และการรับฟงความคิดเห็นจาก อปท. และชุมชนมาตรา 6 แหง
พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 6 แหง พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.
2504 และ มาตรา 33 แหง พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
ออกระเบียบกรมปาไม เพื่อกําหนดให อปท. และราษฎรเขามามีสวนรวมในการ
กระบวนการพิสูจนสิทธิของราษฎร ในกรณีที่ที่ดินตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
ออกระเบียบกรมอุทยานฯ เพื่อกําหนดให อปท. และราษฎรเขามามีสวนรวมในการ
กระบวนการพิสูจนสิทธิของราษฎร ในกรณีที่ที่ดินตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุสัตวปา
ให อปท. ชวยติดตามตรวจสอบการใชที่ดินและคุณสมบัติของผูถือครองที่ดิน
ส.ป.ก. รายแปลง
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ตารางที่ 2 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรทีด่ ิน
ขอเสนอแนะ
การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1) จัดสรรงบประมาณให อปท. สามารถดําเนิน
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนดานการบํารุงรักษา
และดูแลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
(เชน ถนน สระน้ํา ฯลฯ) และการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมในเขต
ปฏิรูปที่ดิน และนิคมสหกรณ
2) ให อปท. มีสวนรวมและมีบทบาทชัดเจนใน
 แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กระบวนการสอบสวนการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
สอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะประโยชน
การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
พ.ศ. 2539 เพื่อกําหนดให อปท. มีบทบาทอยางชัดเจนใน
กระบวนการสอบสวนการบุกรุกที่ดินของรัฐ
3) กระจายอํานาจให อปท. มีสวนรวมตัดสินใจใน  จัดทําระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติฉบับใหม หรือ
กระบวนการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อ
แกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
9 (พ.ศ. 2529) เพื่อให อปท. มีอํานาจหนาที่และมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดิน
ในเขตพื้นที่ของตนเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม
4) ให อปท. มีอํานาจออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอน  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 122 แหง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่
สิ่งกอสรางออกจากที่สาธารณะได
พระพุทธศักราช 2457 เพื่อให อปท. มีอํานาจออกคําสั่งให
บุคคลหรือเอกชนที่ฝาฝนกฎหมายรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจาก
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันได
 แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแล
รักษาคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
พ.ศ. 2553 เพื่อใหสอดคลองกับบทแกไขเพิ่มเติมมาตรา 122
แหง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ฯ ตามขอเสนอแนะขางตน
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ขอเสนอแนะ
5) เพิ่มบทบาทของ อปท. ในการออกหนังสือ

สําคัญสําหรับที่หลวง จากการเปนเพียงผูชวย ผู
อํานวยความสะดวก และผูออกคาใชจาย โดยให
มีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีบทบาทในการ
แกไขขอพิพาทเกี่ยวกับการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงทับที่ทํากินของราษฎร

การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อ
เพิ่มบทบาทของ อปท. ในกระบวนการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง โดยกําหนดใหตองมีหนังสือใหความเห็นชอบ
จาก อปท. หรืออยางนอยตองสอบถามความเห็นจาก อปท.
รวมทั้งตองจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจาก
ราษฎร แทนที่จะเปนอํานาจของอธิบดีกรมที่ดิน (มอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัด) แตฝายเดียว
 ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยใหรองรับและสอดคลองกับ
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ตรี ตามขอเสนอแนะขางตน เพื่อ
กําหนดอํานาจหนาที่ให อปท. มีสวนรวมตัดสินใจและมี
บทบาทมากขึ้นในกระบวนการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง
6) ให อปท. และชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจในการ  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงประมวล
จัดหาผลประโยชนจากที่ดินของรัฐ
กฎหมายที่ดินฯ เพื่อใหการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ
ตองไดรับความเห็นชอบจาก อปท. และชุมชนในพื้นที่
7) กรมเจาทาใหการสนับสนุนแก อปท. อยาง
จริงจังมากขึ้นดังนี้
 การพัฒนาบุคลากรของ อปท. โดยเฉพาะ
การใหความรูเชิงเทคนิคดานการพิจารณา
อนุญาตสิ่งกอสรางที่รุกล้ําลําน้ําหรือชายฝง
ทะเลใหถูกตองตามหลักเกณฑและคูมือที่
กรมเจาทากําหนด
 ใหความรูและชี้แจงให อปท. เขาใจเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ที่กรมเจาทาไดมอบอํานาจให
อปท. ภายใตพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทยฯ เชน การแจงความรองทุกข
กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะ
และการปลอยมลพิษในพื้นที่ริมน้ําและ
ชายหาดที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน
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ตารางที่ 3 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรแร
ขอเสนอแนะ
1) ให อปท. และชุมชนมีสวนรวม
ตัดสินใจในขั้นตอนการตออายุ
ประทานบัตรตาม พ.ร.บ.แร
พ.ศ. 2510

การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 แกไขเพิ่มเติมระเบียบ กพร. วาดวยการออกประทานบัตร และการตออายุ
ประทานบัตรฯ พ.ศ. 2547 โดยกําหนดใหการตออายุประทานบัตรตองมี
หนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. และตองมีรายงานการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในหมูบานซึ่งเปนที่ตั้งคําขอประทานบัตร
เชนเดียวกันกับที่กําหนดไวแลวสําหรับขั้นตอนการออกประทานบัตร
2) ลดขอจํากัดอํานาจของ อปท. ใน  แกไขคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 127/2547 เรื่องแตงตั้งพนักงาน
การกํากับดูแลและติดตาม
เจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.แร พ.ศ. 2547 เพื่อยกเลิกขอจํากัดอํานาจของ อปท.
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ ในการติดตามตรวจสอบการทําเหมืองแร โดยให อปท. มีอํานาจออกคําสั่ง
ทําเหมืองแร
ใหผูถือประทานบัตรแกไข หรือหยุดทําเหมืองในกรณีที่การทําเหมือง
กอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมได
3) จัดสรรสวนแบงคาภาคหลวงแร  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
ใหแก อปท. ในพื้นที่ที่ครอบคลุม
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อเพิ่ม
โดยประทานบัตรใหมีความเปน
สัดสวนสวนแบงคาภาคหลวงแรใหแก อปท. ในพื้นที่ประทานบัตร
ธรรมมากขึ้น
4) กพร. ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการถายโอนภารกิจดาน
การกํากับดูแลสิ่งแวดลอมและ
มลพิษจากการทําเหมืองแร เพื่อให
อปท. สามารถติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูถือ
ประทานบัตร และสามารถเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง
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5) กระจายอํานาจให อปท. และชุมชน 
มีสวนรวมตัดสินใจอนุญาตใหใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (การขุดตัก
ดินลูกรัง การขุดหรือดูดทราย

ฯลฯ)




6) ให อปท. มีอํานาจอนุญาตใหขุด 
ดิน หรือถมดิน แทนที่จะมีหนาที่
เพียงออกใบรับแจงใหกับผูประสงค
จะขุดดิน หรือถมดินเทานั้น

การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยเพิ่มวรรคสองให
ตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. และมีการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของราษฎรกอนการอนุญาตที่กระทําโดยพนักงานเจาหนาที่ (ผูวา
ราชการจังหวัด และอธิบดีกรมที่ดิน) ตามวรรคหนึ่ง
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยเพิ่มวรรคสามให
ตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. และมีการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของราษฎรกอนที่รัฐมนตรีฯ จะใหสัมปทานตามวรรคหนึ่ง
ออกระเบียบฯ ใหม หรือแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อกําหนดใหตองมีหนังสือใหความเห็นชอบ
จาก อปท. และมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของราษฎรกอนที่ผูวา
ราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมที่ดินจะอนุญาตตามมาตรา 9
ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาตตามมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใหการให
สัมปทานตามมาตรา 12 ตองไดรับความเห็นชอบจาก อปท. ในพื้นที่ และ
ตองมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 17 และมาตรา 26 แหง พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543 เพื่อกําหนดใหผูประสงคจะขุดดิน หรือถมดิน มีหนาที่ตองขอ
อนุญาตจาก อปท. และ อปท. มีอํานาจอนุญาต แทนที่จะใหผูประกอบการ
มีเพียงหนาที่แจง และ อปท. มีหนาที่ออกใบรับแจงดังเชนที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดย
เพิ่มสาระให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นที่กําหนดให
ผูประกอบการตองวางเงินประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดดวย

7) ให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติ 
ทองถิ่นเพื่อกําหนดให
ผูประกอบการตองวางเงินประกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได
8) กระจายอํานาจให อปท. สามารถ  แกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการขุดลอกแหลงน้ํา
ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชน สาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 โดยยกเลิกขอกําหนดที่ให อปท.
ไดโดยไมตองขอความเห็นชอบ
ตองขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดในการขุดลอกแหลงน้ํา
จากผูวาราชการจังหวัด
สาธารณะที่ตื้นเขิน
9) ลดขั้นตอนในการอนุญาตใหดูด  แกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูดทราย
ทราย
พ.ศ. 2546 เพื่อลดขัน้ ตอนการขออนุญาตดูดทรายใหสิ้นสุดในระดับจังหวัด
แทนที่จะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย (กพด.)
ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับชาติเปนผูพิจารณาอนุญาตในทุกกรณี
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ตารางที่ 4 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรทางทะเล
ขอเสนอแนะ
การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1) ให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อ  แกไขเพิ่มเติม มาตรา 32 แหง พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490
กําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล โดยใหอํานาจแก อปท. ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยอนุมัติ
ในทองถิ่นของตนได
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อกําหนด
มาตรการอนุรักษตางๆ เชน หามมิใหใชเครื่องมือประมงบาง
ชนิด กําหนดตาและระยะชองของเครื่องมือ กําหนดเครื่องมือที่
ใชไดในฤดูที่สัตวน้ําวางไข เปนตน
2) ให อปท. และชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 โดย
ที่จับสัตวน้ําเปน “ที่รักษาพืชพันธุ” และ “ที่
กําหนดใหการประกาศที่รักษาพืชพันธุ และที่อนุญาต ตองไดรับ
อนุญาต”
ความเห็นชอบจาก อปท. รวมทั้งตองมีการใหขอมูลชี้แจงและรับ
ฟงความคิดเห็นจากราษฎรในพื้นที่ซึ่งที่จับสัตวน้ํานั้นตั้งอยูดวย
3) แตงตั้งผูบริหาร อปท. และบุคลากร อปท.  ออกประกาศกระทรวงฯ หรือคําสั่งกระทรวงเพื่อแตงตั้ง ให
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ผูบริหารหรือบุคลากรของ อปท. มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตาม
การประมงฯ
มาตรา 56, 57 และ 59 (มีอํานาจเขาไปในที่จับสัตวน้ําหรือเรือ
ทําการประมงของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจการทําการประมงหรือ
เครื่องมือทําการประมง จับกุมบุคคลผูกระทําความผิด และมี
อํานาจรื้อถอนทําลายหรือยึดเครื่องมือซึ่งตั้งอยูในที่จับสัตวน้ํา
โดยฝาฝนกฎหมาย)
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ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการกระบวนการถายโอนภารกิจดานน้ําใหแก
อปท.

หนวยงานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสํานักงบประมาณ







กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมพัฒนาที่ดิน และ ส.ป.ก.








องคการบริหารสวนจังหวัด




เทศบาล และ อบต.





ขอเสนอแนะ
จําแนก อปท. ออกเปน อปท. ที่มีความพรอม และ อปท. ที่ตองเตรียมความ
พรอม เพื่อกําหนดขั้นตอนการถายโอนภารกิจที่แตกตางกัน รวมทั้งพิจารณา
ควบรวม อปท. ขนาดเล็กเขาดวยกัน เพื่อใหคุมคาแกคาใชจายในการบริหาร
จัดการและการจัดบริการสาธารณะดานน้ํา
นําแผนพัฒนาแหลงน้ําของ อปท. ที่เสนอผานคณะกรรมการลุมน้ํามาใช
ประโยชนและเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท.
เปดใหสวนราชการผูถายโอนตั้งงบประมาณเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษา
แหลงน้ําไดในระหวางที่ อปท. ยังไมมีความพรอมดานงบประมาณและ
บุคลากร
จัดสรรงบประมาณใหสวนราชการสามารถเปนพี่เลี้ยงและจัดฝกอบรมใหแก
อปท. ไดอยางตอเนื่อง
ติดตามผลการถายโอนภารกิจและจัดทําบัญชีทรัพยสินที่ถายโอนใหแตละ
อปท. พรอมงบประมาณที่ตองใชในการดูแลรักษาและซอมแซมแหลงน้ํา
เพื่อให กกถ. ใชเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท.
ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาทางวิชาการแก อปท.
จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํารายปใหแก อปท. รวมทั้งการสํารวจและออกแบบ
และสงแบบสํารวจพรอมวงเงินงบประมาณที่ตองใชใหแก กกถ. เพื่อเปน
ขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ
สรางความเขมแข็งแกกลุมผูใชน้ํา และเครือขายอนุรักษลุมน้ํา รวมทั้ง อปท.
รวมกันพัฒนารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา โดยยึดหลักการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําอยางบูรณาการ
อํานวยการในการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาแหลงน้ําทั้งจังหวัด
รวมกับสวนราชการและ อปท. ในจังหวัด
จัดหาน้ํา บริหารจัดการ และบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันในพื้นที่ที่คาบเกี่ยว 2 อปท. ขึ้นไป
จัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลในการบริหาร
จัดการแหลงน้ํา การทําแผนพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ รวมทั้งเปนขอมูลในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของ กกถ.
สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมที่หนวยงานผูถายโอน
ภารกิจจัดใหอยางตอเนื่อง
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 การปฏิรูปประเทศไทยและการกระจายอํานาจใหแก อปท.
1.2 กฎหมายรัฐธรรมนูญกับอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของ อปท.
1.3 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
1.3.1 แผนการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3.2 การตีความขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท.
1.3.3 หลักเกณฑในการใชงบประมาณสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท.
1.4 พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551
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บทที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2.2 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
2.3 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
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บทที่ 3 อํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรปาไมของ อปท.
3.1 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
3.2 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
3.2.1 การควบคุมการใชและทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
3.2.2 การควบคุมดูแลและบํารุงรักษาปาสงวนแหงชาติโดยพนักงานเจาหนาที่
3.2.3 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ
3.2.4 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
3.2.5 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหทาํ การปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
3.2.6 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการใชประโยชนเกี่ยวกับการเขาไป การผาน หรือการใช
ทางและการนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548
ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
3.3 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
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3.4 พระราชบัญญัติสงวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535
3.5 นโยบายของรัฐและมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวของกับการแกไขปญหาที่ดนิ ในพื้นที่ปาไม
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3.5.4 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดนโยบายการปาไมแหงชาติ
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4.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
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4.4.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุม ครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553
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5.2 การถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติแรใหแก อปท.
5.3 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
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6.2.2 การกําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงทะเล
6.2.3 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายประมง
6.3 พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
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บทที่ 7 การจัดการทรัพยากรน้ําโดย อปท.
7.1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา
7.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
7.2.1 พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482
7.2.2 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
7.2.3 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
7.2.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550
7.2.5 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
7.3 การถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากรน้ําใหแก อปท.
7.3.1 การถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแก อปท.
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สารบัญตาราง

ตารางที่
1 อํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
2 อํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
จัดตั้ง อปท.
3 การควบคุมการใชประโยชนทรัพยากรปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
4 การควบคุมการทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติตาม พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507
5 การควบคุมกิจกรรมตางๆ ในเขตปาอนุรักษ
6 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจําแนกพื้นที่ลุมน้ํา และพื้นที่ปาไม
7 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิชั่วคราวจากการถูกจับกุมและกระบวนการ
พิสูจนสิทธิเพือ่ อยูอาศัยทํากินในพื้นที่ปาไม
8 หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดที่ทํากินใหประชาชน
9 กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองดูแลที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
10 บทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
11 การมอบอํานาจเจาทาและอํานาจหนาที่ของ อปท. ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
12 อํานาจหนาที่และภารกิจของ อปท. ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
13 อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ อปท. ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543
14 ผลการสํารวจงานสงมอบและสภาพแหลงน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน
15 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ ส.ป.ก. ไดถายโอนใหแก อปท.
16 กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรแร
17 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรปาไม
18 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรที่ดิน
19 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรแร
20 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรทางทะเล
21 ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการกระบวนการถายโอนภารกิจดานน้ําใหแก อปท.
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แผนภาพที่
1 การขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 (ยกเวนการทําเหมืองแรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ)
2 การขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อการทําเหมืองแร และกิจกรรมที่เกี่ยวของในพื้นที่ปา
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
3 การใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติโดยพนักงานเจาหนาที่ของกรมปาไม (ตามมาตรา 19)
4 การขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อวัตถุประสงค
ตางๆ ตามมาตรา 16 (ยกเวนการทําเหมืองแรและกิจการที่เกี่ยวของ)
5 การขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อการทําเหมือง
แรและกิจการที่เกี่ยวของ (ตามมาตรา 16)
6 การขออนุญาตเขาทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
(ตามมาตรา 20)
7 การขออนุญาตเขาไป ผาน หรือใชทางภายในเขตปาสงวนแหงชาติ (ตามมาตรา 18)
8 การขออนุญาตนํา หรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ (ตามมาตรา 18)
9 ขั้นตอนการจัดที่ดินของรัฐและการออก ส.ป.ก. 4-01 ใหเกษตรกร
10 ขั้นตอนการประกาศสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกัน
11 ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
12 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันจากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง
13 ขั้นตอนการขอออกโฉนดชุมชน
14 ขั้นตอนดําเนินการอนุญาตประทานบัตร
15 ขั้นตอนการขออนุญาตและพิจารณาอนุญาตใหขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ
16 ขั้นตอนการขอและการอนุญาตใหดูดทราย
17 ขั้นตอนการประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําประเภทที่รักษาพืชพันธุใ นกรณีที่อยูในบริเวณวัด
มัสยิด สถานที่ราชการ โรงเรียน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกลาว
18 ขั้นตอนการกําหนดที่จับสัตวน้ําประเภทที่รักษาพืชพันธุในบริเวณอื่นๆ นอกเหนือจาก
บริเวณวัด มัสยิด สถานที่ราชการ โรงเรียน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกลาว
19 ขั้นตอนการประกาศที่จับสัตวน้ําเปนที่อนุญาต
20 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีอ่ นุญาต
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21 เปรียบเทียบขัน้ ตอนการอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําที่ไดมีการประกาศ
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ที่สาธารณประโยชน
22 ขั้นตอนการออกอาชญาบัตรทําการประมง
23 การถายโอนภารกิจ การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา: เขื่อนและทํานบที่ไมปด กั้นลําน้ํา
เดิม
24 การถายโอนภารกิจ การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา: เขื่อนและทํานบทีป่ ดกั้นลําน้ํา
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ประเทศไทยเริ่มมีการบริหารราชการส ว นทองถิ่นมาตั้งแตสมั ยรั ชกาลที่ 5 แต กระบวนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพิ่งจะเกิดขึ้นอยางจริงจังหลังการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งบัญญัติเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นไวใน
หมวด 9 ถึ ง 10 มาตรา รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ยั ง คงหลั ก การและ
สาระสําคัญตางๆ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 และมีบทบัญญัติเพิ่มมากขึ้นที่สงเสริมความเขมแข็ง
ใหแก อปท. โดยบัญญัติเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นไวในหมวด 14 มาตรา 281-290 สาระสําคัญคือ
กํ า หนดให รั ฐ ต อ งให ค วามเป น อิ ส ระแก อปท. ในการกํ า หนดนโยบาย การบริ ห าร การจั ด บริ ก าร
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่นเพื่อกําหนดอํานาจ
หนาที่ในการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นของ อปท. โดยคํานึงถึงความจําเปนของ อปท. ที่ตองมีรายได
เพียงพอกับรายจายในการดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ของตน ทั้งนี้ใหมีการจัดทําหรือปรับปรุง
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของภายในสองปนับแตวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยจะจัดทํ าเปน
ประมวลกฎหมายทองถิ่นก็ได นอกจากบัญญัติเรื่องการกระจายอํานาจใหแก อปท. โดยตรงแลว ในสวน
ที่ 3 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งบัญญัติเรื่องแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 78 (3) ยัง
บัญญัติใหรัฐตองกระจายอํานาจใหแก อปท. เพื่อให อปท. พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่น
ได เอง รวมทั้ งพั ฒนาจังหวั ดที่ มีความพรอมใหเ ปน อปท. ขนาดใหญ โดยคํานึ งถึงเจตนารมณข อง
ประชาชนในจังหวัดนั้น
อยางไรก็ดี แมวากระบวนการกระจายอํานาจอยางจริงจังใหแก อปท. จะไดเริ่มมาเปนเวลากวา
หนึ่งทศวรรษ แตการถายโอนงบประมาณและบุคลากรใหแก อปท. เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจตามที่
ไดรับการถายโอนก็ยังไมเปนไปตามเปาหมาย อีกทั้งการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อให อปท. มี
อํานาจและอิสระในการจัดบริการสาธารณะ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นก็
ยังมีความกาวหนานอยมาก อปท. ยังคงตองอยูภายใตกฎระเบียบในรูปแบบตางๆ ที่ออกโดยหนวยงาน
สวนกลางเพื่ อกํ ากับ ดูแล อปท. สงผลให อปท. ซึ่ งเปนหน วยงานระดับ ท องถิ่นที่มีความใกลชิดกั บ
ประชาชนและชุมชนทองถิ่นมากที่สุดไมสามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการในทองถิ่นไดอยางเต็มที่
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เทาที่ผานมา มีงานศึกษาตางๆ เกี่ยวกับ อปท. เปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนงานเขียนเชิงวิชาการ
และงานวิ จัย เชิ ง ประจั กษ งานจํ านวนไมน อยมีลักษณะเป นกรณี ศึ กษาซึ่งส ว นใหญ เ น น อปท. ที่ มี
นวัตกรรมหรือการบริหารจัดการที่ดี อยางไรก็ดี การวิเคราะหปจจัยความสําเร็จของ อปท. ยังมีลักษณะ
ที่ เ ป น ข อ สรุ ป หรื อ ข อ สั ง เกตอย า งกว า งๆ เช น ป จ จั ย ด า นภาวะผู นํ า การมี ส ว นร ว มของประชาชน
ขอจํากัดดานการคลังและการบริหารจัดการที่ทําให อปท. ตองแสวงหานวัตกรรมการจัดการ และทุนทาง
สังคมของชุมชน เปนตน สิ่งที่ขาดหายไปอยางเห็นไดชัดก็คือ ขอเสนอแนะในเชิงรูปธรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบราชการ ซึ่งจะชวยลดหรือแกปญหาและอุปสรรคของ
อปท. ในการจัดบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการกระจายอํ า นาจ ภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ อั น หนึ่ ง ของ อปท. ก็ คื อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งถูกบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ อีก
หลายฉบับ รวมทั้งแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตเมื่อเทียบกับภารกิจและการจัดบริการสาธารณะดานอื่นๆ อปท. สวนใหญยังใหความสําคัญนอยกับ
ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งๆ ที่เรื่องดังกลาวมีความสําคัญและอาจสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคทางกฎหมายในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ อปท. โดยพิจารณาเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากรปาไม ที่ดิน
แร ทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรน้ํา เนื่องจากการจัดสรรและการเขาถึงทรัพยากรเปนประเด็นที่มี
ความสัมพันธกับการสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่ มล้ําทางสังคมซึ่งเปนเปาหมายใหญประการ
หนึ่งของกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย การศึกษาประกอบดวยการทบทวนและวิเคราะหกฎหมายที่
เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. การวิเคราะหคําพิพากษาศาล
ปกครองและคําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกาในสวนที่เกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ อปท. การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group meetings)
และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและดานการถายโอนภารกิจของหนวยงานตางๆ
ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร
ปาไม ที่ดิน แร ทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรน้ํา โดยใหความสําคัญเปนพิเศษแกการจัดประชุม
กลุมยอยกับหนวยงานที่เปน อปท. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดถูกประมวลเพื่อวิเคราะหภาพรวม
ของปญหาและอุปสรรคของ อปท. ในปจจุบัน และนําเสนอแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อใหมีการ
กระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. และชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง
1.1 การปฏิรูปประเทศไทยและการกระจายอํานาจใหแก อปท.
การสร า งความเขมแข็ง ใหแกชุ ม ชนทองถิ่นเป นหั วใจสํ า คัญอันหนึ่ ง ของกระบวนการปฏิรู ป
ประเทศไทยที่มีเปาหมายหลักเพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม คณะกรรมการ
ปฏิรูป และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูป
พ.ศ. 2553 มีความเห็นรวมกันวา ชุมชนทองถิ่นคือฐานของประเทศ การปฏิรูปประเทศไทยจะสําเร็จไดก็
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ตอเมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง หลักคิดใหญของการกระจายอํานาจก็คือ การคืนอํานาจใหแกประชาชน
ดังนั้น การกระจายอํานาจใหแก อปท. จึงหมายถึงการใหอํานาจแก อปท. เพื่อไปขับเคลื่อนรวมกับ
ชุมชนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะที่ดีและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน หาก อปท. ทั้ง 7,853
แหงทั่วประเทศมีความเขมแข็ง ก็ยอมหมายความวาชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งดวย ฉะนั้น โดยนัยยะ
ของการปฏิ รู ป ประเทศไทย “อปท. กั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น จะต อ งเป น เนื้ อ เดี ย วกั น ” 1 อปท. ต อ งเป ด ให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกิจการในทองถิ่น ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรในทองถิ่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน
1.2 กฎหมายรัฐธรรมนูญกับอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของ อปท.
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 บัญญัติเรื่องอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของ อปท. ไวในมาตรา 290 ดังนี้
มาตรา 290 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ย อ มมี อํ า นาจหน า ที่ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่
2) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขต
พื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
4) การมีสวนรวมชองชุมชนทองถิ่น
โดยสรุปแลว รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติให อปท. มีอํานาจหนาที่ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ของตน รวมทั้งสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการหรือริเริ่มโครงการที่
เกี่ย วของกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมนอกเขตพื้นที่ ได ในกรณีที่โ ครงการหรือกิจ กรรม
ดังกลาวมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
อยางไรก็ดี บทบัญญัติขางตนของกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ เปนเพียงกรอบหรือหลักการในการ
กระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแก อปท. หากจะใหหลักการดังกลาว
บังเกิดผลอยางแทจริง จะตองมีการตรากฎหมายเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ดังกลาว สําหรับในเรื่องนี้
มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติใหรัฐตองตรากฎหมายเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรา 303 (5) บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีจะตองจัดทําหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่แถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา สถาบันพระปกเกลาไดรับมอบหมายใหจัดทํารางกฎหมายเพื่อกําหนดรายละเอียดตามมาตรา
1

สมพร ใชบางยาง กรรมการสมัชชาปฏิรูป, การปาฐกถาเรื่อง ”ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรม โดย อปท. ไดอยางไร?” ในการ
ประชุมสมัชชาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม, วันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2554
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290 แตนับจนถึงปจจุบัน การจัดทํารางกฎหมายยังมีความคืบหนานอยมาก เนื่องจากคณะทํางานที่
แตงตั้งขึ้นเพื่อจัดทํารางกฎหมาย ซึ่งประกอบดวยภาคราชการและนักวิชาการยังมีความเห็นที่แตกตาง
กันในหลายเรื่อง อาทิเชน2
 ควรจัดทํารางกฎหมายขึ้นใหมทั้งฉบับเพื่ออนุวัตตามมาตรา 290 หรือไม หรือควรผนวก
เรื่องอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ อปท. เขาไปใน
กฎหมายที่ มีอยูแลว คื อ พระราชบัญญัติสงเสริมและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 และใหผูบริหาร อปท. เปนเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย (ซึ่งเปน
แนวทางเดียวกันกับที่ใชอยูภายใตกฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ) ดาน
อปท. และนักวิชาการมีความเห็นคอนไปในแนวทางแรกที่ตองการใหจัดทํากฎหมายใหม
เพราะจะเปนการเปดให อปท. มีโอกาสริเริ่มกิจกรรมตางๆ เองได
 ปญหาการนิยามถอยคําตางๆ ที่ใชในมาตรา 290 เชน ขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท.ใน
การจัดการ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ควรจะมีมากนอยเพียงใด แนวทางหนึ่งที่
มีการเสนอกันก็คือ กําหนดให อปท. มีอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางกวางๆ และใหมีคณะกรรมการไตรภาคีหรือพหุภาคีเปนผูชี้ขาดวาเรื่องใด
อยูในอํานาจหนาที่ของ อปท. รวมทั้งใหจัดทําแผนปฏิบัติการในแตละปเพื่อเพิ่มเติมอํานาจ
หนาที่ของ อปท. ในเรื่องดังกลาว
 จะกําหนดลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่กระทํานอกพื้นที่ แตมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตามความหมายของมาตรา 290 (3)
อย างไร โครงการหรื อกิจกรรมดังกลา วมี ความแตกตางจากโครงการหรือกิจ กรรมตาม
มาตรา 67 วรรคสอง ซึ่งกําลังเปนที่ถกเถียงกันอยูในขณะนี้หรือไม
 คําวา “ชุมชนทองถิ่น” ในมาตรา 290 (4) หมายถึงใครและมีขอบเขตแคไหน
ป ญ หาต า งๆ ดั ง ที่ ก ล า วมานี้ มี ผ ลทํ า ให ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข อง อปท.ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงไมชัดเจนอยูตอไป
นอกจากเรื่องอํานาจหนาที่ของ อปท. แลว รัฐธรรมนูญฯ 2550 มาตรา 287 ยังบัญญัติในเรื่อง
สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของ อปท. ทั้งในดานการรับแจงขอมูล การรับฟง
ความคิดเห็น หรือการออกเสียงประชามติกอนกระทําการที่จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในทองถิ่นดังนี้
มาตรา 287 ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย
ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชน
2

วุฒิสาร ตันไชย, “อปท. กับการกระจายอํานาจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ”, ปจฉิมปาฐกในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การ
กระจายอํานาจ: ความทาทายและความสําเร็จ จัดโดย สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายใตแผนงาน นสธ. วันที่
7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จังหวัดเชียงใหม
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ทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผู
มีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น หรือ
อาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งรายงานการดํ า เนิ น งานต อ ประชาชนในเรื่ อ งการจั ด ทํ า
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา
168 วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม
สถาบั น พระปกเกล า ได รั บ มอบหมายให จั ด ทํ า ร า งกฎหมายตามมาตรา 287 นี้ เ ช น กั น ร า ง
กฎหมายที่จัดทําขึ้นไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และขณะนี้กําลังอยูในชั้นการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1.3 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดบริการสาธารณะ การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหแก
อปท. และการจัดทําแผนถายโอนภารกิจใหแก อปท.
บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข อง อปท. ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมคือ มาตรา 16 และมาตรา 17
มาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน โดยกําหนดอํานาจหนาที่
ในดานตางๆ ไวทั้งหมด 31 ขอ ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะขอที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดยตรง ไดแก
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
4) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
6) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
7) การผังเมือง
8) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
9) การควบคุมอาคาร
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จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีภารกิจดานสิ่งแวดลอม
มากมาย บางภารกิจก็เปนเรื่องที่มีกฎหมายอื่นกําหนดไวอยูแลวใหเปนอํานาจหนาที่ของ อปท. เชน
การผังเมือง การควบคุมอาคาร และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของบัญญัติอํานาจหนาที่ของ อปท. ไวคอนขางชัดเจน แตบางภารกิจก็เปนเรื่องที่ยัง
ไมมีกฎหมายอื่นกําหนดไว แต มาเขียนไวในกฎหมายนี้ โดยไมมีแนวทางหรือรายละเอียดให อปท.
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เขียนไวกวางๆ เกี่ยวกับการจัดการปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา สงผลให อปท. ไมมีความชัดเจนวาขอบเขต
อํานาจหนาที่ของตนในภารกิ จเหลานี้มีมากนอยเพียงใด และในทางปฏิ บัติยั งคงต องอิ งกฎหมายที่
ราชการสวนกลางถืออยู เชน กฎหมายปาไม เปนตน
ในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มาตรา 17 บัญญัติอํานาจหนาที่ของ อบจ. ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นของตนเองรวมทั้งสิ้น 29 ประการ ซึ่งรวมถึงอํานาจ
หนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้
1) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
3) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
4) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
6) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7) การจัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต
และเปนกิจการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นสมควรรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
แมมาตรา 17 จะบัญญัติให อบจ. มีอํานาจหนาที่จัดบริการสาธารณะในลักษณะที่เปนการบริหาร
จัดการในภาพรวม หรือมุงในกิจการที่ตองอาศัยการประสานความรวมมือระหวางเทศบาล และ อบต. ที่
อยูในเขตจังหวัดเดียวกัน แต อบจ. สวนใหญก็ยังคนหาบทบาทของตนเองไมพบวาจะกระทํากิจการใด
ไดบางที่จะทําใหตนเองมีบทบาทหนาที่ตางออกไปจากอํานาจหนาที่ของเทศบาล และ อบต. ตารางที่ 1
เปรียบเทียบใหเห็นอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ เทศบาล และ
อบต. กับ อํานาจหนาที่ของ อบจ. ภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท.
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ตารางที่ 1 อํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
เทศบาล และ อบต.
มาตรา 16 เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจ
หน าที่ ในการจัด ระบบบริ การสาธารณะเพื่ อ ประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตน ซึ่งรวมถึงอํานาจหนาที่
ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดังนี้
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และ
ทางระบายน้ํา
3) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย
4) การจั ด ให มี แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาสถานที่ พั ก ผ อ น
หยอนใจ
5) การรั กษาความสะอาดและความเปน ระเบี ย บ
เรียบรอยของบานเมือง
6) การจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา และการใช
ประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
7) การผังเมือง
8) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
9) การควบคุมอาคาร

อบจ.
มาตรา 17 อบจ. มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด ระบบ
บริ ก ารสาธารณะให แ ก ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ของ
ตนเอง ซึ่ ง รวมถึ ง อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้
1) การคุ ม ครอง ดู แ ล และบํ า รุ ง รั ก ษาป า ไม
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
3) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
4) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา
ที่ เ ชื่ อ มต อ ระหว า งองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นอื่น
6) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7) การจั ด ทํ า กิ จ การใดอั น เป น อํ า นาจและ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขต และเปนกิจการที่องคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่ น อื่ น สมควรร ว มกั น ดํ า เนิ น การ
หรื อ ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั ด ทํ า
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

อยางไรก็ดี คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) ไดมี
ความพยายามในระดับหนึ่งที่จะกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อบจ. ใหไมซ้ําซอนกับเทศบาล และ
อบจ. ตามประกาศของ กกถ. ดังตอไปนี้
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํา นาจใหแ ก อ งคก รปกครองส ว นท อ งถิ่น เรื่ อ ง
กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลง
วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2546 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศฯ เรื่ อ งเดี ย วกั น (ฉบั บ ที่ 2) ลงวั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2552
ประกาศนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของ อบจ. ไมใหซ้ําซอนกับการดําเนินภารกิจ
ของ อปท. อื่นในจังหวัด สาระสําคัญโดยสังเขปคือ กําหนดใหการดําเนินงานของ อบจ. ในการจัดบริการ
สาธารณะมีลักษณะดังนี้
1) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญเกินศักยภาพของ อปท. อื่นในเขตจังหวัด
2) เปนการดําเนินงานที่ ปรากฏถึงกิ จกรรมที่ เปนภาพรวมของ อปท. ในจังหวัด ที่มุงต อ
ประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงานที่ อปท. อื่นใน
จังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง
3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง หรือมี
ผูไดรับประโยชนใน อปท. มากกวา 1 แหงขึ้นไป
4) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนจังหวัด
5) การกอสร า งและบํารุงรั ก ษาโครงการที่เ ปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ หรือมี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกันหลาย อปท. หรือในลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงแผนงาน
หรือโครงการที่ดําเนินการโดย อปท. อื่นในจังหวัด
6) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชนของ อปท. อื่นในจังหวัด
7) การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการลงทุนและพาณิชย
กรรมของจังหวัด
8) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํา
หนาที่เปนองคกรหลักในการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมใหแก อปท. อื่นในจังหวัด
9) ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก อปท. อื่น ในเขต
จังหวัด
10) การสนั บ สนุ น งบประมาณแก ป ระชาคม องค ก รประชาชน ควรเป น การส ง เสริ ม
ความสามารถดําเนินการโดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะรวม
คิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะการใหสิ่งของ หรือการ
เขาไปดําเนินการแทน
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1.3.1 แผนการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 บัญญัติใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.)
มาตรา 12 (1) กําหนดใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา
ตามมาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ใหดําเนินการดังนี้
1) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูใหแก อปท. ภายใน
กําหนดเวลาดังนี้
(ก) ภารกิจที่ดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐ และ อปท. หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขต
อปท. ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 4 ป
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขต อปท. และกระทบถึง อปท. อื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายใน 4 ป
(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 4
ป
2) กํา หนดขอบเขตความรับ ผิ ดชอบในการให บ ริ ก ารสาธารณะของรั ฐ และของ อปท. และ
ระหวาง อปท. ดวยกันเองใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจของ อปท. ให
แตกตางกันไดตามความพรอมของ อปท. แตละแหง โดยพิจารณาจากรายไดและบุคลากร
ของ อปท. นั้น จํานวนประชากร ค าใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุ ณภาพในการ
ใหบริการที่ประชาชนจะไดรับ ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลา 10 ป
3) กํ าหนดแนวทางและหลักเกณฑ ใ หรั ฐ ทําหนาที่ ประสานความรวมมื อ และช วยเหลือ การ
ดําเนินงานของ อปท. ใหมีประสิทธิภาพ
4) กํ า หนดการจั ด สรรภาษี แ ละอากร เงิ น อุ ด หนุ น และรายได อื่ น ให แ ก อปท. โดยตั้ ง แต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ให อปท. มีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของ
รัฐบาลไมนอยกวารอยละ 25 และโดยมีจุดมุงหมายที่จะให อปท. มีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปน
สัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 35 ทั้งนี้ ใหการเพิ่มขึ้นของ
สัดสวนรายไดดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาให อปท. สามารถ
ดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแก
อปท.
5) ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขต อปท.
ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการของ อปท. นั้น
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แผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรกจัดทําเสร็จเมื่ อป พ.ศ. 2544 และ
ประกาศใชเ มื่อป พ.ศ. 2545 แผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ประกาศใชอยูใ น
ปจจุบันเปนแผนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25513
แผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผานมา กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ไปสู อปท. 6 ดาน รวม 245 ภารกิจ ไดแก
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
5) ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
6) ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
เป น ที่ น า สั ง เกตว า มี ภ ารกิ จ เป น จํ า นวนมากซึ่ ง เป น ภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตถูกจัดเปนภารกิจภายใตดานอื่นๆ เชน การดูแลรักษาทางน้ําและ
แหลงน้ํา การจัดหาและบํารุงรักษาบอน้ําบาดาล การจัดทําผังเมือง การควบคุมอาคาร และ การควบคุม
การขุดดินและถมดิน ถูกจัดเปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน ภารกิจดานการอนุมัติหรืออนุญาตการ
จัดตั้งสถานบริการ หรือโรงแรม ถูกจัดอยูภายใตภารกิจดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก ภารกิจดานการดูแลโรงงาน ถูกจัดอยูภายใตภารกิจดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการทองเที่ยว เปนตน สวนภารกิจดานการบริหาร
จัดการและการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลับมี ภารกิจที่กําหนดใหถายโอนเพียง
จํ า นวน 2 ภารกิ จ และ 8 งาน ได แ ก การคุ ม ครองดู แ ลและรั ก ษาป า และการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจในชวงที่ผานมานับจาก พ.ศ. 2545 จนถึง
พ.ศ. 2551 มีการถายโอนไปแลว 181 ภารกิจ คงเหลือภารกิจที่ยังไมไดถายโอนจํานวน 63 ภารกิจ ขอ
ถอนเรื่องจํานวน 1 ภารกิจ4 ตามแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 มีการทบทวน
แผนฯ และแผนปฏิบัติการฯ ปรับปรุงขอบเขตและขั้นตอน/วิธีปฏิบัติของการถายโอน และมีการถายโอน
ภารกิจใหมเพิ่มเติมใหแก อปท. เชน งานกอสรางทางแยกตางระดับ สะพาน และทออุโมงค คสล. ทาง
หลวงแผนดินที่ไมใชโครงขายสําคัญ การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก การกอสรางและบํารุงรักษา
แหลงน้ํา การอนุญาตใหขุดดินและถมดิน การสงเสริมอาชีวศึกษา งานคุมครองผูบริโภค การควบคุม
แรงงานตางดาว และการบริหารจัดการและดูแลปาอนุรักษ เปนตน
3

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การบังคับใชแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
4
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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รางแผนยุทธศาสตรการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) และราง
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) ซึ่งมี
กําหนดจะใชบังคับในชวง พ.ศ. 2555-2559 จัดกลุมภารกิจที่จะถายโอนออกเปน 3 ดาน คือ
1) ดานโครงสรางพื้ นฐาน มีภารกิจถายโอนจํานวน 10 ภารกิจ 34 งาน/โครงการ/กิจกรรม
แบงเปนกลุมภารกิจตางๆ คือ
1.1) กลุมภารกิจทางบก ไดแก ภารกิจการกอสรางและบํารุงรักษาถนนและสะพาน ภารกิจ
สถานีขนสง และภารกิจวิศวกรรมจราจร
1.2) กลุมภารกิจทางน้ํา ไดแก ภารกิจการดูแลรักษาทางน้ํา ภารกิจการกอสรางและดูแล
สถานีขนสงทางน้ํา และภารกิจการคมนาคมและการสัญจรทางน้ํา
1.3) กลุมภารกิจแหลงน้ํา/ประปาชนบท ไดแก ภารกิจแหลงน้ําอุปโภคบริโภค และแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
1.4) กลุมภารกิจการจัดทําผังเมืองและการควบคุมอาคาร ไดแก ภารกิจผังเมืองรวมจังหวัด
และผังเมืองรวมในเขต อปท. ภารกิจการควบคุมอาคาร และภารกิจการขุดดินและถม
ดิน
2) ดานสังคม มีภารกิจถายโอนจํานวน 4 ภารกิจ 21 งาน/โครงการ/กิจกรรม แบงเปนกลุม
ภารกิจตางๆ คือ
2.1) กลุมภารกิจดานสวัสดิการสังคม
2.2) กลุมภารกิจสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการรักษาพยาบาล
2.3) กลุมภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4) กลุมภารกิจการใชอํานาจทางปกครอง
3) ด า นเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล อ ม มี ภ ารกิ จ ถ า ยโอนจํ า นวน 6 ภารกิ จ 19 งาน/โครงการ/
กิจกรรม แบงเปนกลุมภารกิจตางๆ คือ
3.1) แผนภารกิจดานการสงเสริมการลงทุน
3.2) แผนภารกิจดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
3.3) แผนภารกิจดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.4) แผนภารกิจดานการปองกัน คุมครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเสริม อนุรักษ
และฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.3.2 การตีความขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท.
ดัง ได ก ลา วมาแล ว ข า งต น มาตรา 16 และมาตรา 17 แห ง พระราชบั ญญั ติกํ า หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 บั ญญัติอํานาจหน าที่ข อง
เทศบาล อบต. อบจ. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาไวอยางกวางขวาง และอํานาจหนาที่ในหลายๆ
เรื่องก็เปนอํานาจหนาที่ซึ่งสวนราชการอื่นๆ มีอยูแลวภายใตกฎหมายฉบับตางๆ ประเด็นสําคัญก็คือ

12

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

อปท. มีขอบเขตอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใดในกรณีที่อํานาจหนาที่ของตนตามกฎหมายฉบับนี้และ
ตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. (ดูบทที่ 2) ซ้ําซอนกับอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่น
แมวามาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําขึ้นภายใตกฎหมายฉบับนี้ตองมีสาระเกี่ยวกับ (1) การถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐ
ดําเนินการอยูแก อปท. ภายใน 4 ป และ (2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะ
ระหวางรัฐและ อปท. ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจของ อปท. ใหแตกตางกันไดตาม
ความพรอมของ อปท. แตละแหงก็ได แตแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ถายโอน
ภารกิจก็มิใชกฎหมาย การถายโอนภารกิจจะเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณก็ตอเมื่อมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมายฉบับตางๆ ที่ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใชในการอางอิงอํานาจหนาที่ของ
ตน ดังเห็นไดจากตัวอยางความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังตอไปนี้
เรื่องเสร็จที่ 168/2544 มีนาคม 2544 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) พิจารณาขอหารือ
ของกรมการปกครองเกี่ยวกับปญหาความซ้ําซอนระหวางอํานาจหนาที่ของ อปท. กับสวนราชการอื่นๆ
ในการควบคุมดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เพื่อใหเปนแนวบรรทัดฐานใหสวน
ราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป(ขอหารือนี้มีถึงคณะกรรมการกฤษฎีกอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2451 ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดให อปท. และ
นายอําเภอมีอํานาจหนาที่รวมกันในการควบคุมและดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผนดิน)
คณะกรรมการกฤษฎีก าได พิ จ ารณาปญ หาดัง กล าวมีค วามเห็ นว า แม ม าตรา 16 (27) แห ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จะกําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ แตเมื่ออํานาจ
ดังกลาวเปนอํานาจที่ซ้ําซอนระหวางรัฐและ อปท. การที่ อปท. จะมีอํานาจดังกลาวได จะตองไดรับการ
ถายโอนตามมาตรา 30 (1) (ก) และกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามมาตรา 30 (2) เสียกอน จึงเปน
หนาที่ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ในการพิจารณาประเด็นปญหาความซ้ําซอนและการถาย
โอนภารกิจ รวมทั้งการเสนอใหแกไขกฎหมายตอไป
เปนที่นาสังเกตวา ปญหาความทับซอนของอํานาจหนาที่ของ อปท. กับอํานาจของหนวยงาน
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมีปรากฏอยูในกฎหมายวาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเกือบ
ทุก ฉบับ แตนับจนถึงป จจุ บันยังมี ความเคลื่อนไหวนอยมากในการแกไขเพิ่ มเติมกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม กระทรวง และกรมตางๆ ไดมีการปรับวิธีการทํางานของตนเองในระดับหนึ่ง
โดยการแกไขระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ ใหสอดคลองกับหลักการมีสวนรวมและหลักการกระจาย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งมีผลทําให อปท. และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้ น ดั ง จะกล า วต อ ไปในรายงานฉบั บ นี้ แต โ ดยภาพรวมแล ว อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจและการออก
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติยังคงเปนของราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค

บทที่ 1: บทนำ�

13

บทที่ 1
บทนํา

13

ภายใตสถานการณของการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางจํากัด อปท.
ในหลายพื้นที่ซึ่งมีฐานทรัพยากรและมีความจําเปนตองออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการใชทรัพยากรปา
ไม ปาชายเลน และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน ไดตราขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อการดังกลาวโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยกตัวอยางเชน
 ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม ท า เรื่ อ ง การจั ด การป า ชุ ม ชนตํ า บลแม ท า
พ.ศ. 2550 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา เรื่อง การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2552 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคันธุลี เรื่อง การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุ
ภูเขา ทะเล ชายฝง และแหลงน้ําสาธารณะ พ.ศ. 2553 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบล
คันธุลี อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฏรธานี
 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหิน วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ งอย า งยั่ ง ยืน พ.ศ. 2553 ออกโดยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ อ หิ น
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเหนือ วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2554 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม
 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง วาดวยการอนุรักษพะยูน พ.ศ. 2554 ออก
โดยองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาริมน้ํา
และวังปลาในพื้นที่คลองบางพระ หมูที่ 4 และ 7 ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2553 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
แนวโนมดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหนวยงาน
ของราชการสวนกลางไมสามารถตอบสนองสภาพความจําเปนและการแกไขปญหาการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ได ทําให อปท. ตองแสวงหาหนทางในการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อบังคับใชในทองถิน่ ของตน
แมวาจะยังมีขอถกเถียงเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของแนวทางดังกลาวนี้ก็ตาม เนื่องจากการ
ตีความกฎหมายตามกระแสหลักที่เปนอยูในปจจุบันก็คือ การใชอํานาจหนาที่ของ อปท. จะตองไมขัดกับ
อํานาจหนาที่ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีอยูตามกฎหมายอื่น
1.3.3 หลักเกณฑในการใชงบประมาณสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะของ อปท.
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
อํานาจแกคณะกรรมการการกระจายอํานาจในการออกประกาศกําหนดกิจการที่เปนการบริการสาธารณะ
ที่เปนผลประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น ซึ่ง อปท. สามารถจัดทําไดเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกําหนดไว
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แลวในมาตรา 16 และมาตรา 17 อาศัยอํานาจตามมาตราเหลานี้ คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ จึง
ไดออกประกาศที่กําหนดหลักเกณฑ ซึ่งมีผลเปนการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของ อปท. เพื่อ
สนับสนุนหนวยงานอื่นในการจัดบริการสาธารณะ ดังนี้
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํา นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น เรื่ อ ง
หลักเกณฑในการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
เปนประกาศฯ ที่กําหนดหลักเกณฑสําหรับ อปท. ในการใหงบประมาณสนับสนุน อปท. สวน
ราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1) อบจ. เทศบาล และ อบต. อาจสนั บ สนุ น งบประมาณให อปท. อื่ น ส ว นราชการ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจดานการศึกษา หรือดานการสาธารณสุขได ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้ หากตองการสนับสนุนภารกิจอื่นนอกจาก
ภารกิจดานการศึกษาหรือดานการสาธารณสุข จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดเปนรายกรณีไป
2) การสนับสนุนงบประมาณตามขอ (1) จะกระทําไดตอเมื่อ
 เปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ของ อปท. ผูสนับสนุน
 เปนโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไวกอนในงบประมาณ
รายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ อปท. ผูสนับสนุน
 เปนการสนับสนุนโดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังของ อปท. ผูสนับสนุน
3) ให อปท. อื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการตอ
อบจ. เทศบาล หรือ อบต. ที่ตนขอรับการสนับสนุน พรอมทั้งเหตุผลและรายละเอียดวา
โครงการมี ง บประมาณไม เ พี ย งพอในการดํ า เนิ น การและมี ค วามจํ า เป น ต อ งขอรั บ การ
สนับสนุน นอกจากนี้ จะตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดย
แบงสวนที่ผูรับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและสวนที่จะขอรับการสนับสนุนให
ชัดเจน
4) เมื่อ อปท. ผูสนับสนุนเห็นสมควรใหการสนับสนุน ใหนําโครงการนั้นบรรจุไวในขอบัญญัติ
งบประมาณประจําปหรือขอบั ญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ มเติม ยกเวนในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินและมีความจําเปนตองดําเนินการโดยดวน ในกรณีดังกลาวใหรายงานการสนับสนุน
ตอคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดทราบดวย
5) การสนับสนุนของ อบจ. ใหสนับสนุนเปนเงิน บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ ปรับปรุง ซอมแซม
หรือกอสรางอาคารตลอดจนสิ่งกอสรางอยางอื่น ใหกระทําไดไมเกินรอยละ 10 ของรายได
ของปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ การสนับสนุนอาจกระทําโดยใช
งบประมาณของตนเองและดําเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ การคํานวณวงเงินงบประมาณที่ใหการ
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สนับสนุน ใหรวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนใหแก อปท. อื่น สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐในเขตจังหวัดดวย
6) การสนับสนุนของเทศบาล อาจสนับสนุนเปนเงินเพื่อใชจายในดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ
ปรับปรุง ซอมแซม หรือกอสรางอาคารตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นไดไมเกินวงเงินดังตอไปนี้
 เทศบาลขนาดใหญไมเกินรอยละ 2 ของรายไดของปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวม
เงินอุดหนุนจากรัฐ
 เทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก ไมเกินรอยละ 3 ของรายไดของปงบประมาณที่ผาน
มาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
การกําหนดขนาดของเทศบาล ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
7) การสนับสนุนของ อบต. ให สนับสนุนเปนเงินเพื่อใชจายในดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ
ปรับ ปรุง ซอมแซม หรือกอสรางอาคารตลอดจนสิ่ งกอสรางอื่ น ได ไม เ กินรอยละ 5 ของ
รายไดของปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
8) ในกรณีที่ อปท. ใดมีความจําเปนตองสนับสนุนงบประมาณในโครงการใดเกินอัตราที่กําหนด
หรื อ ไม อ าจดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในข อ (5) (6) และ (7) ได ให เ สนอต อ
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจระดับจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุมัติเปนราย
กรณีไป
ประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหการสนับสนุนแก อปท.อื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐดังที่
กลาวมานี้ เปนตัวอยางหนึ่งของการกํากับควบคุมที่ทําให อปท. ขาดความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายของตนเองอยางนอยใน 2 ประเด็นดังตอไปนี้
1) การสนับสนุนที่ใหแก อปท. หรือหนวยงานอื่นจะตองเปนเรื่องการจัดบริการสาธารณะดาน
การศึกษา หรือการสาธารณสุขเทานั้น หากตองการใหการสนับสนุนในดานอื่น ก็จะตองขอ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับจังหวัดเปนรายกรณีไป แมวาในทางปฏิบัติ คณะอนุกรรมการฯ มักจะให
ความเห็นชอบแกคําขอของ อปท. แตขอกําหนดนี้ก็เปนการเพิ่มขั้นตอนและสรางความไม
สะดวกใหแก อปท. ทั้งๆ ที่ประกาศฯ นี้ก็กําหนดควบคุมวงเงินงบประมาณที่ อปท. อาจให
การสนับสนุนแก อปท. หรือหนวยงานอื่นอยูแลว
2) อปท. จะใหการสนับสนุนไดเฉพาะแก อปท. หรือหนวยงานอื่นของรัฐเทานั้น ไมสามารถให
การสนับสนุนแกองคกรชุมชน หรือเครือขายอนุรักษในพื้นที่ไดโดยตรง ทําใหหลาย อปท.
ตองแสวงหาหนทางใหตนเองสนับสนุนองคกรชุมชนไดดวยวิธีการตางๆ เพื่อทําใหถูกตอง
ตามระเบียบ เชน การใหเงินอุดหนุนแกเครือขายปาชุมชนของ อบต. ทาเหนือ ในอําเภอแม
ออน จังหวัดเชียงใหม ตองใชวิธีใหคณะกรรมการหมูบานรับรองและจายผานคณะกรรมการ
หมูบาน จึงจะใหงบประมาณสนับสนุนได5 อีกตัวอยางหนึ่งไดแก กรณี อบต. ปางหินฝน
5

ขอมูลจากการสัมภาษณและการประชุมกลุมยอยกับผูบริหาร อปท. กํานัน ผูใหญบาน และผูนําชุมชน ณ ที่ทําการ อบต. ทาเหนือ วันที่
4 พฤษภาคม 2554
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อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตองจัดทําโครงการในนามของ อบต. เพื่อใหสามารถให
เงินสนับสนุนแกเครือขายอนุรักษตนน้ําซึ่งเปนองคกรชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขต อบต. นั้นได เปนตน
1.4 พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนไมใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ อปท. โดยตรง
แตมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนใหสามารถจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน และมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังไดกลาวมาแลววา การกระจายอํานาจใหแก อปท.
จะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อ อปท. สามารถเชื่อมตอจนเปนเนื้อเดียวกันกับชุมชนได
จึงควรพิจารณากฎหมายฉบับนี้วา อปท. จะประสานกับองคกรชุมชนไดอยางไรบาง
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้สามารถสรุปไดดังนี้
1. การจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล
(1) ผูแทนชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม (ชุมชนทองถิ่นที่เกิดขึ้นกอนประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) จํานวนหมูบานละ 4 คน ซึ่งได
จดแจงการจัดตั้งชุมชนไวกับผูใหญบาน และผูแทนชุมชนอื่นในตําบลจํานวนชุมชนละ 2
คน ซึ่งไดจดแจงกับการจัดตั้งไวกับกํานัน อาจประชุมปรึกษากันเพื่อจัดตั้งสภาองคกร
ชุมชนตําบล โดยตองมีผูแทนชุมชนทุกประเภทดังที่กลาวมาจํานวนไมนอยกวารอยละ
60 มีความเห็น “สอดคลองตองกัน” ใหจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลขึ้น
(2) เมื่อกํานันไดรับจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลแลว ใหออกใบรับการจดแจงให
เปนหลักฐานและสงบัญชีรายชื่อใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ทราบ
ในกรณีที่ตําบลหรือหมูบานใดไมมีกํานันหรือผูใหญบาน ใหจดแจงการจัดตั้งชุมชนหรือ
จดแจ ง การจั ด ตั้ ง สภาองค ก รชุ ม ชนตํ า บลไว กั บ ผู บ ริ ห าร อปท. หรื อ ในกรณี
กรุงเทพมหานคร ใหจดแจงไวกับผูอํานวยการเขต
2. องคประกอบของสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล ประกอบดวย
(1) สมาชิกซึ่งเปนผูแทนของชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในแตละหมูบานและ
ผูแทนชุมชนอื่นในตําบล ซึ่งไดรับการคัดเลือกและมีจํานวนตามที่ที่ประชุมจัดตั้งสภา
องคกรชุมชนตําบลกําหนด
(2) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกตามขอ (1)
3. ภารกิ จ ของสภาองค กรชุ ม ชนตํ า บล มาตรา 21 กําหนดใหสภาองค กรชุ มชนตํ าบลมี
ภารกิจรวมทั้งสิ้น 12 ประการ นอกจากภารกิจตางๆ ดานการสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนแลว สภาองคกรชุมชนตําบลมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งตองประสานกับ อปท. และหนวยงานอื่นของรัฐ เชน
(1) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ
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(2) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนรวมมือกับ อปท. และหนวยงานของรัฐใน
การจั ด การ การบํ ารุ ง รั กษา และการใช ป ระโยชน จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ จะเป น
ประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติอยางยั่งยืน
(3) เผยแพรและใหความรูความเขาใจแกสมาชิกองคกรชุมชน รวมตลอดทั้งการรวมมือกัน
ในการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
(4) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข และการพัฒนาตอ อปท. เพื่อนําไปประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการของประชาชนอันเกี่ยวกับการ
จัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ หรือ อปท.
(6) จัดใหมีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของ อปท. หรือหนวยงาน
ของรั ฐ หรื อ เอกชน ที่ มี ผ ลหรื อ อาจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ สุ ขภาพอนามัย คุ ณภาพชี วิต ของประชาชนในชุมชน ทั้ งนี้ ให
อปท. หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง เป น ผู ดํ า เนิ น การหรื อ เป น ผู อ นุ ญ าตให ภ าคเอกชน
ดําเนินการตองนําความเห็นดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย
(7) รายงานปญหาและผลที่เกิดขึ้นในตําบลอันเนื่องจากการดําเนินงานใดๆ ของ อปท. หรือ
หนวยงานของรัฐ โดยรายงานตอ อปท. หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
4. บทบาทของ อปท. ในการสงเสริมและสนับสนุนสภาองคกรชุมชนตําบล อปท. อาจ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนตําบลไดดังนี้
(1) สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือ รวมทั้งชี้แจงทําความเขาใจแกสภาองคกรชุมชน
ตําบลและชุมชนทุกประเภทตามที่รองขอ
(2) ใหการอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนตําบลที่อยูเขตเปนเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดโดยการหารือกับสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
(3) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหการอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมใน
ระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
นั บ จนถึ ง วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2554 ได มี ก ารจั ด ตั้ ง สภาองค ก รชุ ม ชนตํ า บลแล ว 2,638 แห ง
ประกอบดวย ภาคเหนือ 411 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 829 แหง ภาคใต 486 แหง ภาคกลางและ
ตะวันตก 579 แหง และกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก 333 แหง6 เนื่องจากองคกรชุมชนและสภา
องคกรชุมชนตําบลมีบทบาทสําคัญในการสะทอนปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่ชุมชนตองประสบ
จากการดําเนินนโยบายและโครงการตางๆ โดยหนวยงานของรัฐและ อปท. การเชื่อมโยงกลไกนี้เขากับ
6
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ชุมชนตําบล

บทที่ 2: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19

บทที่ 2
บทที่ 2
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
อม
การจัดการทรั
ยากรธรรมชาติ
และสิว่งนท้
แวดล
ตามกฎหมายจั
ดตั้งพองค์
กรปกครองส่
องถิอม่น
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิน่

นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. แลว อปท. ยังมีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะและจัดการสิ่งแวดลอม
ภายใตกฎหมายจัดตั้ง อปท. แตละฉบับ ในบทนี้จะกลาวถึงกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง อปท. เฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งในภาพรวมจะพบวากฎหมายแตละ
ฉบับมิไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจดังกลาวไวเชนกัน และกอใหเกิดปญหาในการ
ตีความวาขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท. มีมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนเรื่องที่ราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาคก็มีอํานาจหนาที่อยางเดียวกันภายใตกฎหมายฉบับอื่นๆ
2.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปนกฎหมายที่ใชบังคับมานานเกือบ 60 ป แตมีการแกไข
เพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสถานการณรวมแลวทั้งหมด 13 ครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ. 2552 สาระสําคัญ
ประกอบดวยหลักเกณฑในการจัดตั้งเทศบาล ประกอบดวยเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร โครงสรางการบริหารเทศบาล หนาที่ของเทศบาล อํานาจในการตราเทศบัญญัติ การคลังและ
ทรัพยสินของเทศบาล และการกํากับควบคุมเทศบาล ฯลฯ
มาตรา 50 - มาตรา 56 ของพระราชบัญญัตินี้ กําหนดหนาที่ของเทศบาลไวมากมายหลาย
ประการ ทั้งในเรื่องที่เทศบาลตองทําและอาจทํา ขึ้นอยูกับวาเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือ
เทศบาลนคร สวนใหญเปนเรื่องการจัดบริการสาธารณะทุกดาน ไดแก การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ต า งๆ การรั ก ษาความสะอาด การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน การป อ งกั น และระงั บ
โรคติดตอ การศึกษา การสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุและคนพิการ เปนตน สําหรับหนาที่ที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมโดยตรงซึ่งเทศบาลตองทํา ไดแก
 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา
 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
 จัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา (กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร)
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 จัดใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ (กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร)
 จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม (กรณีเทศบาลนคร)
 การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาลไม ไ ด บั ญ ญั ติ ชั ด เจนให เ ทศบาลมี ห น า ที่ ต อ งบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติ (แมจะมีผูพยายามตีความวา หนาที่ในการ “บํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา” หมายความรวมถึง
การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ ) หน าที่ ส ว นใหญ ข องเทศบาลตามที่ กล า วมาข า งต น เป น เรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมซึ่งบัญญัติไวกวางๆ ฉะนั้น หากเทศบาลตองการกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อใหตนสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็จะตองตราเทศบัญญัติเพื่อการนั้นอีกทีหนึ่ง โดยทั้งนี้ มาตรา 60
บัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลหรือเมื่อมี
กฎหมายอื่นบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นๆ ได โดยจะกําหนดโทษปรับผูละเมิด
เทศบัญญัติดวยก็ได แตตองไมเกิน 1,000 บาท
แมเทศบาลจะมีอํานาจตราเทศบัญญัติเพื่อใชบงั คับในเขตเทศบาลได แตก็ตองเปนเรื่องที่มี
กฎหมายกํ า หนดให เ ทศบาลกระทํ า ได และเทศบั ญญั ติ นั้ น จะต อ งไม ขั ด หรือ แย ง ตอ บทบั ญญั ติ ข อง
กฎหมายอื่น7 เชน หากเทศบาลออกเทศบัญญัติควบคุมอาคารที่กําหนดหลักเกณฑขั ดหรือแย งกั บ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทศบัญญัตินั้นก็ไมสามารถใชบังคับ
ได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนตน
เทาที่ผานมา หากเทศบาลใดตองการออกเทศบัญญัติเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชน
การจัดการปาชุมชน ก็มักจะอางอํานาจหนาที่ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ
พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล ซึ่งอาจถือเปนนวัตกรรมอันหนึ่งในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. แตดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 วาความชอบดวยกฎหมาย
ของวิธีการดังกลาวก็ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูบริหาร และนักวิชาการสิ่งแวดลอมของเทศบาลที่มีนวัตกรรม
ดานการบริหารจัดการ ไดแก เทศบาลเมืองศรีราชา พบวา เทศบาลไดอาศัยอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล ในการออกเทศบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียจากผูประกอบการพาณิชยในเขต
เทศบาล8 ฉะนั้น แมวายังไมมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติชัดเจนเรื่องใหอํานาจหนาที่แกเทศบาลในการ
จั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มด า นการให บ ริ ก ารสิ่ ง แวดล อ ม (พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติเฉพาะอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใน
7

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 บัญญัติดังนี้
เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมายในกรณีดังตอไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท
8
สัมภาษณนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล และนักวิชาการสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองศรีราชา ณ สํานักงานเทศบาลเมืองศรีราชา วันที่
24 มิถุนายน 2554

บทที่ 2: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การกําหนดคาบริการบําบัดน้ําเสีย) แตทองถิ่นที่มีความกาวหนาก็ไดพยายามอาศัยชองทางกฎหมายใน
การดําเนินภารกิจดานสิ่งแวดลอมเทาที่สามารถจะกระทําได
นอกจากขอจํากัดเรื่องอํานาจในการตราเทศบัญญัติแลว พระราชบัญญัติเทศบาลยังบัญญัติให
เทศบาลตองอยูภายใตการกํากับควบคุมของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค มาตรา 69 บัญญัติให
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจตรา “ระเบียบขอบังคับวาดวยการคลัง รวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การ
รักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การจัดหาพัสดุและการจางเหมาขึ้นไว” และมาตรา 77
บัญญัติใหรั ฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยมี อํานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบี ยบข อบั งคับ เพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทรวงมหาดไทยไดอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติตางๆ ที่กลาวมานี้
ในการออกกฎกระทรวงและระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่งการตางๆ มากมายให อปท. ตอง
ปฏิบัติไมวาจะดานการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ ทั้งนี้ยังไมรวมถึงระเบียบขอบังคับอีก
จํานวนมากที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
ระเบียบขอบังคับและหนังสือสั่งการทั้งหลายเหลานี้มีผลใหเทศบาล และ อปท. อื่นๆ ขาดความ
เปนอิสระในการบริหารจัดการกิจการของตนเอง ซึ่งขัดกับหลักการกระจายอํานาจตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฯ ที่บัญญัติให “การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปน”9 จึงกอใหเกิด
คําถามวาการออกกฎระเบียบตางๆ ในลักษณะดังกลาวอยูในความหมายของการกํากับดูแล อปท.
หรือไม เพราะโดยหลักทั่วไปแลว การกํากับควบคุมจากสวนกลางและสวนภูมิภาคนาจะเปนการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายในการกระทําของ อปท. เทานั้น และกฎหมายที่ใชเปนกรอบในการควบคุมควร
จะตองเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัต10ิ
นอกจากนี้ เทศบาลยังอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ (ใน
กรณีเทศบาลตําบล) รางเทศบัญญัติที่ผานความเห็นชอบของสภาเทศบาลแลว จะตองสงใหผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณา หากผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติ ก็ใหสงใหนายกเทศมนตรีลง
นามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป แตหากผูวาฯ ไมเห็นชอบดวย ใหสงรางเทศบัญญัติพรอมทั้งเหตุผล
คืนไปยังสภาเทศบาลภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ในกรณีดังกลาว สภาเทศบาล
ตองพิจารณารางนั้นใหมภายใน 30 วันและยืนยันรางเทศบัญญัตินั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3
ของสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู จึงจะสามารถสงใหนายกเทศมนตรีลงนามเพื่อใชบังคับตอไปได แต
หากสภาเทศบาลไมยืนยันภายใน 30 วัน หรือยืนยันตามรางเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวา 2 ใน 3 ก็ให
รางเทศบัญญัตินั้นเปนอันตกไป11
ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอมีอํานาจควบคุมการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
มาตรา 71 บั ญ ญั ติ ใ ห ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลเทศบาลในจั ง หวั ด ของตนให
ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีของเทศบาลตําบล ใหนายอําเภอมีอํานาจ
หนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอของตนใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่
9
10
11

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 282
สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายการปกครองทองถิ่น, สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2549, หนา 553.
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

โดยถูกตองตามกฎหมาย ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอมีอํานาจตักเตือน ตรวจสอบกิจการ เรียก
รายงานหรือเอกสารใดจากเทศบาลมาตรวจ ในกรณีที่เห็นวาผูบริหารเทศบาลปฏิบัติการในทางที่อาจ
ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หาย ผู ว า ฯ และนายอํ า เภอมี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง เพิ ก ถอนหรื อ ระงั บ การทํ า งานของ
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีไวกอนได แลวสงเรื่องใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
วินิจฉัยสั่งการใหพนจากตําแหนงได และในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขต
เทศบาลหรือประโยชนข องประเทศชาติโดยสวนรวม ผู วาฯ อาจเสนอความเห็นต อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได12
จากการที่คณะผูวิจัยไดมีสวนรวมในการประชุมสมัชชาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการ
ปฏิรูปทั้งในภาคเหนือ13 และภาคใต14 ซึ่งจัดโดย สสส. มีขอสังเกตวา ผูบริหารและผูแทน อปท. ในระดับ
ตา งๆ มี ค วามเห็ นร ว มกั น อย า งชั ด เจนว า ป จ จุ บั น อปท. ต องอยูภ ายใตการกํ ากับ ควบคุม ของผูว า
ราชการจั ง หวั ด และนายอํ า เภอ รวมทั้ ง กฎระเบี ย บ คํ า สั่ ง และหนั ง สื อ สั่ ง การต า งๆ ที่ อ อกโดย
กระทรวงมหาดไทยมากเกินไป จนเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพ ความคลองตัว และการริเริ่มนวัตกรรม
ดานการบริหารจัดการของ อปท. เปนอยางยิ่ง ผูเขารวมประชุมหลายทานมีความเห็นวา การตรวจสอบ
อปท. นาจะสามารถกระทําไดอยูแลวโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งสามารถฟองศาล
ปกครองไดหากมีขอทวงติงวา อปท. กระทําการที่ไมชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ ราชการสวนกลาง
กําลังพยายามที่จะเรียกอํานาจบางประการที่ไดกระจายอํานาจใหแก อปท. แลวกลับคืน เชน การทําบัตร
ประชาชน และการอนุญาตจัดตั้งรานรับซื้อของเกา ปรากฏการณอีกอยางหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือ การ
รวมศูนยมากขึ้นโดยเรียกอํานาจบางประการที่เคยมอบใหแกราชการสวนภูมิภาคกลับคืนไปยังสวนกลาง
เชน อํานาจอนุมัติการกูยืมเงินของ อบต. ที่แตเดิมเคยมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ แต
ปจจุบันเปลี่ยนกลับมาใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูอนุมัติ เปนตน ซึ่ง
พัฒนาการทั้งหลายเหลานี้ลวนสวนทางกับทิศทางการกระจายอํานาจอยางสิ้นเชิง
2.2 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เปนกฎหมายสําคัญใน
กระบวนการกระจายอํานาจ เนื่องจากเปนครั้งแรกที่ประเทศไทยจัดตั้ง อปท. ระดับรากหญาในพื้นที่
ชนบท มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้รวมแลวทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ. 2552
กฎหมายนี้ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งหลั ก เกณฑ ใ นการจั ด ตั้ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล โครงสร า งการ
บริหารงานของ อบต. อํานาจหนาที่ รายไดและรายจาย และการกํากับดูแล อบต. มาตราสําคัญที่กําหนด
อํานาจหนาที่ของ อบต. ไดแก มาตรา 66 - มาตรา 68 มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้
12

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 71 - มาตรา 74
การประชุมสมัชชาองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป: ภาคเหนือ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จังหวัดเชียงใหม
14
การประชุมสมัชชาองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป: ภาคใต วันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช
13
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มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 บั ญ ญั ติ ใ ห อบต. มี ห น า ที่ ที่ ต อ งจั ด ทํ า ภายในเขต อบต. ของตนรวมทั้ ง หมด 9
ประการ ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแก
1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรา 68 บัญญัติตอไปวา อบต. อาจจัดทํากิจการในเขต อบต. ได รวมทั้งสิ้น 13 ประการ มี
สวนที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม เชน
1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
3) การผังเมือง
อยางไรก็ดี อํานาจหนาที่ของ อบต. ตามมาตราตางๆ ดังกลาวขางตนไมเปนการตัดอํานาจ
หนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงให อบต. ทราบลวงหนาตามสมควร15
กฎหมายใหอํานาจ อบต. ในการออกขอบัญญัติตําบลเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของตน แตออกไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให อบต. มีอํานาจออก
ขอบัญญัติได โดยจะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และจะกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิให
กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น16
เชนเดียวกันกับกรณีของเทศบาล กฎหมายใหอํานาจแกกระทรวงมหาดไทยในการออกระเบียบ
ต างๆ เพื่ อ ควบคุม การดํ าเนิน งานของ อบต. ไดแก การกู เ งินของ อบต. จากกระทรวง ทบวงกรม
องคการหรือนิติบุคคลตางๆ17 การกําหนดเงินคาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล18 การ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การคลัง การงบประมาณ การโอน

15

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69 ดู คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 154/2552 ซึ่ง
ศาลมีคําพิพากษาวา การดําเนินโครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็กและขุดลอกลําหวย เปนอํานาจหนาที่ของ อบต. ตามมาตรา
66 มาตรา 67 มาตรา 68 และมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แตอํานาจหนาที่ดังกลาวไมเปนการ
ตัดอํานาจหนาที่ของ อบจ. หรือหนวยงานอื่นของรัฐในอันที่จะดําเนินการดังกลาวเพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงให อบต.
ทราบลวงหนา
16
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 71
17
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 83
18
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 86
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
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และการจัดการทรัพยสิน การซื้อ การจาง คาตอบแทน และคาจาง รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานอื่นๆ ของ อบต.19
การปฏิบัติหนาที่ของ อบต. ยังอยูภายใตการควบคุมดูแลของนายอําเภอ รางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแลวตองสงใหนายอําเภอให
ความเห็นชอบ หากนายอําเภอเห็นชอบดวย ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงชื่อและประกาศเปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติฯ ให
ส ง คื น ให ส ภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลภายใน 15 วั น นั บ แต วั น ที่ น ายอํ า เภอได รั บ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ฯ
ดังกลาว เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทบทวนรางขอบัญญัติฯ นั้นใหม หากสภาองคการบริหาร
สวนตําบลยืนยันรางขอบัญญัติฯ นั้นภายใน 30 วันดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดที่มีอยู ก็ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงนามและประกาศใชเปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลได แตหากสภาองคการบริหารสวนตําบลไมยืนยันภายใน 30 วัน
หรือยืนยันดวยคะแนนเสียงนอยกวา 2 ใน 3 ใหรางขอบัญญัติฯ นั้นเปนอันตกไป
นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ อบต. ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการ มีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร อบต. (นายกฯ
รองนายกฯ และเลขานุการนายกฯ) พนักงานสวนตําบล และลูกจางของ อบต. มาชี้แจงหรือสอบสวน
ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จาก อบต. มาตรวจสอบ มีอํานาจแนะนําตักเตือนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลไดในกรณี
ฉุกเฉินแลวรายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว20 รวมทั้งเสนอ
ความเห็นตอผูวาฯ เพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลไดในกรณีที่จําเปนเพื่อคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในเขต อบต. หรือเพื่อประโยชนของประเทศชาติเปนสวนรวม21 หรือแมกระทั่งเสนอใหผูวาฯ
สั่งใหนายกหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาหรือรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลพนจากตําแหนงไดในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวา บุคคลดังกลาวกระทําการฝาฝนตอ
ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือปฏิบัติการ
ไมชอบดวยอํานาจหนาที22่
ในดานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติให
อบต. มีรายไดจากคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและ
อาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
และคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในเขต อบต.23 ไดรับ
การจัดสรรคาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร และคาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวย
19
20
21
22
23
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ปโตรเลียมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง24 รวมทั้งไดรับสวนแบงจากเงินที่เก็บตาม
กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในเขต อบต. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง25
2.3 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
เชนเดียวกันกับกฎหมายจัดตั้ง อปท. รูปแบบอื่นๆ พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดโครงสรางการ
บริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) อํานาจหนาที่ การงบประมาณและการคลัง และการกํากับ
ดูแล อบจ. มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ. 2552 แมจะมีการ
วิจารณกันบอยครั้งวา อบจ. ไมมีพื้นที่ในการบริหารจัดการ แตในเชิงกฎหมาย เขตการบริหารของ อบจ.
ได แ ก เ ขตจั ง หวั ด กฎหมายมี เ จตนารมณ ใ ห อบจ. ดํ า เนิ น ภารกิ จ ที่ ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ หรื อ
ประสานงานกันของ อปท. อื่นๆ ที่อยูในเขตจังหวัด ซึ่งเปนเรื่องที่ อปท. อื่นไมสามารถดําเนินการเองได
อยางมีประสิทธิผลโดยลําพัง
ตามมาตรา 45 อบจ. มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต อบจ. ดังตอไปนี้
1) ตราขอบัญญัตโิ ดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
8) จั ดทํ ากิ จ การใดๆ อั นเป นอํานาจหน า ที่ ของราชการสว นทองถิ่ นอื่นที่ อยูใ นเขตองคก าร
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด และกิ จ การนั้ น เป น การสมควรให ร าชการส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ร ว มกั น
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
อํานาจหนาที่สวนใหญของ อบจ. จึงเปนเรื่องการประสานและสนับสนุนการทํางานของ อปท.
อื่นๆ (เทศบาล และ อบต.) ที่อยูในเขตจังหวัด และแบงสรรเงินที่กฎหมายกําหนดใหตองแบงใหแก
อปท. อื่น โดยหลักแลว อบจ. นาจะมีภารกิจในการดําเนินกิจการที่ตองการความรวมมือและประสานงาน
กันของ อปท. ตางๆ ในเขตจังหวัด หรือในเรื่องที่ อปท. แหงใดแหงหนึ่งไมสามารถกระทําไดโดยลําพัง
ดังเชนที่บัญญัติไวในมาตรา 45 (8) ทั้งนี้เพราะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆ เรื่องและหลาย
24
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 78
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 79

26

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

มิติไมอาจประสบผลโดยอาศัยการดําเนินการโดย อปท. แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงลําพัง เชน การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกันกับพื้นที่หลายๆ อปท. อีกทั้งมีชุมชน
ประมงพื้นบานที่ทําประโยชนขามเขตของ อปท. เปนตน อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก การจัดการปญหาการ
กัดเซาะชายฝง ซึ่งตองมีการบริหารจัดการในภาพรวม แทนที่จะใหแตละ อปท. แยกกันทํา เปนตน
อยางไรก็ตาม อบจ. สวนใหญในปจจุบันยังไมคนพบบทบาทหนาที่ในการประสานระหวาง อปท.
ตางๆ ในเขต อบจ. ของตน และยังไมไดใชศักยภาพของ อบจ. ในสวนนี้อยางเต็มที่ นอกจากนี้ การที่
กฎหมายบัญญัติอํานาจหนาที่ของ อบจ. ทั้งตามกฎหมายนี้และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542 (ดูบทที่ 1) ไวในลักษณะกวางๆ และคลายคลึงกับ
อํ า นาจหน า ที่ ข องเทศบาล และ อบต. ในหลายส ว น เช น บั ญ ญั ติ ใ ห อบจ. มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการ
“คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ทําใหดูเหมือนวาอํานาจหนาที่ของ
อบจ. มีความซ้ําซอนกับอํานาจหนาที่ของ เทศบาล และ อบต. รวมทั้งซ้ําซอนกับภารกิจของจังหวัด เชน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด เปนตน สถานการณดังกลาวทําใหเปนการยากที่จะบงชี้อยางชัดเจนวา
อบจ. มีอํานาจหนาที่ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พื้นที่ทางกายภาพที่เทศบาล และ อบต. มีความรับผิดชอบโดยตรง ยกตัวอยางเชน อํานาจหนาที่ในการ
จัดใหมีระบบกําจัดขยะรวมซึ่งเกี่ยวของกับ อปท. มากกวาหนึ่งแหงควรจะเปนของใคร เพราะปรากฏวา
ทั้งเทศบาล และ อบจ. ตางก็ดําเนินภารกิจดังกลาวนี้อยูในปจจุบัน
ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บให เ ห็ น อํ า นาจหน า ที่ ข องเทศบาล อบต. และ อบจ. ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. แตละประเภท

บทที่ 2: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27

บทที่ 2
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกฎหมายจัดตั้ง อปท.
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ตารางที่ 2 อํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายจัดตั้ง อปท.
เทศบาล
อบต.
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
มาตรา 50-56 เทศบาลมี
ตําบล พ.ศ. 2537
อํานาจหนาที่ดานการจัดการ มาตรา 66 อบต. มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
สิ่งแวดลอมทีเ่ ทศบาลตองทํา ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ไดแก
มาตรา 67 อบต. มีอํานาจหนาที่ดา นการจัดการ
1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ตองจัดทํา
บกและทางน้ํา
ภายในเขต อบต. ของตน ดังนี้
2) รักษาความสะอาดของถนน 1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
หรือทางเดินและที่
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ และที่
สาธารณะ รวมทัง้ การกําจัด สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากร
3) จัดใหมีและบํารุงทางระบาย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
น้ํา (กรณีเทศบาลเมืองและ มาตรา 68 อบต. มีอํานาจหนาที่ดา นการจัดการ
เทศบาลนคร)
สิ่งแวดลอม ที่อาจจัดทํา ในเขต อบต. ไดแก
4) จัดใหมีและบํารุงสวม
1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
สาธารณะ (กรณีเทศบาล 2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปน
เมืองและเทศบาลนคร)
สาธารณสมบัติของแผนดิน
5) จัดการเกี่ยวกับทีอ่ ยูอาศัย 3) การผังเมือง
และการปรับปรุงแหลง
มาตรา 71 อบต. อาจออกขอบัญญัติตําบลเพื่อ
เสื่อมโทรม (กรณีเทศบาล ปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของตน
นคร)
หรือเมือ่ มีกฎหมายบัญญัติให อบต. มีอํานาจออก
6) การวางผังเมืองและการ ขอบัญญัติได โดยขอบัญญัติตองไมขัดหรือแยงตอ
ควบคุมการกอสราง
กฎหมาย รวมทั้งสามารถกําหนดคาธรรมเนียม
มาตรา 60 เทศบาลมีอํานาจ และโทษปรับผูฝ า ฝนได แตตองไมเกิน 1,000
ตราเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการ บาท เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ใหเปนไปตามหนาที่ของ
มาตรา 83 และ มาตรา 90 กระทรวงมหาดไทย
เทศบาล หรือเมือ่ มีกฎหมายอืน่ มีอํานาจออกระเบียบตางๆ เพื่อควบคุมการ
บัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจตรา ดําเนินงานของ อบต. และนายอําเภอมีอํานาจ
เทศบัญญัติในเรือ่ งนั้นได โดย กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ อบต. ใหเปนไป
เทศบัญญัตินั้นตองไมขัดหรือ ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทาง
แยงตอบทบัญญัติของกฎหมาย ราชการ
อื่น และสามารถกําหนดโทษแก มาตรา 77-79 อบต. มีรายได หรือไดรับสวนแบง
ผูละเมิดเทศบัญญัติได แตตอง จากเงินที่หนวยงานอื่นเรียกเก็บจากการใช
ไมเกิน 1,000 บาท
ประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ของ อบต. นั้น
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด

อบจ.
พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
มาตรา 45 อบจ. มีอํานาจหนาที่ดาํ เนิน
กิจการภายในเขต อบจ. ดังตอไปนี้
1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอ
กฎหมาย
2) จัดทําแผนพัฒนา อบจ. และประสาน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวน
ทองถิน่ อื่นในการพัฒนาทองถิน่
4) ประสาน และใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล และสวน
ราชการทองถิน่ ในการพัฒนาทองถิ่น
5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบง
ใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่น
อื่น
6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่
ของราชการสวนทองถิน่ อื่นที่อยูในเขต
อบจ. และสมควรใหราชการสวนทองถิ่น
อื่นรวมกันดําเนินการหรือให อบจ.
จัดทํา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่ พ.ร.บ. นี้ หรือ
กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของ อบจ.

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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บทที่ 3
อำ�นาจหน้าที่ในการจับทที
ดการ่ 3
อํานาจหนาที่ในการจัดการทรั
พยากรปาไม้
าไมขของ
องอปท.
อปท.
ทรัพยากรป่

ขอมูลทางกายภาพจากภาพถายดาวเทียมพบวาในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปาไมอยู
ประมาณ 172,184 ตารางกิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 107.6 ล า นไร ) คิ ดเป น ร อยละ 33.56 ของพื้ น ที่
ประเทศ26 อยางไรก็ดี สถิติพื้นที่ปาประเภทตางๆ ตามกฎหมาย พบวา ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมี
พื้นที่ที่ถูกประกาศเปนปาสงวนแหงชาติจํานวน 1,221 ปา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 230,280.65 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 143.9 ลานไร27 คิดเปนรอยละ 45 ของพื้นที่ประเทศ และเมื่อพิจารณาพื้นที่ปา
โดยดู จ ากการประกาศเป น พื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ จะพบว า ในป พ.ศ. 2553 มี พื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ป ระมาณ
103,809.9 ตารางกิโลเมตร28 หรือ 64.88 ลานไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 20.23 ของพื้นที่ประเทศ
การจัดการทรัพยากรปาไมมีความสัมพันธเปนอยางมากกับการจัดการทรัพยากรที่ดิน เนื่องจาก
ประเทศไทยยังมีประชาชนเปนจํานวนมากที่อาศัยอยูในพื้นที่ปาไม สวนใหญเปนประชาชนที่ยากจนและ
ไร ที่ ทํ า กิ น อปท. ซึ่ ง เป น หน ว ยงานในระดั บ ท อ งถิ่ น ที่ อ ยู ใ กล ชิ ด กั บ ชุ ม ชนและรั บ ทราบป ญ หาของ
ประชาชนไดมากกวาหนวยงานของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคจึงควรมีสวนรวมมากขึ้นในการ
จัดการทรัพยากรปาไมและที่ดิน
อยางไรก็ตาม แมวาพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และ
กฎหมายจัดตั้ง อปท. จะกําหนดให อปท. มีภารกิจดานการจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ แตก็มี
กฎหมายอื่นมากมายหลายฉบับ ที่กําหนดใหภารกิจดังกลา วเปนอํานาจหน าที่ ของหนวยงานที่ เ ป น
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค แผนปฏิบัติการกระจายอํานาจทั้งสองฉบับที่ผานมาก็กลาวแตเพียง
วาใหถายโอนภารกิจเรื่องการคุมครองดูแลและรักษาปา และการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
26

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แหลงที่มา: http://www.dnp.go.th/statistics/2553/stat2553.asp เนื้อที่ปาไม หมายถึง เนื้อ
ที่ปาชนิดตางๆ อาทิ ปาสน ปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ เปนตน ไมวาจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
ปาโครงการ และพื้นที่ที่ใหญกวา 5 เฮกแตร (31.25 ไร) โดยมีเรือนยอดตนไมสูงอยางนอย 5 เมตร ปกคลุมมากกวารอยละ 10 ของพื้นที่
27
เพิ่งอาง พื้นที่ปาสงวนแหงชาตินี้เปนเนื้อที่รวมทั้งหมดตามที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และยังไมไดหักเนื้อที่ซอนทับและเนื้อที่
เพิกถอนเพื่อใชประโยชนออก
28
เพิ่งอาง พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ไดแก เขตอุทยานแหงชาติ 123 แหง (60,320.11 ตร.กม.) วนอุทยาน 113 แหง (1,239 ตร.กม.)
เขตรักษาพันธุสัตวปา 58 แหง (36,929.37 ตร.กม.) เขตหามลาสัตว 60 แหง (5,233 ตร.กม.) สวนพฤกษศาสตร 16 แหง (45.38 ตร.กม.)
สวนรุกขชาติ 56 แหง (43.02 ตร.กม.)
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ใหแก อปท. คําถามก็คือ อํานาจหนาที่ของ อปท. ในการดําเนินภารกิจทั้งสองอยางนี้มีมากนอยเพียงใด
และในการดําเนินภารกิจนี้ ความสัมพันธระหวาง อปท. กับหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวน
ภูมิภาคควรจะเปนเชนไร เปนที่นาสังเกตวา การตีความโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาล
ปกครองเมื่อมีขอพิพาทระหวาง อปท. กับราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมักออกมาในแนวที่วา การ
ใชอํานาจหนาที่ของ อปท. จะตองไมขัดหรือแยงกับอํานาจหนาที่ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ที่มีอยูแลวตามกฎหมายอื่น ซึ่งมีผลทําใหยังไมมีการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหแก อปท. อยางแทจริง
ในที่ นี้ จ ะกล า วถึ ง กฎหมายหลั ก ด า นการจั ด การทรั พ ยากรป า ไม และบทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การอนุ ญ าตให เ ข า ไปทํ า ประโยชน ใ นพื้ น ที่ ป า ไม รวมทั้ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง
เกี่ยวของกับการแกไขปญหาปาไมที่ดิน ซึ่งจะชี้ใหเห็นวา อปท. มีสวนรวมในระดับหนึ่งโดยเฉพาะใน
เรื่องการใหความเห็นชอบกับคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ แตยังมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเหลานี้นอยมาก
3.1 พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อควบคุมการทําไมและการเก็บหาของปา รวมทั้งกําหนด
เรื่องการเก็บคาภาคหลวงจากการทําไมและการเก็บหาของปา การนิยามอยางกวางของคําวา “ปา” ตาม
กฎหมายนี้มีผลกระทบตอการใชที่ดินของประชาชน แมพื้นที่ดังกลาวนั้นจะยังมิไดถูกจัดเปนพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติหรือปาอนุรักษก็ตาม
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ “ปา” หมายความวา “ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน”
ซึ่งเทากับวา พื้นที่ใดก็ตามที่ยังไมมีการออกเอกสารสิทธิใหแกบุคคลก็ถือวาเปนปาทั้งสิ้น และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎหมายนี้ ฉะนั้น แมวาพื้นที่ใดยังไมถูก
ขีดไวใหเปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือปาอนุรักษอื่นๆ ก็ถือวาเปน
ป า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม หรื อ ที่ มั ก เรี ย กกั น ว า “พื้ น ที่ ป า 2484” ในทางปฏิ บั ติ พื้ น ที่ ป า 2484
บางสวนอาจเปนที่ดินสาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ซึ่งไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง (นสล.) ไว แ ลว หรื อ อาจเปน ที่ ร กรา งว า งเปล า ที่ป ระชาชนขอออกเอกสารสิ ท ธิ ต ามประมวล
กฎหมายที่ดินได แตการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและการเก็บหาของปาในพื้นที่ก็ยังคงตองขอ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไมและตองเสียคาภาคหลวง29 เชน การทําไมหวง
29

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 บัญญัติวา “ผูใดทําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายดวยประการใดๆ
แกไมหวงหาม ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต”
มาตรา 24 บัญญัติให “ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงตามที่กําหนดไว ...........................”
มาตรา 29 บัญญัติวา “ผูใดเก็บหาของปาหวงหาม หรือทําอันตรายดวยประการใดๆ แกของปาหวงหามในปา ตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ และตองเสียคาภาคหลวงกับทั้งตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต”
มาตรา 29 ทวิ บั ญญั ติวา “หามมิใหผูใดคาหรือมีไวในครอบครอง ซึ่ง ของป าหวงหา มเกิ นปริมาณที่รัฐมนตรีกํ าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต”

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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บทที่ 3
อํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรปาไมของ อปท.
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หาม (ซึ่งครอบคลุมไมเกือบทุกชนิดที่พบเห็นทั่วไป)30 การเก็บหาของปาหวงหาม31 นอกจากนี้ ยังมี
บทบัญญัติที่ “หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลาย
ปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปน
ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่”32
สําหรับพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามพระราชบัญญัติปาไมนั้น มีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 ที่แตงตั้งบุคคลตอไปนี้ใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 คือ33
(1) ผูวาราชการจังหวัด
(2) นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ในส ว นของการกระจายอํ า นาจให แ ก อปท. นั้ น ในป พ.ศ. 2547 ได มี ป ระกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มแต ง ตั้ ง ให บุ ค ลากรของหน ว ยงานตา งๆ เป น พนั ก งาน
เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจปองกัน จับกุม และปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายปาไม ซึ่งรวมถึง
พนักงานเจาหนาที่ของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นดังนี34้
1) รองผูวาราชการจังหวัด
2) ปลัดจังหวัด
3) ปลัดอําเภอ
4) นายกเทศมนตรี
5) รองนายกเทศมนตรี
6) นายกองคการบริหารสวนตําบล
7) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
8) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
9) กํานัน
10) ผูใหญบาน
30

ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 ไดกําหนดไมหวงหามธรรมดา ประเภท ก. ไวทั้งสิ้น 158 ชนิด ซึ่ง
ครอบคลุมไมเกือบทุกชนิดที่มีอยูทั่วไปในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังไดกําหนดไมหวงหามพิเศษ ประเภท ข. ซึ่งเปนไมหายากไวอีก 13
ชนิด
31
ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดของปาหวงหาม พ.ศ. 2530 ไดกําหนดของปาหวงหามไวทั้งสิ้น 18 ชนิด เชน กลวยไมปาทุก
ชนิด จันทนแดง ชันทุกชนิด ชิ้นไมกฤษณาและกฤษณา ชิ้นไมจันทนหอม ฝาง งาย น้ํามันยาง ใบลาน เปลือกไมของไมตางๆ เฟรนตางๆ
ยางเยลูตง ยางรัก ยางสน รากเฟรน และหวายทุกชนิด
32
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 54
33
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2547
34
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2547
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

เปนที่นาสังเกตวา ประกาศฯ ฉบับหลังนี้กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งขางตนมี
อํานาจหนาที่เฉพาะการปองกัน จับกุม และปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายปาไม รวมทั้งยึด
ของกลางที่ไดจากการกระทําผิดดวย35 ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ที่ อปท. สวนใหญไมอยากไดและไมมี
กําลังมากพอที่จะปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบหมายได เนื่องจากการใชอํานาจดังกลาวจะกอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงกับประชาชน สวนการอนุญาตเพื่อใชประโยชนตางๆ จากพื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัตินี้
เชน การทําไมและเก็บหาของปาหวงหาม เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด หากเปนกรณีของ
การขอเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ หรือทําเหมืองแร อํานาจในการอนุญาตเปน
ของอธิบดีกรมปาไม โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
อยางไรก็ดี กรมปาไมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติให อปท. มีสวนรวมในกระบวนการอนุญาตเขา
ทําประโยชนและทําเหมืองแรในพื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยอิงขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบฯ
วาดวยการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ (ดูหัวขอ 3.2) ซึ่งกําหนดใหคําขออนุญาต
เขาทําประโยชนตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (แผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2)
ตารางที่ 3 สรุปบทบัญญัติสําคัญที่ควบคุมการใชทรัพยากรปาไม และอํานาจหนาที่ของ อปท.
ตามกฎหมายฉบับนี้
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ตารางที่ 3 การควบคุมการใชประโยชนทรัพยากรปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484
กฎหมาย
พ.ร.บ.ปาไม พุทธศักราช 2484

บทบัญญัติที่เกี่ยวของ / อํานาจหนาที่ของ อปท.
มาตรา 11 การทํ า ไม หรื อ เจาะ หรื อ สั บ หรื อ เผา หรื อ ทํ า อั น ตรายด ว ย
ประการใดๆ แกไมหวงหาม ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือ
ไดรับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 29 การเก็บหาของปาหวงหามหรือทําอันตรายดวยประการใดๆ แก
ของปาหวงหามในปา ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่และตองเสีย
คาภาคหลวง
มาตรา 29 ทวิ หามมิใหคาหรือมีไวในครอบครองซึ่งของปาหวงหามเกิน
ปริมาณที่รัฐมนตรีฯ กําหนด เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 54 หา มมิใ หผู ใดก อ สรา ง แผวถาง หรือ เผาปา หรือ กระทํ า ด ว ย
ประการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อ
ตนเองหรือผูอื่น เว นแตจ ะกระทําภายในเขตที่ไ ดจํา แนกไวเปน ประเภท
เกษตรกรรมและรั ฐ มนตรี ไ ด ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา หรื อ ได รั บ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
สิ่งแวดลอม เรื่องแตงตั้งพนักงาน
อําเภอ เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 25 มิถุนายน
2547
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ให บุ ค ลากรของหน ว ยงานต า งๆ รวมถึ ง ผู บ ริ ห าร อปท. ได แ ก
สิ่งแวดลอม เรื่องแตงตั้งพนักงาน
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก อบต. รองนายก อบต.
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม
ปลัด อบต. เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม มีอํานาจ
พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 16 ธันวาคม หนาที่ปองกัน จับกุม ปราบปรามผูกระทําผิด และยึดของกลางที่ได
2547
จากการกระทําผิดกฎหมายปาไม
แนวปฏิบัติในการอนุญาตใหเขาทํา
คําขออนุญาตตองมีหนั งสือแสดงการไดรับความเห็นชอบจากสภา
ประโยชนหรือทําเหมืองแรในพื้นที่ปาไม องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้ง
บันทึกยินยอมแกไขปญหาราษฎร
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แผนภาพที่ 1 การขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ในพื้นที่ปาตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 (ยกเวนการทําเหมืองแรและกิจกรรมที่
เกี่ยวของ)

แจงผูขอปฏิบัติ
ออกใบอนุญาตแผวถางปา
อายุไมเกิน 1 ป และเรียกเก็บ
คาใชจายไรละ 50 บาท ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ลงวันที่ 17 มี.ค. 2529

เอกสาร (1)
ยื่นคําขอตามแบบ ป.ส. 17 หรือ ป.ส. 20 (บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบคุ คล) โดยอนุโลม พรอมทั้ง
เอกสารตางๆ รวมทั้ง
 รายละเอียดของโครงการและแผนที่แสดง
บริเวณที่ขออนุญาต
 หนังสือแสดงการไดรบั ความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งบันทึก
ยินยอมแกไขปญหาราษฎร

ผูขออนุญาต
ยื่นคําขอ + เอกสาร (1)

ดําเนินการ/ตรวจควบคุม

ผูวาราชการจังหวัด
(ทสจ.)

นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่
ตรวจควบคุม

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบ
พื้นที่
รวมกัน

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่ + เอกสาร (1)
ภายใน 15 วัน
ดําเนินการ/ตรวจควบคุม

หมายเหตุ:

กรมปาไม

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กรมปาไมพิจารณาแลว
 ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามนโยบายและสถานการณ
ที่มา: คูมือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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แผนภาพที่ 2 การขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อการทําเหมืองแร และกิจการที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
แจงผูขอปฏิบัติ/
ตรวจควบคุม
ออกใบอนุญาตแผวถางปาอายุ
ไมเกิน 1 ป และเรียกเก็บคาใชจาย
ไรละ 1,200 บาท ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2526

เอกสาร (1)
ยื่นคําขอตามแบบ ป.ส. 20 หรือ ป.ส. 21 (บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล) โดยอนุโลม พรอมทั้ง
เอกสารตางๆ รวมทั้ง

ผูขออนุญาต
ยื่นคําขอ + เอกสาร (1)

 รายละเอียดของโครงการ (หลักฐานฝาย
อุตสาหกรรมแร)

 หนังสือแสดงการไดรับความเห็นชอบจาก

ทสจ.

สภาองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งบันทึก
ยินยอมแกไขปญหาราษฎร

ภายใน 7 วัน
ดําเนินการ
ตรวจควบคุม
ผูวาราชการจังหวัด

นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบพื้นที่
รวมกัน

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่ + เอกสาร (1)
ดําเนินการ
ตรวจควบคุม

หมายเหตุ:

กรมปาไม

พิจารณารายงาน
ลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร

กรมทรัพยากรธรณี

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กรมปาไมพิจารณาแลว
 ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามนโยบายและสถานการณ
ที่มา: ปรับปรุงจาก คูมือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่
ปาไม
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3.2 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
กฎหมายปาสงวนแหงชาติมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดเขตคุมครองและรักษาปาเพื่อปองกันการ
บุกรุกทําลาย ตามมาตรา 6 และมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ บรรดาปาที่เปนปาสงวนและปา
คุมครองอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481 ใหถือวาเปนปาสงวน
แหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ฉะนั้น ในการพิจารณาปญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติจึงตองพิจารณาดวยวา พื้นที่นั้นมีการสงวนหวงหามครั้งแรกเมื่อใด ซึ่งอาจเปนกรณีการ
สงวนหวงหามเปนระยะเวลานานกอนการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติในป พ.ศ. 2507 ก็
ได
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กอน พ.ศ. 2545 เปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) ในการออก
กฎกระทรวงกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติโดยมีแผนที่แสดงแนวเขตปาแนบทายกฎกระทรวงดวย และ
ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่นเพื่อแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติไว
ตามสมควร บุคคลใดที่อางวามีสิทธิหรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดกอนวันที่กฎกระทรวง
กําหนดปาสงวนนั้นใชบังคับใหยื่นคํารองตอนายอําเภอภายใน 90 วันนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใช
บั ง คั บ ถ า ไม ยื่ น คํ า ร อ งภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล า ว ให ถื อ ว า สละสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน นั้ น นั บ ตั้ ง แต
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดมีการประกาศพื้นที่ปาสงวนแหงชาติไปแลวเปนจํานวนประมาณ
143.9 ลานไร36
3.2.1 การควบคุมการใชและทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
เมื่อมีการกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติแลว มาตรา 14 กําหนดขอหาม “มิใหบุคคลใดยึดถือ
ครอบครอง ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทํา
ดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ เวนแตเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่” ทั้งนี้ การขออนุญาตทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติโดยไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่สามารถกระทําไดภายใตมาตราตางๆ ดังตอไปนี้
 มาตรา 13 ทวิ ในกรณีที่สวนราชการหรือองคการของรัฐมีความประสงคที่จะขอใชพื้นที่บาง
แหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชนของรัฐอยางอื่น
ใหอธิ บ ดี โดยอนุมั ติรั ฐ มนตรีมี อํา นาจประกาศกํ าหนดบริ เ วณดั ง กล าวเปนบริ เ วณที่ท าง
ราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติได และในบริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา 14
(หามยึดถือครอบครอง กอสราง แผวถาง เก็บหาของปา ฯลฯ) และมาตรา 16 (ตองไดรับ
อนุญาตเพื่อเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ) มาใชบังคับแกการที่สวนราชการ
หรือองคการนั้ นๆ จํ าเป นตองกระทําเพื่อ ใหบรรลุ วั ต ถุประสงคในการปฏิบัติงานเพื่อ ใช
ประโยชนในพื้นที่นั้น
36

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แหลงที่มา: http://www.dnp.go.th/statistics/2553/stat2553.asp
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 มาตรา 15 การทํ า ไม หรื อเก็ บหาของปา ตองไดรั บ ใบอนุญ าตจากพนักงานเจา หนา ที37่
อยางไรก็ดี กฎหมายกําหนดขอยกเวนสําหรับการทําไมบางชนิดเพื่อใชสอยในครัวเรือนให
ไมตองขอรับใบอนุญาต38 เชน การเก็บหาเศษไมฟน การตัดไมไผทุกชนิด การเก็บหาหวาย
และเถาวัลย และการทําไมตามที่อธิบดีประกาศกําหนด และกําหนดขอยกเวนสําหรับการ
เก็บหาของปาบางชนิดตามเงื่อนไขที่กําหนดเพื่อใชสอยหรือบริโภคในครัวเรือนใหไมตอง
ขอรับใบอนุญาต เชน การเก็บหาหญาคา ผลไม หนอไม เห็ด ผัก ชันไม ผลหรือฝกสะตอ
หรือผลหรือฝกเหรียง เปนตน39
 มาตรา 16 การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรีในกรณีตอไปนี้
1) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยคราวละ 5 ป แตไมเกิน 30 ป
2) การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกิน 10 ป
 มาตรา 16 ทวิ การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาเสื่อมโทรมของบุคคลที่ไดอาศัย
ทํากินในพื้นที่นั้นมากอนที่เขตนั้นจะถูกประกาศเปนเขตปาเสื่อมโทรม โดยไดรับอนุญาต
จากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย แตตองไมเกิน 20 ไรตอครอบครัว มีกําหนดคราวละไม
นอยกวา 5 ป แตไมเกิน 30 ป อยางไรก็ดี บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตอาจขอขยายพื้นที่เพิ่มเติม
เพื่อปลูกปาหรือไมยืนตนไดหากพิสูจนใหเห็นวาตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือหรือ
อุปกรณที่จะปลูกปาหรือไมยืนตนได แตตองไมเกิน 35 ไรตอครอบครัว การใหอนุญาตตาม
มาตรานี้เปนการอนุญาตภายใต “โครงการ ส.ท.ก.”40 ผูไดรับอนุญาตจะไดรับเอกสารสิทธิที่
37

มาตรา 15 บัญญัติวา “การทําไมหรือเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ
การอนุญาตใหเปนไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”
38
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1106 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 วาดวยการทําไมในเขตปา
สงวนแหงชาติ
39
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1107 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 วาดวยการเก็บหาของปาในเขต
ปาสงวนแหงชาติ ขอ 2 กําหนดใหการเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติเพื่อใชสอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตนในกรณีดังตอไปนี้
ใหไดรับยกเวนไมตองขออนุญาต ไดแก
1) การเก็บหาหญาคา ออ พง แขม ปรือ กก กระจูด ใบพลวง
2) การเก็บหาผลไม หนอไม เห็ด หรือพืชชนิดอื่นๆ
3) การเก็บหาผัก กลอย มัน สมุนไพร รากไม
4) การเก็บหาชันไม
5) การเก็บหาผลหรือฝกสะตอ หรือผลหรือฝกเหรียงหรือผลเนียง โดยไมทําอันตรายหรือกระทําการใดๆ อันเปนอันตรายแกตนสะตอ
หรือตนเหรียงหรือตนเนียง
6) การเก็บหาของปาอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
40
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 ทวิ วรรคสาม บัญญัติเรื่องการอนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
ในเขตปาสงวนแหงชาติตามโครงการ ส.ท.ก. ไววา ในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ (เขตปาเสื่อมโทรม) ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชน
หรืออยูอาศัยในเขตดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดเขตนั้น
“(1) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลนั้นยังมีความจําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยตอไปในที่ที่ไดทําประโยชนหรืออยูอาศัยอยู
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

เรียกวา “เอกสาร ส.ท.ก.” ซึ่งเปนเอกสารรับรองสิทธิทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติที่เปน
ปาเสื่อมโทรม และเปนสิทธิที่ตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมที่ผูมีสิทธิระบุไวได
 มาตรา 17 การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี ตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
 มาตรา 18 อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในเรื่อง (1) การเขาไป การผาน หรือการใชทาง และ (2) การนําหรือ
ปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป
 มาตรา 20 การเขาทําการบํารุงรักษาปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อม
โทรม โดยได รับอนุ ญาตจากอธิบ ดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรี แต หากเปนการอนุญาตเกิน
2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี41
จะเห็นไดวา บุคคลไมวาจะเปนเอกชนหรือหนวยงานของรัฐสามารถขออนุญาตเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติไดอยางกวางขวางภายใตมาตราตางๆ ดังกลาวมาขางตน ในกรณีที่ อปท.
ตองการใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หรือตองการดําเนินกิจกรรมที่เปนการ
บํารุงรักษาหรืออนุรักษปาไม (เชน การปลูกปา หรือการทําฝายในพื้นที่ตนน้ํา ฯลฯ) รวมทั้งการ
ทํากิจการอื่นเพื่อประโยชนของประชาชน เชน การทําถนน ฯลฯ ก็จะตองดําเนินการขออนุญาต
ตามบทบัญญัติของมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ และในกรณีที่ อปท. ตองการใชพื้นที่
ปาสงวนเพื่อประโยชนในทางราชการ (เชน ตองการทําสนามกีฬา ฯลฯ) ก็จะตองขออนุญาตตาม
มาตรา 13 ทวิ เชนเดียวกันกับสวนราชการอื่นๆ เปนตน
แมวาพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติจะบัญญัติใหการขออนุญาตใชประโยชนจากทรัพยากรใน
เขตปาสงวนแหงชาติตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ อธิบดี หรือรัฐมนตรีฯ ขึ้นอยูกับตามที่
บัญญัติไวในแตละมาตรา และในบางกรณีมีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนผูอนุญาต (เชน การขอใชทางผานในเขตปา
สงวน) แตในกรณีที่เปนการขออนุญาตเขาทําประโยชนตามมาตรา 16 และการขออนุญาตปลูก
แลวนั้นได แตตองไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป ทั้งนี้โดยไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตอๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม
(2) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในที่ที่ตนเคยทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวน
แหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลว โดยพิสูจนใหเห็นวาตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปาหรือไมยืนตน
ตามที่ขอเพิ่มนั้นได อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือไมยืนตนได แตตองไมเกินสามสิบหาไร
ตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป และตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว
การไดรับอนุญาตตามวรรคสาม มิใหถือวาเปนการไดสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน.........”
41
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 20 บัญญัตไิ วดังนี้ “ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตาม
มาตรา 16 ทวิ ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไม
ยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีอาจกําหนดใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลไดตามจํานวนที่เห็นสมควรโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ”
(ปจจุบันตองเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
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สรางสวนปาหรือไมยืนตนตามมาตรา 20 ไดมีการออกระเบียบฯ ซึ่งกําหนดใหตองไดรับความ
เห็นชอบจาก อบต. กอนการอนุญาตของอธิบดีโดยการอนุมัติของรัฐมนตรี ดังจะกลาวตอไปใน
หัวขอ 3.2.4 และ 3.2.5
3.2.2 การควบคุมดูแลและบํารุงรักษาปาสงวนแหงชาติโดยพนักงานเจาหนาที่
บทบัญญัติสําคัญอีกสวนหนึ่งของกฎหมายปาสงวนแหงชาติก็คือ มาตราที่ใหอํานาจแกพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมใหเขาไปดําเนินกิจกรรมที่ถือวาเปนการบํารุงรักษาปาดังนี้คือ
มาตรา 19 เพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ อธิบดีมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตปา
สงวนแหงชาติได
เทาที่ผานมา กรมปาไมไดอาศัยอํานาจตามมาตรานี้เขาไปจัดการบํารุงรักษาพื้นที่ซึ่งจัดเปนปา
สงวนแหงชาติรวมทั้งการจัดตั้งปาชุมชน อํานาจหนาที่ในการบํารุงรักษาปาตามมาตรานี้ยังคงสงวนไววา
เปนอํานาจของกรมปาไมเปนหลัก ดังปรากฏตามหนังสือกรมปาไมที่ ทส 1610.2/17336 ลงวันที่ 9
ตุลาคม 2550 ถึงหนวยงานตางๆ ในสังกัดของกรมปาไมใหถือปฏิบัติในการดําเนินการตามมาตรา 19
ดังนี้ (แผนภาพที่ 3)
1) ตองจัดทําโครงการโดยมีเจาหนาที่ของกรมปาไมเปนหัวหนาโครงการ
2) โครงการต อ งมี ร ายละเอี ย ดพื้ น ที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น การ (ตามแบบ ป.ส. 18) แผนที่ ท า ย
กฎกระทรวง และแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 พรอมคาพิกัดที่จะดําเนินการ ขั้นตอนการ
ดําเนินการ การตรวจสอบติดตามผล และรายงานผลใหกรมปาไมทราบ
3) โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัด และจะตองไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมปาไมกอน
4) โครงการจะตองเปนไปเพื่อประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ
อยางชัดเจนและตองเปนไปตามหลักวิชาการ
อนึ่ง หนังสือสั่งการดังกลาวขางตนเปนผลสืบเนื่องมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราไดจัดทําโครงการ
ปลูกปากันชนในพื้นที่ปาตนน้ําลําธารที่เสื่อมโทรมในเขตปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด
จํานวน 3,000 ไร และไดเสนอเรื่องใหกรมปาไมอาศัยอํานาจตามมาตรา 19 ในการสั่งใหผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทราเปนผูดําเนินการ แตกรมปาไมเห็นวา
ภารกิจดานการอนุรักษ และบํารุงรักษาปาเปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม ซึ่งมีทั้งหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกจังหวัดอยูแลว แผนภาพที่ 3 แสดงใหเห็นขั้นตอนดําเนินการในกรณีที่
พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่กรมปาไมจัดทํากิจกรรมบํารุงรักษาปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
อยางไรก็ดี ปรากฏการณที่เปนอยูในปจจุบันก็คือ ชุมชน และ อปท. ในหลายพื้นที่มีบทบาท
สําคัญในการริเริ่มจัดตั้งและบํารุงรักษาปาชุมชน แตเปนการดําเนินภารกิจโดยไมมีกฎหมายรองรับ
ฉะนั้น การใชประโยชนและการกระทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชน หรือ อปท. ในเขตปาสงวนแหงชาติ
เชน การขุดลอกทางน้ํา ยังคงตองประสานและไดรับอนุญาตจากกรมปาไม จึงควรตองพิจารณาวา
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ภายใตบริบทที่ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายปาชุมชน เราควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมมาตรา 19 อยางไร
บางเพื่อใหชุมชน และ อปท. สามารถริเริ่มและมีสวนรวมในการจัดทําโครงการเพื่อบํารุงรักษาพื้นที่ปาไม
ไดมากขึ้น
แผนภาพที่ 3 การใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติโดยพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของ
กรมปาไม (ตามมาตรา 19)
เจาหนาที่กรมปาไม
ผูรับผิดชอบโดยตรง

แจงเพื่อทราบ
และประสานงาน

เอกสาร (1)
รายละเอียดโครงการ
รายงานการตรวจสอบสภาพปาตามแบบ ป.ส. 18
แผนที่ทายกฎกระทรวงและแผนที่ตามมาตราสวน
1:50,000 แสดงบริเวณขอใชพื้นที่
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบรายงาน + เอกสาร (1)
แจงใหปฏิบัติ

ผูบังคับบัญชา
ตามสายงาน
พิจารณา
แจงผลการพิจารณา และประมวล
เรื่องเสนอ

ผูวาราชการจังหวัด
(ทสจ.)

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่

อธิบดีกรมปาไม
(กองการอนุญาต)

แจงใหปฏิบัติหรือประสานงาน
หมายเหตุ:

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการพิจารณาของกรมปาไม
 ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามนโยบายและสถานการณ
ที่มา: คูมือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม

3.2.3 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดออกประกาศกระทรวงฯ หลาย
ฉบับเพื่อแตงตั้งบุคลากรของหนวยงานตางๆ ใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวของกับทองถิ่น มีประกาศกระทรวงฯ ที่สําคัญสองฉบับคือ

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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อํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรปาไมของ อปท.
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 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 แตงตั้งใหผูดํารง
ตําแหนงดังตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
(1) ผูวาราชการจังหวัด
(2) นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 แตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่ปองกัน จับกุม ปราบปราม
ผูกระทําผิด และยึดของกลางตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
(1) รองผูวาราชการจังหวัด
(2) ปลัดจังหวัด
(3) ปลัดอําเภอ
(4) นายกเทศมนตรี
(5) รองนายกเทศมนตรี
(6) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(7) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(8) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(9) กํานัน
(10) ผูใหญบาน
ฉะนั้น เชนเดียวกันกับกรณีของการแตงตั้งบุคลากรของ อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 อํานาจหนาที่ของ อปท. ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติถูกจํากัดเฉพาะในเรื่องของการปองกัน จับกุม ปราบปราม
ผูกระทําผิด และยึดของกลางที่ไดจากการกระทําผิดกฎหมายปาสงวนแหงชาติเทานั้น42 ดังได
กลาวมาแลววา อปท. สวนใหญไมตองการใชอํานาจหนาที่เหลานี้ เนื่องจากตนเองไมมีสมรรถนะในการ
ใชอํานาจจับกุมและปราบปรามผูกระทําผิด อีกทั้งการใชอํานาจหนาที่ดังกลาวจะกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงกับประชาชน
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พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 26 บัญญัติวา “การจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให
พนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

3.2.4 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขต
ปาสงวนแหงชาติ ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
เปนระเบียบฯ ที่กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 ดังไดกลาวมาแลวขางตน ผูขออนุญาตอาจเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ บุคคลธรรมดา
หรื อนิติบุค คลก็ ไ ด ข อสังเกตก็ คื อ ระเบีย บฯ นี้ กํ าหนดให อบต. มี สว นร วมในกระบวนการอนุ ญ าต
เนื่องจากมีขอกําหนดใหพื้นที่ปาไมซึ่งจะอนุญาตใหบุคคลเขาอยูอาศัยหรือทําประโยชนไดจะตอง “ไมมี
ปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือ
องคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู” หลักเกณฑและขั้นตอนในการอนุญาตสรุปไดดังนี้
1) บุคคลที่ประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหยื่น
คําขอตอจังหวัดทองที่ที่ปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดตามแบบ ป.ส. 20
(สําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือแบบ ป.ส. 21 (สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลทั่วไป)
2) เมื่อจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดไดรับคําขออนุญาตตามขอ (1) แลว ใหจัดทํา
รายงาน พรอมทั้งความเห็นเบื้องตนเสนอตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ได
รับคําขอ
3) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานตามขอ (2) แลว ใหสั่งพนักงานเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 5
ขึ้นไป ออกไปทําการตรวจสภาพปาภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูวาฯ ไดรับรายงาน แตถา
เปนการขออนุญาตเพื่อทําเหมืองแรในพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหเปนพื้นที่ลุม
น้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 หรือในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 องศา ใหผูวาฯ สั่งพนักงาน
เจาหนาที่ตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป หรือเจาหนาที่ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการตรวจประทาน
บัตรเหมืองแรออกไปทําการตรวจสภาพปา พนักงานเจาหนาที่ตองรายงานผลการตรวจ
สภาพปา พรอมทั้งใหความเห็นประกอบการพิจารณาสภาพปาตอผูวาฯ ตามแบบ ป.ส. 22
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ตรวจสภาพปาเสร็จ
4) เมื่อผูวาฯ ไดรับรายงานตามขอ (3) ใหพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดีกรมปาไม
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ในกรณีที่เปนการขออนุญาตเพื่อทําเหมืองแร ให
ผูวาฯ สงสําเนาเอกสารทั้งหมดที่รายงานอธิบดีกรมปาไมใหพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ดวย
5) พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
5.1) ไมเปนพื้นที่ปาซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม
5.2) ไมขัดกับมาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา มาตรการการใชประโยชนในพื้นที่ปาชาย
เลน และมาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ ไ ว แ ล ว หรื อ ผู ข ออนุ ญ าตต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว
5.3) ไมเปนบริเวณที่มีทิวทัศนสวยงามอันควรรักษาไว
5.4) ไมเปนบริเวณที่ควรรักษาไวเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา
5.5) ไม มี ป ญ หากั บ ราษฎรในพื้ น ที่ แ ละบริ เ วณใกล เ คี ย ง และต อ งได รั บ ความ
เห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู
5.6) ต องมีไ มข นาดความโตวั ดโดยรอบลํ าตนตรงที่สู ง 130 เซนติเ มตร ตั้ งแต 50-100
เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100
เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 2 ตน
5.7) ตองมีลักษณะ ขนาด อาณาเขต และเนื้อที่เหมาะสมกับกิจการตามวัตถุประสงคที่ขอ
และแผนการใชพื้นที่ตามโครงการประกอบคําขอ
6) การอนุญาตเพื่อทําเหมืองแร จะอนุญาตไดคําขอละไมเกิน 300 ไร และมีกําหนดระยะเวลา
คราวละไมเกิน 10 ป การอนุญาตเพื่อสรางทางขนแรใหมีความกวางของทางไดไมเกิน 6
เมตร และตองสรางทางกับบํารุงรักษาทางตามมาตรการที่กรมปาไมกําหนด โดยมีกําหนด
ระยะเวลาคราวละไมเกิน 10 ป และการอนุญาตเพื่อกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการทําเหมืองแร
ไดแก ที่เททิ้งมูลดินทราย ที่พักคนงาน ที่กองเก็บแร ที่ตั้งโรงโม หรือแตงแร รวมทั้งที่เก็บ
เครื่องมือเครื่องใชในการทําเหมืองแรและอื่นๆ ใหพิจารณาในพื้นที่ที่ไดรับการรับรองเปน
หนังสือจากพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และจะอนุญาตไดตามความจําเปนและ
เหมาะสมแกกิจการที่ขออนุญาตมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเกิน 10 ป
7) พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตเพื่อทําการขุด เก็บ ซึ่งกรวด ทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใชการทํา
เหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร ตองอยูหางจากทางหลวงไมนอยกวา 500 เมตร จากจุด
กึ่ ง กลางของทางในระยะที่ ใ กล ที่ สุ ด โดยวั ด ในแนวระดั บ รวมทั้ ง ต อ งไม เ ป น บริ เ วณ
พระราชฐาน วัด หรือสถานที่ที่ใชเพื่อประกอบศาสนกิจ โบราณสถาน โดยใหพิจารณา
อนุญาตคําขอละไมเกิน 10 ไร และมีกําหนดระยะเวลาคราวละ 5 ป นอกจากนี้ ผูรับอนุญาต
ต อ งยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตเก็ บ หาของป า ภายในเขตป า สงวนแห ง ชาติ ต ามมาตรา 15 แห ง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ดวย
8) การอนุ ญ าตเพื่ อ อยู อ าศั ย หรื อ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม และเลี้ ย งสั ต ว ให พิ จ ารณา
อนุ ญ าตจํ า นวนพื้ น ที่ ต ามความจํ า เป น และเหมาะสม หากขอจํ า นวนพื้ น ที่ เ กิ น 20 ไร
โครงการที่เสนอพรอมคําขอตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค ระยะเวลาเริ่มงาน
เปาหมายโครงการ คาใชจายเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งการใชแรงงานเกษตรในทองถิ่น
นั้นๆ และทองที่ใกลเคียงไมต่ํากวารอยละ 60 ของแรงงานเกษตรทั้งหมด โดยจัดใหราษฎร
ในพื้นที่นั้นไดรับการจางงานเปนอันดับแรก การอนุญาตใหมีกําหนดระยะเวลาคราวละไม
นอยกวา 5 ป แตไมเกิน 30 ป
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

9) การอนุญาตเพื่อจัดสวนรุกขชาติ หรือวนอุทยาน หรือเพื่อการเพาะเลี้ยง หรือขยายพันธุสัตว
ปา ใหอนุญาตแตละคําขอไมเกิน 1,000 ไร มีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวา 5 ป แต
ไมเกิน 30 ป
10) การอนุญาตเพื่อสรางวัด หรือสํานักสงฆ ใหพิจารณาอนุญาตจํานวนพื้นที่แตละคําขอไมนอย
กวา 6 ไร แตไมเกิน 15 ไร และมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมนอยกวา 5 ป แตไมเกิน 30 ป
11) การอนุ ญ าตให ส ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เข า ทํ า ประโยชน เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ ดๆ ให
พิจารณาจํานวนพื้นที่แตละคําขอตามความจําเปนและเหมาะสมแกกิจการนั้น และมีกําหนด
คราวละไมนอยกวา 5 ป แตไมเกิน 30 ป
12) เมื่อมีการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติแลว ใหผูวา
ราชการจั ง หวั ด และหรื อ หน ว ยงานที่ ก รมป า ไม กํ า หนดพิ จ ารณาส ง เจ า หน า ที่ อ อกไป
ตรวจสอบและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติต ามเงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตอยา งสม่ํ า เสมอ และให
เจาหนาที่จากสวนกลางออกไปดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการอนุญาตอยางนอยปละ 1 ครั้ง
แผนภาพที่ 4 และ แผนภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการอนุญาตเขาทําประโยชนตามมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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อํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรปาไมของ อปท.
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แผนภาพที่ 4 การขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติเพือ่
วัตถุประสงคตางๆ ตามมาตรา 16 (ยกเวนการทําเหมืองแรและกิจการที่
เกี่ยวของ)
แจงผูขอปฏิบัติ/
ตรวจควบคุม

เอกสาร (1)
ยื่นคําขอตามแบบ ป.ส. 20 หรือ ป.ส. 21 (เอกชน) พรอม
ทั้งเอกสารตางๆ รวมทั้ง

ผูขออนุญาต

 รายละเอียดของโครงการและแผนผัง
 แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราสวน 1:50,000
 หนังสือแสดงการไดรับความเห็นชอบจากสภา

ยื่นคําขอ + เอกสาร(1)

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 23
เรียกเก็บคาธรรมเนียมฯ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
1221 (พ.ศ. 2531)

ทสจ.
ภายใน 7 วัน

องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พรอมทั้งบันทึกยินยอมแกไขปญหา
ราษฎร

ผูวาราชการจังหวัด
นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจสอบพื้นที่
รวมกัน

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่ + เอกสาร (1)
ตรวจควบคุม
ดําเนินการ
(กรณีที่ไดรับอนุมัติ)

ภายใน 15 วัน
กรมปาไม
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ:

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใชพื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลว
 ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามนโยบายและสถานการณ
ที่มา: ปรับปรุงจาก คูมือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่
ปาไม
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

แผนภาพที่ 5 การขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติเพือ่
การทําเหมืองแรและกิจการที่เกี่ยวของ (ตามมาตรา 16)
แจงผูขอปฏิบัติ/
ตรวจควบคุม

เอกสาร (1)
ยื่นคําขอตามแบบ ป.ส. 20 หรือ ป.ส. 21 พรอมทั้ง
เอกสารตางๆ รวมทั้ง

ผูขออนุญาต
ยื่นคําขอ + เอกสาร (1)

ออกหนังสืออนุญาตตามแบบ
ป.ส. 23 และเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมฯ ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 1221 (พ.ศ.2531)
หรือยกเวนคาธรรมเนียม

 รายละเอียดของโครงการ(หลักฐานฝายอุตสาหกรรม
แร)

ทสจ.

 หนังสือแสดงการไดรับความเห็นชอบจากสภา

องคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พรอมทั้งบันทึกยินยอมแกไขปญหา
ราษฎร

ภายใน 7 วัน
ผูวาราชการจังหวัด

ดําเนินการ/ตรวจควบคุม
เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมประจําทองที่

ตรวจสอบพื้นที่
รวมกัน
เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

ตรวจควบคุม
แจงผลการพิจารณา

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมประจําทองที่ + เอกสาร (1)
ภายใน 15 วัน
ดําเนินการ
(กรณีที่ไดรับอนุมัติ)

กรมปาไม
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

พิจารณารายงาน
ลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร

กรมทรัพยากรธรณี

พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ:

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใชพื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลว
 ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามนโยบายและสถานการณ
ที่มา: ปรับปรุงจาก คูมือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่
ปาไม

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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3.2.5 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืน
ตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
เปนระเบียบฯ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 เพื่อกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคล รวมทั้งสวนราชการ
หรือองคการของรัฐ เขาปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ “สวนปา” ตาม
ระเบียบฯนี้ หมายถึง พื้นที่ซึ่งปลูกและบํารุงรักษาพันธุไมเพื่อการใชประโยชนจากเนื้อไมเปนหลัก สวน
“ไมยืนตน” หมายถึง พันธุไมขนาดใหญหรือไมที่มีผลและมีอายุยืนนานสามารถนําเนื้อไมไปใชประโยชน
ได พื้นที่ซึ่งจะอนุญาตใหปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนไดจะตองจัดเปนพื้นที่ “ปาเสื่อมโทรม”43
ในส วนที่เกี่ยวของกับ อปท. นั้น ระเบียบฯ นี้กําหนดใหพื้นที่ที่ขออนุญ าต “ตองไมมี
ปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือ
องคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู” หลักเกณฑและขั้นตอนอนุญาตการปลูกสรางสวนปา
หรือไมยืนตนตามระเบียบฯ สามารถสรุปไดดังนี้
1) ผูประสงคขออนุญาตทําการปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาสงวนแหงชาติยื่นคําขอ
ตอจังหวัดทองที่ที่ปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด ตามแบบ ป.ส. 29 พรอม
ดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอ ในกรณีที่ขออนุญาตเกิน 100 ไร ใหแนบโครงการที่
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค ระยะเวลาเริ่มงาน เปาหมายของโครงการ และ
คาใชจายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบดวย
2) เมื่อจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดไดรับคําขอตามขอ (1) แลว ใหเสนอคําขอ
ดังกลาวพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับคํา
ขออนุญาต
3) ใหผูวาฯ สั่งพนักงานเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป ออกไปทําการตรวจสภาพปาภายใน 15
วัน นับจากวันที่จังหวัดไดรับคําขออนุญาต พนักงานเจาหนาที่จะตองรายงานผลการตรวจ
สภาพปา พรอมทั้งใหความเห็นประกอบการตรวจสภาพปานั้นตอจังหวัดตามแบบ ป.ส. 30
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสภาพปาเสร็จ เมื่อไดรับรายงานตามแบบ ป.ส. 30 แลว
ใหผูวาฯ ตรวจสอบและพิจารณาทําความเห็นเสนอโดยตรงไปยังกรมปาไมภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ไดรับรายงาน
4) การพิจารณาอนุญาตตองเปนจํานวนพื้นที่แตละรายครั้งละไมเกิน 2,000 ไร โดยมีกําหนด
ระยะเวลาไมเกิน 30 ป
5) การอนุญาตจะกระทําไดเมื่อพื้นที่ที่ขออนุญาตมีลักษณะดังตอไปนี้
5.1) ไมเปนพื้นที่ปาซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม
43

ตามระเบียบฯ นี้ “ปาเสื่อมโทรม” หมายความวา พื้นที่ปาในบริเวณปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งมีไมมีคาที่มีลักษณะ
สมบูรณเหลืออยูนอย และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ โดยมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง 130 เซนติเมตร
ตั้งแต 50-100 เซนติเมตรขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไปขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่
ไมเกินไรละ 2 ตน
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5.2) ไมอยูในพื้นที่ปาที่มีสภาพเปนปาตนน้ําลําธารชั้นที่ 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2528 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531
เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2532 เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2534 และเมื่ อ วั น ที่ 21
กุมภาพันธ 2538
5.3) ไม มี ป ญ หากั บ ราษฎรในพื้ น ที่ แ ละบริ เ วณใกล เ คี ย ง และต อ งได รั บ ความ
เห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู
5.4) เปน “ปาเสื่อมโทรม” (ดูนิยาม “ปาเสื่อมโทรม” ในเชิงอรรถที่ 43)
6) หนังสืออนุญาตใหปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนใหใชแบบ ป.ส. 31 เมื่อไดรับอนุญาตแลว
หากปรากฏวาภายในพื้นที่ที่อนุญาตมีไมขึ้นอยูกีดขวางการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว
ใหผูรับอนุญาตตัดฟนออกไดเทาที่จําเปนภายในขอบเขตของแผนการประจําปนั้นๆ เทานั้น
บรรดาไมที่ไดตัดฟนซึ่งยังใชประโยชนไดใหถือวาเปนของรัฐ และใหเปนหนาที่ของจังหวัด
ทองที่ปานั้นหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดตรวจทําบัญชีประทับตราตามลักษณะของไม
ที่จะนําไปใชประโยชน (ยกเวนไมฟน) และใหเสนอจําหนายใหแกผูรับอนุญาตในอัตราสอง
เทาของคาภาคหลวงสําหรับไมกระยาเลยหรือไมฟน และสามเทาคาภาคหลวงสําหรับไมสัก
ถาผูรับอนุญาตไมซื้อ ใหทําการประมูลจําหนายตามระเบียบวาดวยการพัสดุตอไป
7) ถาผูรับอนุญาตประสงคจะทําการตัดสางขยายระยะไมที่ไดปลูกขึ้นเพื่อการบํารุงสวนปา ให
กระทําไดโดยแจงใหจังหวัดทองที่หรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดทราบกอนตัด เพื่อ
จังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดจะไดสั่งเจาหนาที่ตรวจใหตัดฟนและขายใหแก
ผูรับอนุญาตตามอัตราที่กรมปาไมกําหนด
8) เมื่อผูรับอนุญาตประสงคจะทําไมที่ปลูกไวเพื่อนําไปใชประโยชน ใหยื่นเรื่องตอหนวยงานที่
กรมปาไมกําหนดเพื่อออกใบอนุญาตทําไมใหแกผูรับอนุญาตเปนอันดับแรก โดยใหผูรับ
อนุญาตชําระคาภาคหลวงตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
9) เมื่อมีการอนุญาตตามระเบียบฯ นี้แลว ใหผูรับอนุญาตรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แบบ ป.ส. 32 ตอจังหวัดทองที่หรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดภายใน 60 วันนับจากวันที่
ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานมาครบรอบปทุกป และใหจังหวัดทองที่หรือหนวยงานที่
กรมปาไมกําหนดรวบรวมรายงานสงใหกรมปาไมภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับรายงาน
นั้น
10) การใหเชาหรือรับชวงสิทธิ์ตามหนังสืออนุญาตจะกระทํามิได เวนแตเปนกรณีที่ผูรับอนุญาต
ถึงแกความตาย และทายาทหรือผูจัดการมรดกประสงคจะดําเนินการตามหนังสืออนุญาต
ตอไป ใหยื่นคํารองตอจังหวัดภายใน 90 วันนับจากวันที่ผูรับอนุญาตถึงแกความตาย หาก
พนกําหนดนี้ใหถือวาสละสิทธิในการใชพื้นที่นั้น เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัย อธิบดีกรมปาไม
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาจ
พิจารณาผอนผันเปนรายกรณีก็ได
แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการอนุญาตใหเขาปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนตามมาตรา 20

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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แผนภาพที่ 6 การขออนุญาตเขาทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ (ตามมาตรา 20)
แจงผูขอปฏิบัติ

เอกสาร (1)
ยื่นคําขอตามแบบ ป.ส. 29 พรอมทั้งเอกสารตางๆ
รวมทั้ง

ผูขออนุญาต

แจงผลการอนุญาตและ
เรียกเก็บคาตอบแทน
ตามประกาศกระทรวงฯ

 รายละเอียดของโครงการและแผนผังแสดงบริเวณ

ยื่นคําขอ + เอกสาร (1)

ที่ขออนุญาต

 หนังสือแสดงการไดรับความเห็นชอบจาก

สภาองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งบันทึกยินยอม
แกไขปญหาราษฎร

ผูวาราชการจังหวัด
(ทสจ.)

ดําเนินการ/ตรวจควบคุม

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่

ตรวจสอบพื้นที่
รวมกัน

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน
รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด + สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ประจําทองที่ + เอกสาร (1)
ตรวจควบคุม
ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 31

ภายใน 15 วัน
ดําเนินการ

กรมปาไม

อนุมัติ/ไมอนุมัติ

พิจารณาและประมวลเรื่องเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ:

เกิน 2,000 ไร

คณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลว
 ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามนโยบายและสถานการณ
ที่มา: ปรับปรุงจาก คูมือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่
ปาไม
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3.2.6 ระเบียบกรมปาไมวาดวยการใชประโยชนเกี่ยวกับการเขาไป การผาน หรือการใช
ทางและการนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548
ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
เปนระเบียบฯ ที่ออกโดยกรมปาไมเพื่อควบคุมการเขาไป หรือผาน หรือใชทางภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ รวมทั้งควบคุมการนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ สาระสําคัญสรุป
ไดดังนี้ (แผนภาพที่ 7 และแผนภาพที่ 8)
1) เมื่ อ ปรากฏว า มี ก ารเข า ไปใช บ ริ เ วณภายในเขตป า สงวนแห ง ชาติ ใ ดเป น ทางผ า นเข า ออกเปนประจํา ใหจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดพิจารณาเสนอความเห็นตอ
ผูวาราชการจังหวัดที่ปานั้นตั้งอยู เพื่อจัดใหมีการควบคุมการผานเขาออกและใชทาง โดย
ประกาศกําหนดแนวทางที่อนุญาตใหใชเปนทางผานได พรอมทั้งปดผังแนวทางไวที่บาน
ผูใหญบาน ที่ทําการกํานัน สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล และที่วาการอําเภอแหง
ทองที่ที่ปาสงวนแหงชาตินั้นตั้งอยู และใหปดประกาศไวในที่ใกลเคียงกับหลักเขตหรือปาย
หรือเครื่องหมายที่แสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาตินั้นดวย การใชเสนทางนอกเหนือจากที่ได
ประกาศไว จะกระทําไดก็แตโดยยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด พรอม
ทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปน ในกรณีดังกลาวใหกรมปาไมพิจารณาคําขออยางรอบคอบ
และจะอนุญาตไดไมเกินคราวละ 1 ป
2) ผูใชเสนทางผานเขาออกจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด คือ หามนําเครื่องมือหรือเครื่องใชใน
การตัดไมทําลายปาเขาไปด วย เวนแต จะไดรั บอนุ ญาตจากพนักงานเจ าหนาที่เปนการ
เฉพาะคราว ตองเขาไปตามเสนทางที่กําหนดไวเทานั้น และหามกระทําการใดๆ ใหเปน
อันตรายแกสภาพปาไม หรือของปา หรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย
3) เมื่อปรากฏวาปาสงวนแหงชาติใดมีบริเวณที่จะปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปหากินได หรือมีบริเวณ
ที่สมควรหามการปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป ใหหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดที่ปานั้นตั้งอยูเพื่อประกาศกําหนดบริเวณที่อนุญาตใหนํา
หรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป หรือหามปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป โดยปดผังไวที่บานผูใหญบาน ที่
ทําการกํานัน สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล และที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่ปาสงวน
แหงชาตินั้นตั้งอยู รวมทั้งในที่ใกลเคียงกับหลักเขตหรือปายหรือเครื่องหมายที่แสดงแนว
เขตปาสงวนแห งชาติ นั้นดว ย ในกรณีที่มีบุคคลไมอาจนําหรือปลอยสัตวเ ลี้ยงเข าไปใน
บริเวณที่ประกาศอนุญาต และประสงคจะขออนุญาตนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณ
อื่น ใหยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด พรอมทั้งแสดงเหตุจําเปน ในการ
พิจารณาคําขอดังกลาว หนวยงานผูอนุญาตจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
4) ผูที่นําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด คือ ตองนําหรือปลอย
สัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวเทานั้น ตองมีผูควบคุมดูแลสัตวนั้นอยางใกลชิด
หามนําเครื่องมือหรือเครื่องใชในการตัดไมทําลายปาเขาไปดวย และหามกระทําการใดๆ ให
เปนอันตรายแกสภาพปาไม หรือของปา หรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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แผนภาพที่ 7 การขออนุญาตเขาไป ผาน หรือใชทางภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
(ตามมาตรา 18)

1

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

 ใหปดผังแนวทางไวที่บาน

ผูใหญบาน, ที่ทําการกํานัน,
ที่สภาตําบลและที่วาการ
อําเภอทองที่
 ใหปดประกาศไวในที่ใกลเคียง
กับหลักเขต หรือปาย
หรือเครื่องหมายแสดงแนว
เขตปาสงวนแหงชาติ

เสนอความคิดเห็น + เอกสาร (1)
ผูวาราชการจังหวัด

เอกสาร (1)
 แผนผังแนวทางฯ
 ความเห็นและเหตุผลที่
เสนอผูวาราชการจังหวัด
ใหประกาศเขาไปผาน
หรือใชทางได

ดําเนินการ
ประกาศกําหนดแนวทางที่
อนุญาตใหเขาไป หรือผาน
หรือใชทางได

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การใชทางนอกเหนือจากแนวทางที่ประกาศกําหนดหรือการใชทางโดยรถยนต

2

ผูแจงขอปฏิบัติ

ผูขออนุญาต
ยื่นคําขอ + เอกสาร (1)

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 28
ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

อนุญาต

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

สงสําเนา

เอกสาร (1)
 ยื่นคําขออนุญาตตาม
แบบ ป.ส.27
 หนังสือแจงเหตุผล
ความจําเปน
 อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กรมปาไม

หมายเหตุ:  ทางหมายถึงทางทุกประเภท ยกเวนทางตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
 สวนราชการไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใชพื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการพิจารณาของ ทสจ.
 ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามนโยบายและสถานการณ
ที่มา: คูมือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

แผนภาพที่ 8 การขออนุญาตนํา หรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ
(ตามมาตรา 18)

1

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

 ใหปดผังแนวทางไวที่บาน

เสนอความคิดเห็น + เอกสาร (1)

ผูใหญบาน, ที่ทําการกํานัน,
ที่สภาตําบลและที่วาการ
อําเภอทองที่
 ใหปดประกาศไวในที่ใกลเคียง
กับหลักเขต หรือปาย หรือ
เครื่องหมายแสดงแนวเขตปา
สงวนแหงชาติ

ผูวาราชการจังหวัด

เอกสาร (1)
 แผนผังแสดงบริเวณฯ
 ความเห็นและเหตุผลที่
เสนอผูวาราชการจังหวัด
ใหประกาศ

ดําเนินการ
ประกาศกําหนดแนวทางที่อนุญาต
ใหนํา หรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป
หรือบริเวณที่หามปลอยสัตวเลี้ยง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การนําหรือปลอยสัตวเลีย้ งนอกเขตประกาศกําหนด

2

ผูแจงขอปฏิบัติ

ผูขออนุญาต
ยื่นคําขอ + เอกสาร (1)

ออกหนังสืออนุญาต
ตามแบบ ป.ส. 28
ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

อนุญาต

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

สงสําเนา
หมายเหตุ:

เอกสาร (3)
 ยื่นคําขออนุญาต
ตามแบบ ป.ส.27
 หนังสือแจงเหตุผล
ความจําเปน
 อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กรมปาไม

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการพิจารณาของ ทสจ.
 ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามนโยบายและสถานการณ
ที่มา: คูมือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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บทที่ 3
อํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรปาไมของ อปท.
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ตารางที่ 4 การควบคุมการทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507
กฎหมาย
บทบัญญัติที่เกี่ยวของ / อํานาจหนาที่ของ อปท.
พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 13 ทวิ สวนราชการที่ประสงคจะขอใชพื้นที่บางสวนภายในเขตปาสงวน
แห ง ชาติ เ ป น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ เพื่ อ ประโยชน ข องรั ฐ อย า งอื่ น ต อ งได รั บ
อนุญาตจากอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีฯ
มาตรา 14 หาม “มิใหบุคคลใดยึดถือครอบครอง ทําประโยชนหรืออยูอาศัยใน
ที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําการใดๆ อันเปน
การเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ” เวนแตเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
มาตรา 15 การทํ า ไม ห รื อ เก็ บ หาของป า ต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตจากพนั ก งาน
เจาหนาที่ ยกเวนการทําไมหรือเก็บหาของปาบางชนิดเพื่อใชสอยในครัวเรือน
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 16 การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรีในกรณีตอไปนี้
1) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยคราวละ 5 ป แตไมเกิน 30 ป
2) การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรคราวละไมเกิน 10 ป
มาตรา 16 ทวิ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลที่ได
อาศัยทํากินในพื้นที่นั้นมากอนที่เขตนั้นจะถูกประกาศเปนเขตปาเสื่อมโทรมเขาทํา
ประโยชน ห รื อ อยู อ าศั ย ในเขตป า เสื่ อ มโทรมได ไ ม เ กิ น 20 ไร ต อ ครอบครั ว มี
กําหนดคราวละไมนอยกวา 5 ป แตไมเกิน 30 ป (การออกเอกสาร ส.ท.ก.)
มาตรา 17 การศึก ษาหรือวิจัยทางวิชาการต อ งไดรับอนุญาตเปน หนังสือ จาก
อธิบดี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 18 อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
ในเรื่อง (1) การเขาไป การผาน หรือการใชทาง (2) การนําหรือปลอยสัตวเลี้ยง
เขาไป
มาตรา 19 อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ของกรม
ปาไมเขาไปดําเนินกิจกรรมที่ถือวาเปนการควบคุม ดูแลรักษาหรือบํารุงปาสงวน
แหงชาติ
มาตรา 20 การเขาทําการบํารุงรักษาปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนใน
เขตปาเสื่อมโทรม ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีโดยอนุมัติของรัฐมนตรี แตหาก
เปนการอนุญาตเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ประกาศกระทรวง
แตงตั้งผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อําเภอ เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

กฎหมาย
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ฯ ลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2547
ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยู
อาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548

ระเบียบกรมปาไมวาดวยการ
อนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปา
หรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ.2548 ลงวันที่
17 มกราคม 2548
ระเบียบกรมปาไมวาดวยการใช
ประโยชนเกี่ยวกับการเขาไป การ
ผาน หรือการใชทางและการนําหรือ
ปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่
17 มกราคม 2548

บทบัญญัติที่เกี่ยวของ / อํานาจหนาที่ของ อปท.
แต ง ตั้ ง บุ ค ลากรของหน ว ยงานต า งๆ รวมถึ ง ผู บ ริ ห าร อปท. ได แ ก
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด
อบต. เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติมีอํานาจหนาที่
ปองกัน จับกุม ปราบปรามผูกระทําผิด และยึดของกลางที่ไดจากการกระทํา
ผิดกฎหมายปาสงวนแหงชาติ
กํา หนดหลั ก เกณฑ แ ละขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกับ การขออนุ ญ าตเข า ทํ า
ประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติตามมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.ปา
สงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไมซึ่งจะอนุญาตใหบุคคลเขาอยูอาศัยหรือทําประโยชนได
จะตอง “ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้น
ตั้งอยู”
กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคล รวมทั้งสวน
ราชการ เขาปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยพื้นที่
ดั ง กล า วต อ งเป น พื้ น ที่ “ป า เสื่ อ มโทรม” และต อ งเป น พื้ น ที่ ที่ “ไม มี ป ญ หากั บ
ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู”
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศบริเวณที่จะอนุญาตใหบุคคลเขาไป หรือผาน
หรือใชทางภายในเขตปาสงวนแหงชาติ รวมทั้งกําหนดบริเวณที่จะอนุญาตใหนํา
หรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ

3.3 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบั ญญัติอุทยานแหงชาติ ให อํานาจแกรั ฐบาลในการกําหนดเขตปาอนุรั กษที่เรี ยกวา
“อุทยานแหงชาติ” การกําหนดเขตอุทยานแหงชาติใหกระทําโดยประกาศเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีแผน
ที่ แ สดงแนวเขตแนบท า ย ที่ ดิ น ที่ จ ะกํ า หนดให เ ป น เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ต อ งเป น ที่ ดิ น ที่ มิ ไ ด อ ยู ใ น
กรรมสิทธิ์หรือการครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดที่มิใชทบวงการเมือง44
มาตรา 16 ของกฎหมายนี้หามการกระทํารวม 19 อยางในเขตอุทยานแหงชาติ ซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมตางๆ เกือบทุกประเภทดังนี้
1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถางหรือเผาปา
2) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งไม ยาง
ไม น้ํามันยาง น้ํามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
44
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

นําสัตวออกไป หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว
ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพแกดิน หิน กรวด หรือทราย
เปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทนหรือเหือดแหง
ปด หรือทําใหกีดขวางแกทางน้ําหรือทางบก
เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเสื่อมสภาพซึ่งกลวยไม
น้ําผึ้ง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว
เก็บ หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม ใบไมหรือผลไม
นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
นําอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
นําหรือปลอยปศุสัตวเขาไป
นําสัตวเลี้ยงหรือสัตวพาหนะเขาไป เวนแตจะไดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติของรัฐมนตรี
เข า ไปดํ า เนิ น กิ จ การใดๆ เพื่ อ หาผลประโยชน เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งาน
เจาหนาที่
ปดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ตางๆ
นําเครื่องมือสําหรับลาสัตวหรือจับสัตวหรือาวุธใดๆ เขาไป เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตนั้นกําหนดไว
ยิงปน ทําใหเกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง
สงเสียงอื้อฉาวหรือกระทําการอื่นอันเปนการรบกวน หรือเปนที่เดือดรอนรําคาญแกคน
หรือสัตว
ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งตางๆ ในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น
ทิ้งสิ่งที่เปนเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิง

โดยสรุปแลวก็คือ กฎหมายหามกิจกรรมทุกประเภทของมนุษยในเขตอุทยานแหงชาติ บุคคลที่
เขาไปในเขตอุทยานแหงชาติตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ที่ออกตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําความผิดขอหาม
ตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแหงชาติหรืองดเวนการกระทําใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ
อยางไรก็ดี มาตรา 19 กําหนดวาขอหามตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนไมใชบังคับในกรณีที่เปนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่เพื่อคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ เพื่อการศึกษาวิจัย หรือ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือพักอาศัย เปนตน45 ในทางปฏิบัติ เจาหนาที่ของกรมอุทยานฯ
45
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ไดอาศัยมาตรานี้ในการจัดระเบียบและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของประชาชนที่อยูอาศัยในเขตอุทยาน
แหงชาติ แมวาจะไมไดเรียกการจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติวา “ปาชุมชน”
ก็ตาม
โดยสภาพความเปนจริงของหลายๆ อุทยานแหงชาติ ขอหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา 16
ขางตนไมสามารถจะบังคับใชไดจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีชุมชนที่อยู อาศัยทํากินอยูแลวในเขต
อุทยานแหงชาติ ทั้งที่ไดกอตั้งเปนหมูบานแลวและหยอมบาน บางชุมชนไดอยูอาศัยมานับรอยปกอนที่
จะมีการกําหนดพื้นที่สงวนหวงหามตามกฎหมายปาไม มาตรการที่มีความเปนไปไดก็คือ การทําแนว
เขตที่อยูอาศัยและทําประโยชนของสมาชิกชุมชนใหชัดเจน เพื่อควบคุมมิใหมีการขยายบุกรุกพื้นที่ปา
เพิ่มเติม ซึ่งเปนสิ่งที่หนวยงานรัฐไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541
ดังจะไดกลาวตอไป
3.4 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงวนและคุมครองสัตวปาทัง้ ที่เปนสัตวปาสงวน สัตว
ปาคุมครอง และสัตวปาทั่วไป อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งเขตปาอนุรักษอัน
ไดแก “เขตรักษาพันธุสัตวปา” และ “เขตหามลาสัตวปา” การกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาใหกระทําโดย
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา และมีแผนที่แสดงแนวเขตแนบทาย ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตว
ปาตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่ง
มิใชทบวงการเมือง46
มาตรา 38 ของพระราชบัญญัตินี้กําหนดหามการอยูอาศัยทําประโยชน หรือกระทํากิจการใดใน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาไวดังนี้
“ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูก หรือกอสรางสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว
หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึงทวมทน
เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา”
ขอหามตางๆ ตามกฎหมายฉบับนี้จึงมีลักษณะเชนเดียวกันกับขอหามตามกฎหมายอุทยาน
แหงชาติ ซึ่งยอมมีผลกระทบตอชุมชนที่อาศัยอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาอยางหลีกเลี่ยงไมได และ
เชนเดียวกันกับกฎหมายปาไมฉบับอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน พระราชบัญญัตินี้กําหนดขอยกเวนสําหรับ
ประโยชน) “มิใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชนในการคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติ หรือการศึกษา
หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแก
ประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี”
46
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 33 บัญญัติวา “เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดให
เปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา ก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนว
เขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา “เขตรักษาพันธุสัตวปา”
ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปานั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
บุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง”
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การปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อการคุมครอง ดูแล รักษา หรือบํารุงเขต
รักษาพันธุสัตวปา เพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหการศึกษาหรือพักอาศัย
ฯลฯ ตามมาตรา 38 วรรคสอง ดังนี้
“ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครอง ดูแล รักษา หรือบํารุงเขต
รักษาพันธุสัตวปา เพื่อการเพาะพันธุ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการให
การศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออํานวยความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรม
ประมงแลวแตกรณี กระทําการอยางหนึ่งอยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวปาได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ47”
ในปจจุบัน ไดมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตงตั้งบุคลากร
ของหน ว ยงานต า งๆ เป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห ง ชาติ และ
พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า ให มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั บ กุ ม และปราบปราม
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับภายในเขตทองที่ความรับผิดชอบของตน48,49 ซึ่ง
รวมถึงบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและผูบริหารของ อปท. ดังตอไปนี้
1) ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
2) นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
3) กํานัน ผูใหญบาน
4) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
5) นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ฉะนั้น ผูบริหาร อปท. และบุคลากรของ อปท. จึงเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
อุทยานและกฎหมายสงวนและคุมครองสัตวปา และมีอํานาจหนาที่ในการจับกุมและปราบปราม
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ตารางที่ 5 สรุปรายละเอียดการควบคุมกิจกรรมในเขต
ปาอนุรักษตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา และ
อํานาจหนาที่ของ อปท. ในพื้นที่ปาอนุรักษ
47

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปน
กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหอธิบดีกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากผูแทนของสมาคมหรือมูลนิธิ
ที่เกี่ยวของกับสัตวปาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้ง
48
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
49
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 20 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 45 บัญญัติไว
เหมือนกันดังนี้ “ในการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

อยางไรก็ดี ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชน และผูบริหาร อปท. และจากการจัดประชุมกลุม
ยอยในเวทีตางๆ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สิ่งที่ อปท. ตองการ คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก
ขึ้น แทนที่จะใหแตอํานาจในการจับกุมปราบปราม ซึ่งทําให อปท. และกํานัน ผูใหญบานตองมีปญหา
ขัดแยงกับสมาชิกในชุมชน
แม อปท. สวนใหญที่คณะผูวิจัยไดสัมภาษณจะแสดงความไมพรอมในการใชอํานาจหนาที่จับกุม
และปราบปรามตามกฎหมายป า ไม แต ใ นพื้ น ที่ ที่ อปท. มี ค วามเข ม แข็ ง ด า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ในกรณีของเครือขาย อปท. ที่มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงในพื้นที่อาวปากแมน้ําตราด อปท. ก็ตองการอํานาจนี้เพื่อดําเนินการกับผูที่กระทําผิด
กฎหมายซึ่งมาจากนอกพื้นที50่
ตารางที่ 5 การควบคุมกิจกรรมตางๆ ในเขตปาอนุรักษ
กฎหมาย
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504

บทบัญญัติที่เกี่ยวของ / อํานาจหนาที่ของ อปท.
มาตรา 16 หามกิจกรรมตางๆ ของมนุษยรวม 19 ประการในเขตอุทยาน
แหงชาติ บุคคลที่เขาไปในเขตอุทยานแหงชาติตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทํา
ความผิดขอหามตามมาตรานี้ออกจากเขตอุทยานแหงชาติหรืองดเวนการ
กระทําใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติ
มาตรา 19 ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนการบังคับใชมาตรา
16 สําหรับการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่เพื่อคุมครองและดูแลรักษา
อุทยานแหงชาติ เพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทัศนาจรหรือพักอาศัย เปนตน
พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา
มาตรา 38 หามการอยูอาศัยทําประโยชน หรือกระทํากิจการใดในเขตรักษา
พ.ศ. 2535
พันธุสัตวปา
มาตรา 38 วรรคสอง กําหนดขอยกเวนสําหรับการปฏิบัติการของพนักงาน
เจาหนาที่ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อการคุมครอง ดูแล รักษา หรือบํารุงเขต
รักษาพันธุสัตวปา เพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการให
การศึกษาหรือพักอาศัย ฯลฯ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ แตงตั้งใหบุคลากรของหนวยงานตางๆ รวมถึงผูบริหาร อปท. ไดแก
สิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งพนักงาน
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล นายก อบต. ปลัด อบต. เปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
เจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุมครอง
แหงชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติ สัตวปา มีอํานาจหนาที่ในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําผิดตาม
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ลง กฎหมายทั้งสองฉบับ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
50

ขอมูลจากการจั ดประชุมกลุมยอ ยกับผูบริห าร อปท. ในเครื อ ขา ยอนุรักษ พื้นที่ อ าวปากแม น้ําตราดจํ า นวน 8 อปท. เมื่ อ วันที่ 23
มิถุนายน 2554 ไดแก อบต.หวงน้ําขาว เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว เทศบาลตําบลหนองเสม็ด อบต.หนองโสน อบต.หนองคันทรง อบต.อาว
ใหญ อบต.แหลมกลัด และ เทศบาลตําบลตะกาง
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3.5 นโยบายของรัฐและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม
เนื่องจากการแกไขปญหาปาไมและที่ดินเปนเรื่องสําคัญสําหรับรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย จึงมีการ
กําหนดนโยบายของรัฐในรูปแบบตางๆ นอกเหนือไปจากพระราชบัญญัติและระเบียบตางๆ ตามที่กลาว
มาขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดนโยบายในลักษณะของมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผลตอสิทธิของ
ชุมชนและประชาชนที่อาศัยทํากินอยูในพื้นที่ปาไมไมยิ่งหยอนไปกวาพระราชบัญญัติ ในที่นี้จะกลาวถึง
สาระโดยสังเขปของมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญบางฉบับทีย่ ังไมถูกยกเลิกและรัฐยังคงยึดถือเปนแนวปฏิบตั ิ
ในปจจุบันดังนี้
3.5.1 มติคณะรัฐมนตรี 14 พฤศจิกายน 2504
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห จํ า แนกพื้ น ที่ ป ระเทศไทย (มี ทั้ ง หมด 320 ล า นไร ) ไว เ ป น พื้ น ที่ ป า ไม
ประมาณ 162 ลานไร (หรือคิดเปนประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ) ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะตองถูก
ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ
3.5.2 มติคณะรัฐมนตรี 27 กรกฎาคม 2525
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสํานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติดําเนินการวิจัยตาม
โครงการศึกษาเพื่อกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศ
3.5.3 มติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2528
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดชั้น
คุณภาพลุมน้ําปงและวัง โดยจําแนกออกเปน 5 ระดับชั้นคุณภาพลุมน้ํา ดังนี้
1) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําที่ควรจะตองสงวนรักษาไวเปนตนน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เปนพื้นที่สูง หรือบริเวณที่อยูตอนบนของลุมน้ําที่จําเปนตองอนุรักษไวเปนตน
น้ํ า ลํา ธาร เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติที่ อาจมี ผ ลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ มจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและรุนแรง สวนใหญมีความลาดชันโดยเฉลี่ยของพื้นที่ตั้งแต
50 เปอรเซ็นตขึ้นไป เปนเทือกเขาที่เต็มไปดวยหุบเหว หนาผา ยอดเขาแหลม และ/หรือรอง
น้ําจํานวนมาก ซึ่งปกคลุมหรือเคยปกคลุมดวยปาดงดิบ ปาดิบเขา หรือปาสนเขา และ/หรือ
ปาชนิดอื่นๆ มีลกั ษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบดวยหิน ซึ่งใหกําเนิดดินที่งายมากตอการ
พังทลาย
2) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 2 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ํา ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมตอการเปนตนน้ําลํา
ธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจการที่สําคัญ เชน การทําไมและ
เหมืองแร เปนตน เปนพื้นที่ภูเขาบนที่สูงที่มีลักษณะสันเขามนและความกวางไมมากนัก
หรือเปนบริเวณลาดเขาที่มีแนวลาดเทยาวปานกลาง มีรองน้ําคอนขางกวาง มีปาดงดิบที่ถูก
แผวถางหรือเปนปาเสื่อมสภาพปกคลุม แตสวนใหญเปนปาเบญจพรรณ และ/หรือปาเต็งรัง
มี ค วามลาดชั น โดยเฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง 35-50 เปอร เ ซ็ น ต มี ลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยาที่
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ประกอบดวยหินที่ใหกําเนิดดินที่งายตอการถูกชะลางพังทลาย มีดินตื้นถึงลึกปานกลาง
ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง และมีสมรรถนะการพังทลายสูง
3) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งสามารถใชประโยชนไดทั้งกิจกรรมทําไม
เหมื อ งแร และปลู ก พื ช กสิ ก รรมประเภทไม ยื น ต น ส ว นมากมี ลั ก ษณะเป น ที่ ด อนที่
ประกอบดวยที่ราบขั้นบันได มีเนินสลับหรือบริเวณที่ราบตีนเขา หรือบริเวณของรองน้ําที่
ปรับสภาพแลว ปาสวนใหญเปนปาเบญจพรรณ หรือปาเต็งรัง หรือปาดงดิบ มีความลาดชัน
ของพื้นที่อยูระหวาง 25-35 เปอรเซ็นต มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบดวยหิน หรือ
ตะกอนที่ทับถมจากแรงโนมถวงของโลก ซึ่งใหกําเนิดดินที่คอนขางยากตอการถูกชะลาง
พังทลาย ดินมีความลึกปานกลางถึงลึก ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง แตมีสมรรถนะ
การพังทลายปานกลาง
4) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําที่สภาพปาไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใช
ประโยชนเพื่อกิจการพืชไรเปนสวนมาก เปนเนินเขาหรือที่ราบขั้นบันได หรือชวงตอระหวาง
ที่ราบลุมกับเชิงเขา หรือพื้นที่สองฝงลําน้ําที่ยังอยูบนที่ดิน เปนปาผสมผลัดใบ ปาเต็งรัง
และ/หรือ ปาละเมาะ มีความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยระหวาง 5-25 เปอรเซ็นต มีลักษณะ
ธรณีวิทยาที่ประกอบดวยหินหรือตะกอน ซึ่งใหกําเนิดดินที่ยากตอการถูกชะลางพังทลาย
ดินลึกถึงคอนขางลึก ความอุดมสมบูรณคอนขางสูงและมีสมรรถนะการพังทลายต่ํา
5) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งเปนที่ราบ หรือลุม หรือเนินลาดเอียง
เล็กนอย แตสวนใหญปาไดถูกบุกรุกแผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ
ทํานาหรือกิจกรรมอื่น เปนที่ราบ ที่ลุม หรือเปนเนินลาดเอียงเล็กนอยสองฝงลําน้ํา ซึ่งสวน
ใหญกลายสภาพเปนทุงนา บางพื้นที่อาจยังเปนปาละเมาะ ปาผสมผลัดใบ ปาดงดิบ หรือ
ปาเต็งรัง สวนใหญความลาดชันโดยเฉลี่ยต่ํากวา 6 เปอรเซ็นต ลักษณะทางธรณีเปนดิน
ตะกอน ดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณสูง และมีความคงทนตอการถูกชะลางพังทลาย
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหลุมน้ําชั้นที่ 1A เปนบริเวณที่ตองอนุรักษไว โดยมิใหมีการกระทําหรือ
ดําเนินการใดๆ ในพื้ นที่ ดังกลาว สํ าหรับ กรณีพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1B หากมีความจําเปนตองอนุญาตให
ประทานบัตรหรือตออายุประทานบัตรการทําเหมืองแร ใหกระทรวงอุตสาหกรรมนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เปนรายๆ ไป
3.5.4 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดนโยบายการปาไมแหงชาติ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบนโยบายปาไมแหงชาติ โดยกําหนดให
มีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศในอัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบงออกเปนพื้นที่เพื่อการอนุรักษรอย
ละ 15 และพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (เพื่อการผลิตไมและเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจอยางอื่น) รอยละ
25 ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 เห็นชอบ “นโยบายที่ดิน” ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาชนบทแหงชาตินําเสนอ ตามนโยบายที่ดินดังกลาว ไดกําหนดแนวทางดําเนินการสําหรับพื้นที่ปา
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เศรษฐกิจตามที่กําหนดไวจํานวนรอยละ 25 หรือจํานวน 80 ลานไร โดยใหเนนหนักการนําภาคเอกชน
เขามารวมในการพัฒนา ทั้งที่เปนเอกชนรายใหญและรายยอย โดยเฉพาะในการปลูกสรางสวนปา
อย า งไรก็ ต าม แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ได
กําหนดใหอนุรักษพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ51 ในปจจุบัน นโยบายปา
ไมแหงชาติ จึงมีขอกําหนดที่สําคัญดังนี52้
1) กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมอยางนอยรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบงออกเปน
 ปาเพื่อการอนุรักษรอยละ 25 กําหนดไวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมดิน น้ํา พันธุ
พื ช พั น ธุ สั ต ว ที่ ห ายาก และป อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ อั น เกิ ด จากน้ํ า ท ว มและการ
พังทลายของดิน รวมทั้งเพื่อประโยชนในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการ
ของประชาชน
 ปาเพื่อเศรษฐกิจรอยละ 15 กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและของปาเพื่อประโยชน
ในทางเศรษฐกิจ
2) จัดใหมีการเผยแพรความรูและความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของปาไมตอ
สวนรวม
3) กําหนดใหพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอรเซ็นตขึ้นไปเปนพื้นที่ปาไม โดยไม
อนุญาตใหมีการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
3.5.5 มติคณะรัฐมนตรี 10 มีนาคม 2535 และมติคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม 2535 จําแนก
เขตการใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ปา
สงวนแห ง ชาติ 19 จั ง หวั ด 53 และเพิ่ ม เติ ม ในพื้ น ที่ 44 จั ง หวั ด 54 ตามลํ า ดั บ โดยจํ า แนกเขตการใช
ประโยชน เ ปน 3 เขต คือ ปาเพื่อการอนุ รักษ (โซน C) ป าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) และพื้นที่ปา
เหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) มีรายละเอียดดังนี้55

51

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 สวนที่ 4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดลอม
52
ที่มา http://www.dnp.go.th/watershed/policy1.htm#two
53
ได แ ก ลํ า ปาง ตาก สุ โ ขทั ย เพชรบุ รี อุ ด รธานี นครพนม สกลนคร มุ ก ดาหาร เลย นครราชสี ม า สระบุ รี ลพบุ รี ชลบุ รี ระยอง
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี และตรัง
54
ไดแก พะเยา ลําพูน แมฮองสอน พิษณุโลก อุตรดิตถ พิจิตร ชัยนาท จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ ยะโสธร 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 และ
นราธิวาส
55
วนิดา พรไพบูลย, คําอธิบายพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507, กรมปาไม, กรุงเทพฯ, 2541, หนา 14-15.
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เขตพื้ น ที่ ป า เพื่ อ การอนุ รั ก ษ หมายถึ ง พื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ ที่ กํ า หนดไว เ พื่ อ อนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืชและพันธุสัตวที่มีคุณคาหายาก เพื่อการปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ํา
ทวมและการพังทลายของดิน ตลอดจนเพื่อประโยชนดานการศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชน
และความมั่นคงของชาติ จํานวน 88.23 ลานไร หรือประมาณรอยละ 27.5 ของพื้นที่ประเทศ
เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนดไวเพื่อผลิตไมและของปา
รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการจําแนกเขต
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรปาไม กับทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ เชน ทรัพยากรแรและพลังงาน ซึ่งไมถูกจําแนกเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ จํานวน 51.89
ลานไร หรือประมาณรอยละ 16.18 ของพื้นที่ประเทศ
เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มีสมรรถนะที่ดิน
เหมาะสมตอการเกษตรหรือมีศักยภาพสูงในการพัฒนาดานการเกษตรตามผลการจําแนกสมรรถนะที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งรัฐสามารถพัฒนาความเปนอยูของราษฎรไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมอยูใน
เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ หรือพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ จํานวน 7.22 ลานไร หรือประมาณรอยละ 2.25
ของพื้นที่ประเทศ
3.5.6 มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541
มติคณะรัฐมนตรีฯ นี้ถือวาเปนแนวทางหลักที่หนวยงานของรัฐยึดถือในการแกไขปญหาความ
ขัดแย งเรื่องปาไมที่ดินระหวางรัฐกับ ราษฎรมาจนถึงปจจุบันนี้ แมวาจะมีความเคลื่ อนไหวของภาค
ประชาชนใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีนี้หลายครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่กําหนดเกี่ยวกับวิธีการและ
กระบวนการพิสูจนสิทธิ แตรัฐบาลก็ยังคงยืนยันนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีนี้มาจนถึงปจจุบัน
สาระโดยสังเขปของมติคณะรัฐมนตรีฯ นี้ คือ
1) ใหกรมปาไม และ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดําเนินการตามบันทึก
ขอตกลงในการกันพื้นที่ปาสงวนที่ยังมีสภาพเปนปาสมบูรณกลับคืนกรมปาไม56 โดยเรงรัด
ดําเนินการใหแลวเสร็จทุกปาโดยเร็ว
2) ให ส.ป.ก. นําผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงไปเรงรัดกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน และให
กําหนดเงื่อนไขการใชที่ดิน ส.ป.ก. ใหราษฎรปลูกไมผล และ/หรือไมยืนตนอยางนอยรอยละ
20 ของพื้นที่ที่ไดรับ กรณีเปนที่ดินที่ติดกับเขตปาไม จะตองปลูกไมผล และ/หรือไมยืนตน
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เนื่องจากมีขอเรียกรองของราษฎรใหกรมปาไมมอบพื้นที่ให ส.ป.ก. และให ส.ป.ก. เรงรัดการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 ใหกรมปาไมมอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ
44 ลานไร แตเนื่องจากปญหาความคลาดเคลื่อนของแผนที่ ทําใหมีการมอบพื้นที่ที่ไมสมควรนําไปปฏิรูปที่ดินใหแก ส.ป.ก. คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กรมปาไมและ ส.ป.ก. ไดทําบันทึกขอตกลงในการกันพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติกลับคืนกรมปาไม โดยจะกันพื้นที่ดังตอไปนี้ออก ไดแก พื้นที่ที่มีสภาพเปนปา พื้นที่ที่มีสภาพหรือศักยภาพทําการเกษตรไมคุมคา
พื้นที่ที่ลอแหลมคุกคามระบบนิเวศ พื้นที่ที่ควรอนุรักษไวใหชุมชนใชประโยชนรวมกัน พื้นที่ภูเขาสูงชันหรือมีความลาดชันโดยเฉลี่ยตั้งแต
รอยละ 35 ขึ้นไป พื้นที่ตนน้ําลําธาร พื้นที่ที่กรมปาไมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย และพื้นที่ปาชายเลน
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เปนแนวกันชน และจัดรูปแปลงที่ดินใหมีขนาดเหมาะสมเพื่อแกไขปญหาเรื่องที่ดินอยูอาศัย
หรือที่ทํากินของราษฎรในเขตปาไมดวย
3) สําหรับพื้นที่ที่ไมสมควรนําไปปฏิรูปที่ดิน ไดแก พื้นที่แปลงเล็กแปลงนอยที่เกิดขึ้นหลังจาก
กันพื้นที่กลับกรมปาไม ซึ่งอยูในพื้นที่ราบ มิใชพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไวเพื่อคุมครองระบบ
นิเวศ และไมติดกับผืนปาใหญ ใหกรมปาไมดําเนินการตามความเหมาะสม โดยรวมกับ
อบต. ในทองที่ และ ส.ป.ก. และใหพิจารณาจัดทําพื้นที่ทดลองจัดการเปนบางแหงกอน
4) เมื่อกรมปาไมไดปรับแนวเขตตามการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 แลว
สําหรับบริเวณพื้นที่ที่ปรับออกเปนพื้นที่ปาไมเพื่อเศรษฐกิจ หากมีราษฎรอยูอาศัยทํากิน ให
กรมปาไมพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม และสําหรับพื้นที่ที่ผานการตรวจสอบและ
มีความเหมาะสมที่จะกําหนดไวเปนปาเพื่อการอนุรักษ ใหกรมปาไมกําหนดเปนปาอนุรักษ
ตามกฎหมายตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ และใหกรมปาไมจัดทําแนวเขตที่ชัดเจน
และปองกันดูแลอยางเขมงวด ไมใหราษฎรบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองอยูอาศัยทํากิน
หากมีการบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด
5) ในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเขต
อนุรักษปาชายเลน ใหดําเนินการดังนี้
5.1) ยืนยันนโยบายของรัฐที่จะไมนําพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย และปาอนุรักษตามมติ
คณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษปาชายเลน) ไปดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5.2) ใหกรมปาไมสํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน และขึ้นทะเบียนผูครอบครอง
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน
5.3) ใหกรมปาไมประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบพิสูจนการครอบครอง
ที่ดินของราษฎร โดยใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไมมีใหใช
ภาพถายดาวเทียม) ซึ่งถายภาพพื้นที่นั้นไวเปนครั้งแรกหลังวันสงวนหวงหามเปน
พื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก ตรวจสอบรองรอยการทําประโยชนตอเนื่องมากอน
วันสงวนหวงหามดังกลาว โดยตองพิจารณารวมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงวาได
มีการครอบครองทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามนั้นดวย
5.4) กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวาราษฎรอยูอาศัยหรือทํากินมากอน ใหกรมปาไมจัดทํา
ขอบเขตบริ เ วณที่ อ ยู อ าศั ย หรือ ทํ ากิ น ให ชั ดเจน และหา มขยายพื้ น ที่เ พิ่ มเติ ม โดย
เด็ดขาด และดําเนินการตามกฎหมายเพื่อใหราษฎรอยูอาศัยทํากินตามความจําเปน
เพื่อการครองชีพ แตถาเปนพื้นที่ลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศ หรือเปนพื้นที่ที่มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมครองปาอนุรักษ ใหดําเนินการชวยเหลือเพื่อหาที่
อยูอาศัยทํากินแหงใหม หรือดําเนินการเคลื่อนยายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไป
อยู อ าศั ย /ทํ า กิ น ในพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม โดยในพื้ น ที่ ร องรั บ ให มี ก ารสนั บ สนุ น ด า น
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

6)

7)
8)

9)

สาธารณู ป โภค การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส ง เสริ ม อาชี พ ทั้ ง ในและนอกภาค
เกษตรกรรม รวมทั้งพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
และดําเนินการฟนฟูสภาพปาในพื้นที่ที่ราษฎรไดเคลื่อนยายออกไปแลวตอไป
5.5) กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรเขาอยูอาศัยหรือทํากินหลังวันประกาศสงวน
หวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการดังนี้
5.5.1) ใหเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ปาอนุรักษนั้น แลวปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยให เ ตรี ย มแผนการที่ เ หมาะสมในพื้ น ที่ ร องรั บ ทั้ ง ด า น
สาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพ รวมทั้งพิจารณา
รับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.5.2) หากยังไมสามารถเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ไดทันที ใหดําเนินการ
ควบคุมมิใหขยายพื้นที่ครอบครองเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และในระหวางรอการ
เคลื่อนยาย ใหจัดระเบียบที่อยูอาศัยทํากินใหเพียงพอกับการดํารงชีพ
สําหรับพื้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรืออนุรักษไวเพื่อกิจการปาไม ในกรณีที่มีราษฎรรองเรียน
ให จัง หวั ดดํ า เนิ น การตั้ ง คณะทํ า งานตรวจสอบข อเท็ จ จริ ง โดยให มีทั้ งฝ า ยราชการและ
ราษฎรฝายละเทาๆ กัน โดยใหตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนใหชัดเจนวา การอยูอาศัย
ครอบครองทําประโยชนในพื้นที่มีมากอนหรือไม ราษฎรเดือดรอนอยางไร เคยไดรับความ
ชวยเหลือจากทางราชการมาแลวหรือไม แลวเสนอมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาให
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา โดยใหความเปนธรรมกับราษฎรใหมากที่สุด
ถา มี ก ารกระทํ า ใดๆ อั น เป น การบุ กรุ ก พื้ นที่ ป า ใหม และ/หรือ ขยายพื้ นที่ อ ยูอ าศั ยทํ า กิ น
เพิ่มเติม ใหดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และใหผูมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิดออก
จากพื้นที่ และดําเนินการทําลายหรือรื้อถอนตามที่กฎหมายกําหนด
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ซึ่งกรมปาไมสังกัดกอนการปฏิรูประบบราชการในป
2545) รวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดให อปท. เชน อบต. หรือสภาตําบล และชุมชน
เขามารวมดูแลรักษาสภาพปาไมมิใหมีการบุกรุกทําลาย หรือกระทําการใดอันเปน
การกระทบกระเทือนตอการรักษาปาและ/หรือสิ่งแวดลอม
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ออก
โดยมิชอบในพื้นที่ปาไมใหแลวเสร็จเปนรูปธรรมโดยเร็ว

3.5.7 มติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542
สื บ เนื่องมาจากกลุม เครือข ายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) สมัช ชาชนเผาแห ง ประเทศไทย
(สมช.) และสมัชชาปาชุมชนภาคเหนือ (สปน.) ซึ่งประกอบดวยชนเผาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง พะเยา นาน และ แพร ไดรวมตัวกันหนาศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และเสนอขอเรียกรองผานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมใหรัฐบาลแกไขปญหารวม 4 ขอ
ซึ่งมีปญหาปาไมที่ดินรวมอยูดวย โดยมีการเจรจากันระหวางวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2542 ไดผลสรุปและ
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แนวทางแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน (คชช.) ซึ่งมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน) เปนประธาน ไดนําเสนอขอสรุปและแนว
ทางการแกไขปญหาตอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542
แนวทางการแกไขปญหาเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาปาไมที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีนี้
สามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้
1) ปรับปรุงกฎหมายปาไมและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการรวม
ประกอบดวยตัวแทนฝายราชการ นักวิชาการ และตัวแทนกลุมชาวบานผูเรียกรอง เพื่อ
ดําเนินการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายปาไมทั้ง 4 ฉบับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับปาไมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฯ แลวนําผลเสนอตอคณะรัฐมนตรี
2) คุมครองสิทธิของราษฎรชั่วคราวกอนการพิสูจนสิทธิจนไดขอยุติ โดยดําเนินการดังนี้
2.1) ประกาศภายใน 7 วันใหราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่ปามาขึ้นทะเบียนรายชื่อ
2.2) เปดใหราษฎรมาขึ้นทะเบียนรายชื่อ ขอบเขตพื้นที่ทํากินเดิม และพื้นที่สวนรวมของ
ชุมชนภายใน 30 วันนับตั้งแตประกาศตามขอ (2.1) ครบ 7 วัน (หนังสือสั่งการของ
กรมปาไม ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2542 กําหนดใหตั้งโตะทําการในทุกอําเภอที่มีปญหา
ราษฎรอาศัยอยูในพื้นที่ปา ณ ที่ทําการสํานักงานปาไมอําเภอ)
2.3) ดําเนินการชี้เขตและปกหมุดที่ทํากินและที่สวนรวมของชุมชน โดยใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการสํารวจรายแปลงและปกหมุดในพื้นที่ที่ได
ขึ้นทะเบียนไวเพื่อคุมครองบุคคลในการทํากินชั่วคราว
2.4) การพิสูจนสิทธิ ใหดําเนินการภายใตหลักการพิสูจนวาคนอยูกอนการประกาศเขตปา
หรือไม หากเปนกรณีคนอยูกอนการประกาศเขตปา ใหดําเนินการโดยอาศัยอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น แต ห ากเป น กรณี ป ระกาศเขตป า ก อ น ให ดํ า เนิ น การ
แกปญหาเปนรายกรณีตามสภาพความเปนจริง
2.5) แตงตั้งคณะกรรมการชวยเหลือเพื่อติดตามการดําเนินการตามขอตกลงทั้งหมด
2.6) การพิสูจนสิทธิใหดําเนินการเฉพาะกรณีคนสัญชาติไทย และการคุมครองสิทธิ
ชั่ ว คราว หมายถึ ง สิ ท ธิ ใ นการได รั บ การคุ ม ครองจากการดํ า เนิ น การตาม
กฎหมาย (จั บ กุ ม) ในระหว างการดําเนิน การขึ้ นทะเบี ยนราษฎรที่ ยื่น ขอให
พิสูจนสิทธิและการชี้เขตปกหลักหมุดที่ทํากินเทานั้น ไมใชการรับรองสิทธิที่ทํา
กิน
2.7) ในกรณีที่มีการบุกรุกตัดตนไมและ/หรือแผวถางพื้นที่อันมิใชที่อยูอาศัยทํากินอยูแลว
และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ใหเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด
อนึ่ง ในการพิสูจนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 นี้ กรมปาไมไดมี
หนังสือดวนที่สุด ที่ กษ 0712.2/15191 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2542 แจงจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด

66

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

66

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ลํ า พูน พร อมสํา เนาให ปา ไม เ ขตเชี ย งใหม ท ราบ ใหใ ชห ลัก เกณฑต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวั นที่ 30
มิถุนายน 2541 เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม
3.5.8 มติคณะรัฐมนตรี 25 กรกฎาคม 2543
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแนวทางแกไขปญหาของคณะกรรมการกลางแกไขปญหาของคนจนที่
เสนอตอรัฐ บาลรวม 16 กรณี สําหรับ กรณีป ญหาปาไม สมัชชาคนจนเรี ยกร องใหรั ฐบาลยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยอางวาเปนมติคณะรัฐมนตรีที่กอใหเกิดผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของประชาชนที่อยูอาศัยในเขตปาและทําลายหลักการตามรัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากมีวัตถุประสงคที่
ชัดเจนวาตองการอพยพราษฎรที่อาศัยอยูในเขตปาอนุรักษ โดยกําหนดเงื่อนไขการพิสูจนสิทธิวาตองอยู
มากอนประกาศหวงหามเปนพื้นที่ปา ดวยวิธีการตรวจสอบจากภาพถายทางอากาศ ประกอบกับตองมี
พยานหลักฐานอื่นมาแสดงวา ไดอยูอาศัยทํากินตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ยังใหสิทธิขาดแก
เจาหนาที่ปาไมเพียงฝายเดียวที่จะตัดสินชี้ขาดวาพื้นที่ใดสมควรจัดใหประชาชนอยูอาศัยหรือทํากิน
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาไมสามารถกระทําตามขอเรียกรองของสมัชชาคน
จนขางตนได เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวถือวาเปนแนวทางแกไขปญหาของประชาชนเกี่ยวกับ
เรื่ อ งที่ ดิ น ในเขตพื้ น ที่ ป า ไม ที่ ดี ที่ สุ ด สามารถทํ า ให ค นอยู กั บ ป า ได และรั ฐ บาลยื น ยั น ที่ จ ะใช ม ติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาตอไป
อยางไรก็ตาม แมจะมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิในการคุมครองชั่วคราวจากการจับกุมใน
ระหวางการดําเนินกระบวนการพิสูจนสิทธิ แตเนื่องจากกระบวนการพิสูจนสิทธิตองใชเวลานาน จึง
กอใหเกิดประเด็นคําถามตางๆ ในทางปฏิบัติ ที่สําคัญไดแก57
1) กรณีที่ปรากฏวาผูแจงการครอบครองที่ดินในพื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2542 ได เ สี ย ชี วิ ต ลง การให ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ ชั่ ว คราวจากการถู ก จั บ กุ ม
สามารถที่จะตกทอดแกบุตรหรือทายาทไดหรือไมอยางไร
2) หลั ง จากวั น ที่ มี ก ารแจ ง การครอบครองที่ ดิ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า ว ผู แ จ ง การ
ครอบครองสามารถที่จะทํ าประโยชนในที่ดินเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ไดมีการเขาทํา
ประโยชนกอนวันแจงการครอบครองที่ดิน เชน กอสรางสิ่งปลูกสรางหรือที่อยูอาศัยภายหลัง
ไดหรือไมอยางไร
3) ผูแจงการครอบครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว สามารถดําเนินการใหบุคคลอื่น
อาศัยสิทธิของตนเองในการอยูอาศัย หรือปลูกสรางที่อยูอาศัยไดหรือไมอยางไร
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดตอบขอหารือขางตนดังนี58้
1) เมื่อมีการยื่นคํารองขอพิสูจนสิทธิการอยูอาศัยทําประโยชนในพื้นที่ปาไมแลว ผูยื่นคํารอง
สามารถอยูอาศัยทําประโยชนภายในพื้นที่ปาตามที่ไดยื่นคํารองไวได โดยไดรับการคุมครอง
57

หนังสือสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 ที่ ทส 0926.16/1668 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดําเนินการหลังจากแจงการครอบครองที่ดินใน
พื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551
58
หนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ทส 0903.2/13322 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการดําเนินการหลังจากแจงการครอบครอง
ที่ดินในพื้นที่ปาไม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551

บทที่ 3: อำ�นาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ อปท.
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สิทธิชั่วคราวในการดําเนินการตามกฎหมาย (จับกุม) ในระหวางการขึ้นทะเบียนขอใหพิสูจน
สิทธิและการชี้เขตปกหลักหมุดที่ทํากินเทานั้น
2) การยื่นคําขอพิสูจนสิทธิการอยูอาศัยทําประโยชนในพื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เปนการใหขอมูลการครอบครองที่ดินแกทางราชการ เพื่อนําไปสู
ขั้นตอนการสํารวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ปาไม มิไดมีผลเปนการอนุญาตหรือใหสิทธิใน
ที่ดินตามกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ผูยื่นคําขอดังกลาวจึงไมสามารถดําเนินการใหบุคคลอื่น
อาศัยสิทธิของตนเองในการอยูอาศัย หรือปลูกสรางที่อยูอาศัย
โดยสรุ ป จากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต า งๆ ที่ ก ล า วมา นโยบายป า ไม ข องประเทศไทยใน
ปจจุบันกําหนดใหตองมีพื้นที่ปาเปนจํานวนประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยจําแนก
เปนปาอนุรักษรอยละ 25 และเปนปาเศรษฐกิจรอยละ 15 สําหรับการรับรองสิทธิของประชาชน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ปาไมโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมมีเอกสารสิทธินั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2542 มีผลเปนการคุมครองสิทธิที่จะไมถูกจับกุมของราษฎรที่มาขึ้นทะเบียนเปน
การชั่วคราวกอนที่จะมีการพิสูจนสิทธิกันจนเปนที่ยุติ โดยใหใชกระบวนการและวิธีการพิสูจน
สิทธิตามที่กําหนดไวในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541
อนึ่ง การคุมครองสิทธิจากการถูกจับกุมเปนการชั่วคราวและการพิสูจนสิทธิตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่กลาวมาทั้งสองฉบับ มีผลใชกับราษฎรที่อางสิทธิในการอยูอาศัยในเขตพื้นที่ปา
ไมกอนมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เทานั้น สําหรับราษฎรที่ตองการอางสิทธิเขาอยู
อาศัยในพื้นที่ปาไมหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2541 นั้น ยังไมมีนโยบายออกมารองรับเกี่ยวกับสิทธิ
ของราษฎรกลุมหลังนี้แตอยางใด59
ตารางที่ 6 และตารางที่ 7 สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจําแนกพื้นที่ปาไม และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของการคุมครองสิทธิชั่วคราวและกระบวนการพิสูจนสิทธิของราษฎรที่อางวาตนเอง
อยูในปามากอนการประกาศสงวนหวงหามพื้นที่ปานั้นเปนครั้งแรก

59

สัมภาษณ คุณวีระวัฒน ฉินทกานันท ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2554 และ 11 กรกฎาคม 2554
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ตารางที่ 6 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจําแนกพื้นที่ลุมน้ํา และพื้นทีป่ าไม
มติคณะรัฐมนตรี
14 พฤศจิกายน 2504

สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ อปท.
จําแนกพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด 320 ลานไร เปนพื้นที่ปาไมประมาณ 162 ลานไร (หรือ
ประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ) ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะตองถูกประกาศเปนปาสงวน
แหงชาติ
28 พฤษภาคม 2528
แบงชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศ เปน 5 ระดับ ดังนี้
1) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 พื้นที่ภายในลุมน้ําที่ควรจะตองสงวนรักษาไวเปนตนน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ ความลาดชันโดยเฉลี่ย 50% ขี้นไป
2) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 2 พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมตอการเปนตนน้ําลํา
ธารในระดับรองลงมา สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจการที่สําคัญบางอยางได
ความลาดชันโดยเฉลี่ย 35-50%
3) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3 พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งสามารถใชประโยชนไดทั้งกิจกรรมทําไม
เหมืองแร และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน ความลาดชันโดยเฉลี่ย 25-35%
4) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 พื้น ที่ ภายในลุ ม น้ํ า ที่ส ภาพป า ได ถู ก บุ ก รุก แผว ถางเปน ที่ ใ ช
ประโยชนเพื่อกิจการพืชไร ความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยระหวาง 5-25%
5) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งเปนที่ราบ หรือลุม และสวนใหญปาไดถูก
บุกรุกแผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ความลาดชัน
นอยกวา 6%
3 ธันวาคม 2528 นโยบาย กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศในอัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบงออกเปน
การปาไมแหงชาติ
พื้นที่เพื่อการอนุรักษรอยละ 15 และพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ รอยละ 25 ของพื้นที่ปาทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ ประเทศ ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ได
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7
กําหนดเปาหมายใหประเทศไทยมีพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษอยางนอยรอยละ 25 ของพื้นที่
(พ.ศ. 2535-2539)
นโยบายการปาไมแหงชาติปจจุบัน จึงมีขอกําหนดดังนี้
 กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมอยางนอยรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบงออกเปน
 ปาเพื่อการอนุรักษรอยละ 25
 ปาเพื่อเศรษฐกิจรอยละ 15
10 มีนาคม 2535 และ 17 จําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ รวม 63
มีนาคม 2535 (จําแนกเขต จังหวัด ออกเปน 3 เขต คือ
การใชประโยชนในพื้นที่ปา 1) พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) จํานวน 88.23 ลานไร หรือประมาณรอยละ 27.5
สงวนแหงชาติ)
ของพื้นที่ประเทศ
2) พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) จํานวน 51.89 ลานไร หรือประมาณรอยละ 16.18
ของพื้นที่ประเทศ
3) พื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) จํานวน 7.22 ลานไร หรือประมาณ
รอยละ 2.25 ของพื้นที่ประเทศ
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ตารางที่ 7 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิชั่วคราวจากการถูกจับกุมและ
กระบวนการพิสูจนสิทธิเพื่ออยูอาศัยทํากินในพื้นที่ปาไม
มติคณะรัฐมนตรี
30 มิถุนายน 2541

11 พฤษภาคม 2542

สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ อปท.
กําหนดนโยบาย วิธีการและกระบวนการพิสูจนสิทธิไวดังนี้
1) ไมใหนําพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษปาชายเลน ไปดําเนินการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2) ใหกรมปาไมป ระสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบพิสูจ นการครอง
ครองที่ดินของราษฎร และขึ้นทะเบียนผูครอบครอง โดยใชภาพถายทางอากาศของ
กรมแผนที่ทหาร (หากไมมีใหใชภาพถายดาวเทียม) โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
 กรณีที่ราษฎรอยูอาศัยหรือทํากินมากอน ใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตบริเวณที่
อยูอาศัยหรือทํากินใหชัดเจน และหามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และ
ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อใหราษฎรอยูอาศัยทํากินตามความจําเปนเพื่อการ
ครองชีพ แตถาเปนพื้นที่ลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศ หรือมีผลกระทบตอ
การคุมครองปาอนุรักษ ใหดําเนินการชวยเหลือเพื่อหาที่อยูอาศัยทํากินแหง
ใหม และพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
 กรณีราษฎรเขาอยูอาศัยหรือทํากินหลังวันประกาศสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปา
ไมตามกฎหมายครั้งแรก ใหกรมปาไมพิจารณาเคลื่อนยายราษฎรออกจาก
พื้นที่ปาอนุรักษ และพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข อง หรือหากไมสามารถเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ไ ดทันที ให
ดําเนินการควบคุมมิใหขยายพื้นที่ครอบครองเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
3) หากมีการกระทําใดๆ อันเปนการบุกรุกพื้นที่ปาใหมและ/หรือขยายพื้นที่อยูอาศัยทํา
กินเพิ่มเติม ใหดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด
4) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดให อปท. เชน
อบต. หรือสภาตําบล และชุมชนเขามารวมดูแลรักษาสภาพปาไมมิใหมีการ
บุกรุกทําลาย หรือกระทําการใดอันเปนการกระทบกระเทือนตอการรักษาปา
และ/หรือสิ่งแวดลอม
5) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบ
ในพื้นที่ปาไมใหแลวเสร็จโดยเร็ว
คุมครองสิทธิของราษฎรจากการถูกจับกุมเปนการชั่วคราวกอนการพิสูจนสิทธิจนไดขอ
ยุติ โดยประกาศใหราษฎรมาขึ้นทะเบี ยนขอให พิสูจ นสิทธิภายใน 30 วันนับจากวั น
ประกาศ กระบวนการพิ สู จ น สิ ท ธิ ใ ห เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดโดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี 30
มิถุนายน 2541 โดยหากเปนกรณีคนอยูกอนการประกาศเขตปา ใหดําเนินการโดย
อาศั ย อํ า นาจตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น แต ห ากเป น กรณี ป ระกาศเขตป า ก อ น ให
ดําเนินการแกปญหาเปนรายกรณีตามสภาพความเปนจริง และในกรณีที่มีการบุกรุกตัด
ต น ไม แ ละ/หรื อ แผ ว ถางพื้ น ที่ อั น มิ ใ ช ที่ อ ยู อ าศั ย ทํ า กิ น อยู แ ล ว และต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง
ปจจุบัน ใหเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
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นับตั้งแตป 2544 มาจนถึงปจจุบัน กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ได
จัดทําโครงการเพื่อดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และมติ
คณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ไดแก
1) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
มี ก รมป า ไม เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ข อ มู ล ที่ ป รากฏในแผนปฏิ บั ติ ก ารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อ พ.ศ. 2547 ระบุวา มีราษฎรที่ถือครองที่ดินอยูในพื้นที่ปาไม
ดังนี60้
 เขตปาสงวนแหงชาติที่กรมปาไมไดดําเนินการสํารวจการถือครองที่ดินแลว 336,834
ราย เนื้อที่ประมาณ 5.7 ลานไร ใน 66 จังหวัด ซึ่งสามารถทําการตรวจสอบกําหนด
ขอบเขตการทําประโยชนและรับรองสิทธิไดทันที
 พื้นที่ปาไมถาวร เนื้อที่ประมาณ 10.5 ลานไร ซึ่งตองดําเนินการประกาศเปนปาสงวน
แหงชาติ แตยังดําเนินการสํารวจไมแลวเสร็จ คาดวามีราษฎรเขาถือครองทําประโยชน
อยูบางสวน จะทําการสํารวจและรับรองสิทธิไดประมาณ 1.7 ลานไร
สําหรับโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2551-2552 จะ
ดํา เนิน การใน 524 ป าในเขตพื้ นที่ 56 จั งหวั ด จํา นวนราษฎรเปาหมาย 232,000 ราย งบประมาณ
ดําเนินการในป 2551-2552 รวม 684 ลานบาท61
ราษฎรที่ไดรับการรับรองสิทธิทํากินตามโครงการนี้ หมายถึง ราษฎรที่ยอมรับวาไดเขา
มาอยู อ าศั ย ทํ า กิ น หลั ง จากการประกาศพื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ กรมป า ไม จ ะสํ า รวจความ
เหมาะสมเรื่องการใชที่ดิน (เชน พิจารณาวาสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสี่ยงตอระบบ
นิเวศหรือไม) และดําเนินการสํารวจรังวัดรายแปลงโดยใชแผนที่ภาพถายทางอากาศป 2545
(ภาพถายทางอากาศออรโธสี มาตราสวน 1 : 4,000) เฉพาะพื้นที่ซึ่งมีรองรอยของการทํากินกอน
ป 2541 จึงจะอยูในเงื่อนไขของการออกเอกสาร สทก. ตามมาตรา 16 ทวิ ของพระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 250762
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หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ทส 0908.4/183 ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดาน Supply Side) ลงวันที่ 23 มกราคม 2547
61
แมคณะรัฐ มนตรีให ความเห็นชอบในหลักการแกทั้ง 3 โครงการเมื่ อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 แตดา นการจัดสรรงบประมาณ ให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหปรับปรุงแนวทางการดําเนินโครงการ
ตามความเห็ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (หนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร
0506/13117 ถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550)
62
สัมภาษณ คุณวีระวัฒน ฉินทกานันท ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2554
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2) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ปาอนุรักษ พ.ศ. 2551-2552
ดําเนินการในพื้นที่ปาอนุรักษจํานวน 157 แหง ไดแก เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตว
ป า และเขตห า มล า สั ต ว ป า โดยมี ก รมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณดําเนินการป 2551-2552 รวม 159,095,000 ลานบาท
นอกจากนี้ ยั ง ปรากฏว า ในป 2551 กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ได จั ด ทํ า
โครงการสํารวจการปลูกไมยางพาราของราษฎรในพื้นที่ปาอนุรักษ พ.ศ. 2551 ใชงบประมาณป 2551
เปนจํานวนเงิน 9,110,700 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการสํารวจขอมูลการปลูกไมยางพาราใน
ทองที่ปาอนุรักษทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาการเพิกถอนพื้นที่ปาอนุรักษและกําหนดใหเปนปาสงวน
แหงชาติ เพื่อใหราษฎรที่ถือครองอยูกอนการประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายตามแนวทางใน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สามารถขออนุญาตเขาทําประโยชนตามพระราชบัญญัติ
ป า สงวนแห ง ชาติ พ.ศ. 2507 รวมทั้ ง ให ค วามช ว ยเหลื อ ราษฎรที่ ถื อ ครองภายหลั ง ตามโครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ปาไม
การทบทวนกฎหมาย นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร
ปาไมในบทนี้ ชี้ใหเห็นวามีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีมากมายที่ควบคุมการใชทรัพยากรปาไมอยาง
เขมงวดทั้งในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตปาอนุรักษ และพื้นที่ซึ่งจัดเปน “พื้นที่ปา 2484” (พื้นที่ปาไม
ถาวรซึ่งยังไมถูกกําหนดใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติ เขตปาอนุรักษ และยังไมมีบุคคลไดสิทธิตาม
กฎหมาย) อยางไรก็ตามขอเท็จจริงจากการวิจัยภาคสนาม และการประชุมกลุมยอยกับชุมชน หนวยงาน
ภาครัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ตลอดจนการทํางานรวมกับเครือขายองคกรเอกชน
ดานสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา กฎหมายปาไมไดรับการปฏิบัติตามนอยมาก การเปดพื้นที่
ปาเพื่ออยูอาศัยและทํากินยังคงดําเนินตอไป ในขณะที่ภาครัฐยังคงอิงอยูกับนโยบายพิสูจนสิทธิตามมติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 หากนโยบายรัฐยังคง
ดําเนินอยูบนวิถีนี้ตอไปโดยไมคํานึงถึงสิทธิชุมชนและบทบาทของ อปท. ในการมีสวนรวมตัดสินใจและ
เชื่อมโยงนโยบายระดับบนกับประชาชนในระดับลาง ก็คงยากที่จะแกไขปญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงทรัพยากร รวมทั้งยากที่จะรักษาพื้นที่ปาไมไวไดในระยะยาว
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บทที่ 4
อำ�นาจหน้าที่ด้านการจับทที
ดการ่ 4
อํานาจหนาที่ดา นการจัดการทรั
พยากรที่ด่ดินินของ
ของอปท.
อปท.
ทรัพยากรที

ปญหาการจัดการที่ดินเปนปญหาเรื้อรังที่มีความเกี่ยวโยงกับการจัดการทรัพยากรปาไม แตมีมิติ
ที่กวางกวาเนื่องจากการจัดการที่ดินเกี่ยวของกับปญหาการปฏิรูปที่ดิน การจัดที่ดินใหแกประชาชน การ
ดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน และที่ราชพัสดุ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ไดสรุปปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการจัดการที่ดินและทรัพยากรไวดังนี63้
1) การกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น ที่ ไ ม เ ป น ธรรม ข อ มู ล ที่ ป รากฏในแผนส ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองเมื่อวันที่ 26
พฤศจิ ก ายน 2539 ระบุ ว า ที่ ดิ น ในประเทศไทยร อ ยละ 90 กระจุ ก ตั ว อยู ใ นมื อ คนเพี ย ง
ประมาณร อ ยละ 10 เท านั้น และจากการขึ้ นทะเบี ย นคนจนทั้งประเทศในป พ.ศ. 2547
พบวา มีประชาชนที่ตองการความชวยเหลือเรื่องที่ดินทํากินจํานวนประมาณ 4 ลานราย
2) ความขัดแยงในการถือครองที่ดินระหวางประชาชนกับรัฐ มีราษฎรเปนจํานวนมากที่ทํากิน
และอยูอาศัยในที่ดินของรัฐ สาเหตุมีทั้งที่เกิดจากการประกาศเขตที่ดินของรัฐทับที่ดินทํากิน
ของประชาชน และที่เกิดจากราษฎรเขาทํากินในที่ดินของรัฐหลังจากที่มีการประกาศเขต
สงวนหวงหามแลว พื้นที่ที่มีปญหารุนแรงที่สุดไดแก พื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยาน
แหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งประมาณกันวา ในป พ.ศ. 2551 มีผูเขาทํากินและอยู
อาศัย 0.48 ลานราย ครอบคลุมพื้นที่ 8.5 ลานไร สําหรับพื้นที่ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ มีราษฎร
บุกรุกครอบครองประมาณ 2.1 ลานไร
3) การละเมิดสิทธิชุมชน มีพื้นที่เปนจํานวนมากที่ชุมชนไดอาศัยทําประโยชนมาอยางตอเนื่อง
และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกัน แตตอมามีการประกาศเขตที่ดินของรัฐทับที่ดิน
ที่ชุมชนเคยใชประโยชน กอใหเกิดความขัดแยงระหวางภาครัฐกับชุมชน
4) ป ญ หาการจั ด ที่ ดิ น ทํ า กิ น ให ร าษฎร แม รั ฐ จะมี น โยบายพั ฒ นาที่ ดิ น และจั ด ที่ ทํ า กิ น ให
ประชาชนมาเปนระยะเวลานาน แตที่ดินดังกลาวกลับถูกนําไปขายตอใหนายทุน การจัด
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คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป, ที่ดิน: ปญหา สาเหตุ และแนวทางการจัดสรรอยางเปนธรรม, เอกสารประกอบการจัดเวทีสมัชชา
ปฏิ รู ป เฉพาะประเด็ น “การปฏิ รู ป โครงสร า งการจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากร” 9 กุ ม ภาพั น ธ 2554 ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด
กรุงเทพมหานคร
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ที่ดินใหราษฎรที่ไรที่ดินจึงกลายเปนทางผานที่แปลงทรัพยากรที่ดินของรัฐใหกลายเปน
ทรัพยสินของผูร่ํารวยและมีอิทธิพล
ปญหาการจัดการทรัพยากรที่ดินมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงานและกฎหมายหลายฉบับ
นอกเหนือจากกฎหมายปาไม ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกฎหมายและหนวยงานสําคัญที่รับผิดชอบดาน
การปฏิรูปที่ดิน การจัดที่ดินใหแกประชาชน การสงวนหวงหามที่ดิน การอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐ รวมตลอดถึงการดูแลที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ในบรรดาภารกิจตางๆ ที่กลาวมานี้
สวนใหญ อปท. มีเพียงสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ยกเวนภารกิจดานการคุมครอง และดูแลรักษา
ที่ดินสาธารณประโยชนของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ซึ่งไดมีการถายโอนภารกิจใหแก
อปท. แลว
4.1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดที่ทํากินใหกับประชาชน
ในป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานหลั ก ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด ที่ ดิ น ให กั บ ประชาชนอย า งน อ ย 7
หนวยงาน ดังนี้
1) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ดําเนินการจัดที่ดินใหแกประชาชนอยูอาศัยและทํากินตาม พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยจัดที่ดินใหแกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติใหเขาทําประโยชน
ได ซึ่งตอไปสามารถเชาหรือเชาซื้อที่ดินดังกลาวไดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน จัดที่ดินชุมชน
ประเภทที่อยูอาศัยและกิจการที่เปนการสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน พัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาที่ดินใหกับราษฎรในพื้นที่ ส.ป.ก. มีพื้นที่ดําเนินการทั้งหมดจํานวน
ประมาณ 42.5 ลานไร ซึ่งไดมอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 แลวจํานวน 23.5 ลานไร คงเหลือ
พื้นที่ 18.9 ลานไร64
2) กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา
16 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ในการอนุญาตใหบุคคลเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติที่จัดเปนปาเสื่อมโทรมเพื่อแกไขปญหาที่ดิน
ของประชาชนที่อยูอาศัยและทํากิ นในพื้นที่ปาไม กําหนดขอบเขตการใชประโยชนและ
รับรองสิทธิทํากินในรูปของการออกเอกสาร ส.ท.ก. และควบคุมมิใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไม
เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปาไมถาวรเนื้อที่ประมาณ 10.5 ลานไร ซึ่งตองดําเนินการ
ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ แตยังดําเนินการสํารวจไมแลวเสร็จ คาดวามีราษฎรเขาถือ
ครองทําประโยชนอยูบางสวน
3) กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยจัดที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเสื่อมโทรมให
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รายงานการศึกษาเรื่อง ฐานขอมูลดานนโยบายที่ดินของประเทศไทย, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548. อางถึง รายงาน
ของสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 13 มกราคม 2547 เกี่ยวกับผลการประชุมหารือระหวางรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจัดที่ทํากินใหประชาชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
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ราษฎรทํ า กิ น ในรู ป นิ ค มสหกรณ ซึ่ ง กรมป า ไม อ นุ ญ าตให ก รมส ง เสริ ม สหกรณ เ ข า ทํ า
ประโยชนเพื่อจัดที่ดินใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินโดยการเชา และกอสรางปจจัยพื้นฐาน
และบริการสาธารณะตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการอยูอาศัยและประกอบอาชีพของ
ราษฎร ผูที่เขาเปนสมาชิกของนิคมตองเปนผูไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีเพียงแต
เล็กนอยไมพอแกการครองชีพ
4) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มี
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ดําเนินการจัด
ที่ดินในรูปของนิคมสรางตนเอง
5) กรมที่ดิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 อธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจหนาที่
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินทั้งหลายที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และมีอํานาจ
จัดที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองใหราษฎรเพื่อเปนที่อยูอาศัยและทํามาหา
เลี้ยงชีพได โดยใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติกําหนด65 การจัดที่ดินใหราษฎรอยูอาศัย หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ
ให เ ป น ไปตามโครงการที่ ค ณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห ง ชาติ กํ า หนด โดยจั ด แบ ง ให แ ต ล ะ
ครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพ ที่ดินที่จะจัดใหประชาชนอยูอาศัยหรือประกอบการทํามา
หาเลี้ยงชีพจะตองเปนที่ดินที่มิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมิใชสาธารณสมบัติของ
แผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกัน หรือมิใชที่สงวนหวงหาม หรือมิใชที่เขา หรือที่ภูเขา66
6) กรมธนารั ก ษ กระทรวงการคลั ง มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ
พ.ศ. 2518 ในการจัดการที่ราชพัสดุ (อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดิน) ซึ่ง
รวมถึงการใหเชา การอนุญาตใหสวนราชการใชเพื่อประโยชนของทางราชการ และนําที่
ราชพัสดุมาใชเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน ทั้งนี้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 และวันที่ 25 มิถุนายน 2545 ไดกําหนดใหนําที่
ราชพัสดุจํานวน 1 ลานไรซึ่งมีราษฎรเขาถือครองทําประโยชนอยูแลวบางสวนมาจัดให
ราษฎรเชาอยูอาศัยและทํากิน ในสวนที่มีราษฎรเขาถือครองทําประโยชนแลว สามารถ
ดําเนินการจัดใหเชาโดยไมตองใหหนวยราชการที่ถือครองใชประโยชนยินยอมหรือสงคืน
พื้นที่ และถาอยูในเขตผังเมืองรวมก็สามารถดําเนินการไดโดยไมถือวาขัดกับกฎหมายผัง
เมือง สําหรับที่ราชพัสดุที่ยังเปนที่วางไมไดใชประโยชนในทางราชการ ถาจะจัดใหราษฎร
เขาทําประโยชน จะตองไดรับความยินยอมและสงคืนพื้นที่ใหกรมธนารักษกอน และถาอยู
ในพื้นที่เขตผังเมืองรวม ก็ตองดําเนินการตามกฎหมายผังเมืองดวย

65
66

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 27
ระเบียบวาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน วันที่ 24 สิงหาคม 2498
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7) กองบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม (สผ.) นับตั้งแตการปฏิรูประบบราชการเมื่อ พ.ศ. 2545 สผ. เปนหนวยงานที่
รับโอนงานของฝายเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติซึ่งเปนองคกรตามประมวล
กฎหมายที่ดินและเดิมสังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มาเปนหนวยงานที่อยูภายใต
สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่บริหารจัดการที่ดินใน
ภาพรวม เชน การพิจารณามอบหมายพื้นที่ที่จําแนกออกจากปาไมถาวรใหกรมที่ดินไป
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน67 หรือมอบให ส.ป.ก. รับไปดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
กําหนดระเบียบฯ และดํ าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ เชน
ระเบียบฯ วาดวยการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐ และระเบียบฯ วาดวยการควบคุมการจัด
ที่ดินของทบวงการเมือง เปนตน
8) กรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทสําคัญในการจําแนกประเภทที่ดินในสวนที่เปนปาไมถาวรซึ่งยัง
มิ ไ ด มี ก ารประกาศเป น เขตป า สงวนแห ง ชาติ อํ า นาจหน า ที่ ดั ง กล า วเป น ไปตาม
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 22 มิถุ นายน 2525 และตามพระราชบั ญญั ติพั ฒนาที่ ดิน
พ.ศ. 2551 โดยใหดําเนินการรวมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ นับจนถึงปจจุบัน ไดมีการเพิกถอนพื้นที่ปาไมถาวรที่ยัง
มิไดประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติไปแลวจํานวนประมาณ 16 ลานไร ในกรณีที่เปนที่ดิน
แปลงเล็กแปลงนอย คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดมอบหมายใหกรมที่ดินดําเนินการออก
โฉนดตามประมวลกฎหมายที่ดิน แตในกรณีที่เปนที่ดินแปลงใหญ คณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติไดสงมอบให ส.ป.ก. นําไปจัดเปนที่ทํากินใหแกราษฎรตอไป68
ในการประชุม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวั นที่ 30 มี น าคม 2547 คณะรัฐ มนตรีรั บ ทราบรายงานของ
คณะกรรมการฝายจัดหาที่ดินของรัฐดานอุปทาน (Supply Side) ใหประชาชนทํากิน ซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหรวบรวมขอมูลที่ดินของหนวยงานของรัฐ โดยแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1) ที่ดินที่สามารถดําเนินการจัดใหประชาชนไดทันที 25.24 ลานไร ประกอบดวย พื้นที่ปา
สงวนแหง ชาติ 5.79 ล า นไร ที่ ร าชพั ส ดุ 1 ล า นไร ที่ ส.ป.ก. 16.98 ล า นไร และที่ นิ ค ม
สหกรณ 1.5 ลานไร
2) ที่ดินที่ตองดําเนินการเพิ่มเติม เชน เจรจาหาวิธีกระจายสิทธิหรือฟองรองดําเนินคดีจํานวน
3.65 ลานไร ประกอบดวย พื้นที่ปาไมถาวร 1.7 ลานไร ที่ ส.ป.ก. 0.8 ลานไร ที่นิคมสราง
ตนเอง 0.15 ลานไร และที่สาธารณประโยชน 1 ลานไร
ขอมูลจากกรมการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2551 ระบุวา มีผูมาจดทะเบียนปญหาที่ดินทํากินรวม
ประมาณ 4 ล า นราย แบ ง ออกเป น ผู ไ ม มี ที่ ดิ น ทํ า กิ น เป น ของตนเอง (ต อ งเช า ยื ม หรื อ รั บ จ า งทํ า
67

เชน ใหกรมที่ดินดําเนินการสงวนหวงหามตามมาตรา 20 (4) แหงประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อจัดเปนพื้นที่ปาชุมชนหรือที่ทําเลเลีย้ งสัตว
และออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
68
ขอมูลจากการสัมภาษณ ดร. โสภณ ชมชาญ นักวิชาการอาวุโสดานการพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554

บทที่ 4: อำ�นาจหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.
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การเกษตร) ประมาณ 1 ลานกวาราย และผูที่มีที่ดินทํากินของตนเองแตตองการเพิ่มประมาณ 1.7 ลาน
ราย69
โดยสรุปแลว ปญหาที่ดินทํากินเปนปญหาสําคัญมากที่สุดประการหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความเหลื่อม
ล้ําของสังคม ปญหาดังกลาวไดนําไปสูการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐและที่ดินสาธารณประโยชน
เปนจํานวนมาก กลาวคือในชวง 10 ป (พ.ศ. 2541-2551) มีราษฎรเขาไปครอบครองที่ดินเพื่ออยูอาศัย
ทํากินในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย 184,710 ราย คิดเปนพื้นที่ประมาณ 2.23 ลานไร ในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ 340,000 ราย เปนเนื้อที่ 6.4 ลานไร และพื้นที่ปาชายเลน 5,426 ราย เปนเนื้อที่ 0.12
ลานไร70 นอกจากนี้ ยังมีการบุกรุกที่ราชพัสดุจํานวน 2.12 ลานไร พื้นที่นิคมสรางตนเอง 218,511 ไร
และที่ดินสาธารณประโยชน 1.15 ลานไร71 การบุกรุกพื้นที่ปาไมและที่ดินของรัฐจึงเปนปญหาที่รัฐบาล
ทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญในการแกไข ซึ่งเห็นไดจากมติคณะรัฐมนตรีมากมายที่พยายามแกไขปญหา
นี้ดังกลาวมาแลวในบทที่ 3
4.2 การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เนื่องจากที่ ดินของรัฐ เชน ที่ ปาสงวนแหง ชาติ ที่สาธารณประโยชน และที่ ร าชพั สดุ มีสว น
ราชการที่รับผิดชอบอยูหลายหนวยงาน อีกทั้งการบุกรุกที่ดินของรัฐกลายเปนปญหาที่ซับซอนและ
รุนแรงมากขึ้น จนไมสามารถแกไขใหเปนที่ยุติโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งได นับตั้งแต พ.ศ. 2535
เปนตนมา รัฐบาลไดออกระเบียบ นโยบาย และมาตรการตางๆ เพื่อแกไขปญหาดังจะกลาวตอไปนี้ ซึ่ง
จะเห็นไดวา นโยบายและระเบียบฯ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐยังมิไดให
ความสําคัญแกบทบาทของ อปท. เทาที่ควร
4.2.1 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ
พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547
เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ พ.ศ. 2535 ระเบี ย บฯ นี้ กํ า หนดให มี
คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เพื่อปองกันและแกไขปญหา และเพื่อ
ประสานนโยบายและการปฏิบัติระหวางหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน
ของรัฐประเภทตางๆ ใหเป นไปตามกฎหมาย กฎ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐ มนตรี ที่
เกี่ยวของ กบร. ประกอบดวยกรรมการ 28 คน มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ
69

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินไปสูการปฏิบัติ.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2553, หนา 33.
70
เพิ่งอาง, หนา xi.
71
เพิ่งอาง
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กรรมการอื่นๆ ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ แตไมมีผูแทนของ
อปท. ในองคประกอบของ กบร.72
ในการดําเนินงาน กบร. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการใหปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย ไดแก
คณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศ คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด
ในทุกจังหวัด (เรียกชื่อยอวา “กบร.จังหวัด”) และคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิสูจนหลักฐานการถือครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดิน
ของรัฐ หลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 การดําเนินงานของ กบร. ไดโอนจาก
สํานักนายกรัฐมนตรี มาอยูที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปจจุบัน งานนี้อยูในความ
รั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก แก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ (สบร.) สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ กบร.
สํ า หรั บ นโยบายและแนวทางการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ นั้ น เป น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ และมติ กบร. สวนกลาง ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่
สําคัญในหัวขอตอไป
4.2.2 มติคณะรัฐมนตรี 4 พฤษภาคม 2536
กําหนดนโยบายและแนวทางการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐสรุปไดดังนี้
1) ในกรณีที่เปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินที่มีการสงวนหวงหามไวตามกฎหมาย และ
หากพิสู จนไดว าไดอยูมากอนการสงวนหวงหามเปนที่ดินของรัฐ หรือเปนหมูบานเกาที่
สามารถพิสูจนไดวาเปนผูอยูมาแตดั้งเดิม หรือครอบครองตอเนื่องมาจากผูครอบครองแต
เดิม ใหสวนราชการที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการตรวจสอบและจัดทําทะเบียนบัญชี หรือ
จัดทําแผนงาน และโครงการออกเอกสารสิทธิของผูครอบครองไวเปนหลักฐาน
2) ในกรณีที่ราษฎรอยูในบริเวณแนวเขตที่ดินของรัฐที่ยังมีแนวเขตไมชัดเจน ใหเรงดําเนินการ
สํารวจแนวเขตใหแนนอน เมื่อรัฐไดสํารวจและจัดทําแนวเขตที่ชัดเจนแลว ถาปรากฏวา
ราษฎรครอบครองทํากินอยูนอกเขตที่ดินของรัฐ ก็ควรพิจารณาดําเนินการออกเอกสารสิทธิ
ใหแกราษฎรตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายตอไป
3) รัฐไมควรออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินแกผูบุกรุกที่ดินของรัฐ
4) ที่ดินของรัฐ (ยกเวนเขตปาอนุรักษ เขตพื้นที่ตนน้ําลําธาร พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 และชั้น 2 พื้นที่
สงวนหวงห า มไว ใ ช ป ระโยชน ใ นราชการ และที่ ดิ น ที่ ยั ง ไม ห มดสภาพการเป น ที่
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นอกจากประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 3 ทานแลว กรรมการอื่นๆ ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ อธิบดีกรมธนารักษ เลขาธิการ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมที่ดิน ผูทรงคุณวุฒิที่ประธาน กบร. แตงตั้งไมเกิน 3 คน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการของสํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการสํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับมอบหมายไมเกิน 2 คน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

บทที่ 4: อำ�นาจหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.

79

บทที่ 4
อํานาจหนาที่ดานการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.

79

สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน) ที่มีผูบุกรุกครอบครองและรัฐไมมีความ
จํ า เป น ต อ งสงวนไว อี ก ต อ ไป ให ดํ า เนิ น การตามกฎหมายปฏิ รู ป ที่ ดิ น โดยให ส.ป.ก.
พิจารณาดําเนินการจัดเก็บคาเชาหรือคาชดเชยเขากองทุนปฏิรูปที่ดิน เพื่อจะไดนําเงินไป
ใชดําเนินการในโครงการพัฒนาพื้นที่ หรือนําไปจัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรที่ไมมีที่ดิน
ทํ า กิ น ได เ ช า หรื อ เช า ซื้ อ ต อ ไป รวมทั้ ง ให ส.ป.ก. กํ า หนดมาตรการในการติ ด ตามและ
ตรวจสอบการครอบครองทํ า ประโยชน ข องสมาชิก ผู ไ ด รับ สิ ท ธิ แต ล ะรายให ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัดและโดยตอเนื่อง
5) สําหรับที่สาธารณประโยชนที่เปนปาสงวนแหงชาติเสื่อมโทรม ที่มีผูบุกรุกครอบครองทํา
ประโยชน แตมิไดกําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดิน ใหดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(5.1) ใหเชาหรืออนุญาตใหเขาทําประโยชนโดยเสียคาตอบแทน หรือไดรับเอกสารพิเศษที่มี
หลักเกณฑทํานองเดียวกับเอกสาร ส.ป.ก.
(5.2) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูเก็บคาเชาหรือคาตอบแทนไว โดยใหแบงหนึ่งใน
สามเปนกองทุนพัฒนาชนบทและจังหวัด และอีกสองในสามเปนกองทุนพิทักษปาไม
และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ
(5.3) กําหนดเงื่อนไขใหปลูกไมผล ไมยืนตน ในพื้นที่สวนที่เกินความจําเปนตอการทํากิน
ของเกษตรกรแตละราย ตามความอุดมสมบูรณและความเหมาะสมในแตละพื้นที่
กรณีที่มีความจําเปนในแงการอนุรักษหรือการปองกันการแพรกระจายของดินเค็ม ก็
ควรกํ าหนดเงื่ อ นไขห ามใช พื้นที่ ทํานาหรือ ปลูก พืช หรือกํ าหนดมาตรการฟนฟู ที่
เหมาะสมตอไป
6) ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี และหรือแกไขกฎหมายที่ไมสอดคลองหรือขัดแยงกับนโยบาย
และแนวทางการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐดังกลาวมาขางตน
4.2.3 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าดว ยการสอบสวนเกี่ย วกั บการบุ กรุกที่ ห รื อ ทาง
สาธารณประโยชน พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539
ในการสอบสวนเกี่ ย วกั บ การบุ ก รุ ก ที่ ส าธารณประโยชน กบร. ถื อ ปฎิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน พ.ศ. 2539 ซึ่ง
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(1) เมื่ อ มี ก รณี อั น สมควรจะต อ งสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การบุ ก รุ ก ที่ ห รื อ ทาง
สาธารณประโยชน ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แตงตั้งผูมีอํานาจ
หนาที่ในการสอบสวนขึ้น โดยไมสมควรแตงตั้งผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทาง
สาธารณประโยชนนั้น
(2) ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนดําเนินการตางๆ ไดแก
(2.1) สอบสวนถึงประวัติความเปนมา สภาพที่ดิน อาณาเขตเนื้อที่ และการใชประโยชน
ที่ดินแปลงนั้นๆ โดยชัดเจน รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน มีการสงวนหวง
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

หามที่ดินนั้นตั้งแตเมื่อใด โดยหนวยงานใด โดยปกติน้ําทวมถึงหรือไมในกรณีเปนที่
ชายตลิ่ง เปนตน
(2.2) จัดทําแผนที่สังเขป แสดงเขตที่หรือทางสาธารณประโยชนที่ดินขางเคียง และสวนที่
มีผูบุกรุกเพื่อประกอบการพิจารณา
(2.3) สอบสวนผูสูงอายุ และผูปกครองทองที่ทั้งในอดีตและปจจุบันที่เคยรูเห็นหรือใช
ประโยชนในที่หรือทางสาธารณประโยชนนั้นมากอน
(2.4) ในกรณี ที่ มี ผู เ กี่ ย วข อ งประสงค จ ะนํ า พยานหลั ก ฐานอื่ น มาเพิ่ ม เติ ม สํ า นวนการ
สอบสวน ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามความจําเปน
และสมควร โดยใหความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝายดวย
(2.5) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานใหผูที่ถูกรองเรียนวากระทําการบุกรุกทราบ ถาผู
ที่ถูกรองเรียนวากระทําการบุกรุกยอมรับ ก็ใหบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐาน แตถาผู
นั้ นให ถอยคํ า ปฏิ เ สธหรื อไม ย อมรับ ใหผู มี อํา นาจหนาที่ ใ นการสอบสวนทํ า การ
สอบสวนขอเท็จจริงวาผูนั้นไดที่ดินมาอยางไร เมื่อใด ชอบดวยกฎหมายหรือไม
และครอบครองทําประโยชนอยางไร
(2.6) เมื่อไดดําเนินการตามขอ (2.5) แลว ใหแจงคูกรณีทุกฝายทราบข อเท็จจริ งและ
พยานหลักฐานจากการสอบสวน พรอมทั้งกําหนดเวลาที่จะเปดใหคูกรณีสามารถ
นําเสนอขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารของตนเอง
ได
(2.7) การแจงตามขอ (2.5) และ (2.6) ใหคํานึงถึงความเสียหาย หรือความปลอดภัย ซึ่ง
อาจเกิดแกพยานดวย
(3) เมื่อดําเนินการเสร็จ ใหสรุปสํานวนเสนอผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร
แลวแตกรณี และใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการหรือ
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งแจงใหคูกรณีทราบดวย
สาระสําคั ญของระเบียบฯ ดังกลาวมาขางตนชี้ใหเ ห็นวา การสอบสวนเกี่ ยวกั บการบุ กรุ กที่
สาธารณประโยชน และการสั่งการตางๆ เพื่อดําเนินการแกไขปญหาเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
และ อปท. ยังไมไดเขาไปมีบทบาทในกระบวนการดังกลาว
4.2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 6 กันยายน 2547
มาตรการอันหนึ่งในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐก็คือการใหความชวยเหลือผูบุกรุก
ที่ ดินอั นเนื่องมาจากความยากจนหรื อไรที่ ทํากิน ฉะนั้น ในการประชุ มเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547
คณะรัฐมนตรีไ ดใ หความเห็นชอบแกข อเสนอของคณะกรรมการอํานวยการและกํากั บนโยบายการ
บริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ที่จะใหนําที่ดินของรัฐมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอมา
กระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบใหกรมที่ดินนําที่ดินสาธารณประโยชนประเภทที่ทําเลเลี้ยงสัตว และที่ปา
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ชาสาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกัน และมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว
ไปดําเนินการตามนโยบายแกไขปญหาความยากจน จึงไดออกระเบียบฯ ฉบับนี้เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
แนวทางการดํ า เนิ น การคื อ อํ า เภอ/กิ่ ง อํ า เภอ ร ว มกั บ อปท. คั ด เลื อ กแปลงที่ ดิ น
สาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกัน และมีผูบุกรุกเต็มแปลงหรือบางสวน โดยผูบุกรุก
ดังกลาวตองเปนผูยากจนไมมีที่ดินของตนเอง หรือมีแตนอยไมเพียงพอ มาจัดทําโครงการบริหารจัดการ
การใชประโยชนในที่สาธารณะที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เสนอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่ออนุมัติจัดทําโครงการและเสนอกรมที่ดินใหความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ73 การออกหนังสืออนุญาตและเงื่อนไขการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐเปนการ
ชั่วคราวใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ. 2547
ระเบี ย บฯ นี้นิย าม “ที่ ดินของรั ฐ ” วาหมายถึง ที่ดินสํ าหรับพลเมืองใชประโยชนร วมกัน ซึ่ ง
พลเมืองไดเลิกใชประโยชนรวมกันแลว และมีผูเขาครอบครองใชประโยชน ใหมีคณะกรรมการซึ่งมีผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน และประกอบดวยหัวหนาหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาค นายอําเภอ และ
ผู แ ทนคณะผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ซึ่ ง ที่ ดิ น นั้ น ตั้ ง อยู เป น กรรมการ 74 เพื่ อ ทํ า หน า ที่
พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหประชาชนเขาใชประโยชนในที่ดินของรัฐ หากมีมติ
อนุญาต ก็ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอเรื่องใหพนักงานเจาหนาที่ (ผูวาราชการจังหวัด) ดําเนินการ
ออกใบอนุญาตภายใน 7 วัน
สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบฯ มีดังนี้
(1) เมื่อศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนอําเภอ/กิ่งอําเภอ (ศตจ.อ./กิ่งอําเภอ) มี
ความประสงคที่จะใหประชาชนเขาใชประโยชนในที่ดินของรัฐหรือใชประโยชนในที่ดินของ
รัฐตอไป ใหยื่นความประสงคตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด พรอมแผนงาน โครงการ และ
แผนผังการแบงแปลง พรอมรายชื่อของผูที่ไดรับการคัดเลือก
(2) เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดไดรับเรื่องตามขอ (1) แลว ใหดาํ เนินการสรุปเรื่องราวความ
เปนมาทั้งหมดเสนอคณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาการอนุญาตภายใน 15 วัน เมื่อ
คณะกรรมการมีมติพิจารณาอนุญาตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอเรื่องใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการออกใบอนุญาตภายใน 7 วัน
73

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน, สวนคุมครองที่ดินของรัฐ สํานัก
จัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2550, หนา 63.
74
คณะกรรมการมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปาไมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประมงจังหวัด ธนารักษพื้นที่ หัวหนาสํานักงานศิลปากรที่รับผิดชอบ
ในเขตจังหวัดพื้นที่ ผูแทนหนวยงานทหารในพื้นที่ที่ไดรับแตงตั้งจากกองบัญชาการทหารสูงสุด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่ที่เกี่ยวของ ตัวแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูหรือผูแทน เปนกรรมการ และมี
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
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(3) จํานวนเนื้อที่ที่อนุญาตไมเกินครอบครัวละ 15 ไร ระยะเวลาคราวละ 5 ป ผูรับอนุญาตตอง
เขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับอนุญาตภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสืออนุญาต
เวนแตมีเหตุอันควรซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบ หากผูรับอนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันควร ใหถือวาสละสิทธิการใชที่ดินนั้น
และใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณายกเลิกการอนุญาต
(4) ผู รั บ อนุ ญ าตที่ ป ระสงค จ ะขอต อ ใบอนุ ญ าต ให แ จ ง ความประสงค ต อเจ า พนั ก งานที่ ดิ น
จังหวัดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา 90 วัน เวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งพนักงานเจาหนาที่
พิจารณาเห็นควรผอนผัน เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดไดรับเรื่องแลว ใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดมอบหมายใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินของ
ผูขอตอใบอนุญาตวา ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือไมอยางไร และพิจารณาวา
สมควรตอใบอนุญาตหรือไม ดวยเหตุผลประการใด แลวนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาตอไป
(5) ผูรับอนุญาตจะตองเสียคาตอบแทนใหแก อปท. ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูโดยอนุโลมตามนัยมาตรา
9 ทวิ (ปจจุบันถูกแทนที่โดยมาตรา 9/1) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน75
(6) ผูรับอนุญาตจะตองเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยดวยตนเอง จะใหผูอื่นเขาทําประโยชน
แทนหรือโอนสิทธิใหผูอื่นไมได กรณีผูรับอนุญาตถึงแกกรรม ใหทายาทโดยธรรมของผูรับ
อนุญาตมีสิทธิแจงความประสงคขอใชประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวเปนการชั่วคราว
ภายในกําหนด 90 วันนับแตผูรับอนุญาตถึงแกกรรม หากไมแจงความประสงคภายใน
กําหนดเวลาโดยไมมีเหตุผลอันควร ใหถือวาสละสิทธิ
(7) เมื่อความปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วา ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต หรื อคํ าสั่งของพนัก งานเจาหนาที่ หรื อขาดคุณสมบัติ ที่กําหนด ใหนํากรณี
ดั ง กล า วเสนอต อ คณะกรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณาเพิ ก ถอนการอนุ ญ าตทั้ ง หมดหรื อ เพี ย ง
บางสวนแลวแตจะเห็นสมควร
อยางไรก็ดี มีข อควรสังเกตวาระเบียบฯ ฉบับนี้ออกมาในยุคของรัฐบาลทักษิณฯ ซึ่ งประกาศ
นโยบายขจัดความยากจน จึงไมเปนที่ชัดเจนวามีการดําเนินการตามนโยบายนี้มากนอยเพียงใดใน
ปจจุบัน

75

มาตรา 9 ทวิ ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ปจจุบันคือ มาตรา 9/1 ซึ่งบัญญัติดังนี้
“ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 9 เสียคาตอบแทนเปนรายปใหแกเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้ตามวิธีการและอัตราที่
กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่นนั้น แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแบงคาตอบแทนที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดในอัตรารอยละสี่สิบ
ของคาตอบแทนที่ไดรับภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ เพื่อเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด และใหคาตอบแทนสวนที่
เหลือตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู ในกรณีที่ที่ดินดังกลาวไมไดตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหคาตอบแทนที่ไดรับตามวรรคหนึ่งตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทั้งหมด”
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4.3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินใหประชาชน
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่หลักในการจัดที่ทํากินใหแกประชาชนไดแก หนวยงานของราชการ
สวนกลาง โดย อปท. ยังมีบทบาทและมีสวนรวมนอยในเรื่องการจัดที่ทํากินใหแกประชาชน ทั้งๆ ที่
อปท. นาจะเปนสวนราชการที่มีความใกลชิดกับชุมชน และเขาใจปญหาของชุมชนมากที่สุด
เนื่องจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดที่ดินใหแกประชาชนมีจํานวนหลายหนวยงาน
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 วาใหหนวยงานที่กําลังดําเนินการอยู ณ ขณะนั้น
ดําเนินการตอไปได แตไมใหขยายพื้นที่ดําเนินการ ยกเวนกรณีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการ
พัฒนาที่ดิน ในปจจุบัน หนวยงานที่มีความสําคัญมากที่สุดในการจัดที่ดินทํากินใหแกประชาชนจึงไดแก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และในกรณีหากที่ดินนั้นเปนพื้นที่ปาไมถาวรที่ยัง
มิไดประกาศใหเปนปาสงวนแหงชาติ หนวยงานที่มีบทบาทในการจําแนกที่ดินเพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรี
เพิกถอนสภาพปาไมถาวรและนํามาจัดใหแกประชาชนก็คือ กรมพัฒนาที่ดิน โดยดําเนินการผานกลไก
ของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติดังไดกลาวมาแลวขางตน
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินใหแกประชาชน ไดแก
4.3.1 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
หลักการและเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระบุวา
กฎหมายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร และความไมเปนธรรม
และเสียเปรียบของเกษตรกรที่ตองเชาที่ดินทํากิน รัฐจึงมีความจําเปนตองแกไขปญหาดังกลาวดวยการ
ปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร
“การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ตามกฎหมายนี้ หมายความวา “การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ
และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดย
รัฐนําที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวย
ตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง หรือ
เกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกร ไดเชาซื้อ เชาหรือ
เขาทําประโยชน โดยรัฐใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น”
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (มีชื่อยอวา
ส.ป.ก.) ขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยมีคณะกรรมการปฎิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ
หรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ ส.ป.ก. รวมทั้ ง ควบคุ ม การบริ ห ารงานของ ส.ป.ก. คณะ
กรรมการปฎิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมมี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ เ ป น ประธาน
กรรมการ กรรมการอื่นๆ ประกอบดวยปลัดกระทรวงหลักตางๆ ที่เกี่ยวของ และหัวหนาสวนราชการ
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ระดั บ กรม และกรรมการอื่ นที่ ค ณะรัฐ มนตรีแต งตั้ งอีกไมเ กิ น 9 คน 76 นอกจากนี้ เมื่ อไดมีพ ระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในเขตอําเภอหนึ่งอําเภอใดในจังหวัดใดแลว ใหมีคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัดขึ้นคณะหนึ่งในจังหวัดนั้น เรียกวา “คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด” มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ กรรมการอื่นประกอบดวยหัวหนาสวนราชการใน
สวนภูมิภาค77 คณะกรรมการทั้งสองระดับที่กลาวมามีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ หรือปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดตามที่ไดรับมอบหมายได
จากนิยามดังกลาว จึงเปนที่ชัดเจนวาประชาชนที่ ส.ป.ก. มีหนาที่ตองจัดที่ดินใหก็คือเกษตรกรผู
ไรที่ดิน หรือมีที่ดินไมเพียงพอแกการครองชีพ ที่ดินที่นํามาจัดใหแกประชาชนอาจเปนที่ดินของรัฐหรือที่
เอกชน อยางไรก็ดี เนื่องจากที่ดินสวนใหญที่ ส.ป.ก. เขาไปดําเนินการปฏิรูปมักเปนที่ดินที่มีผบู ุกรุกถือ
ครองอยูแลว กระบวนการจัดที่ดินและออกเอกสารสิทธิใหแกประชาชนที่ดําเนินการโดย ส.ป.ก. จึงเปน
เพี ย งการทํา ให ก ารบุกรุ กถื อ ครองที่ ดินที่ ไ มช อบดว ยกฎหมายกลายเปนการถื อครองโดยชอบด ว ย
กฎหมายเทานั้น ในขณะที่เกษตรกรผูยากจนบางสวนก็ยังคงเปนผูไรที่ดินตอไป
4.3.1.1 ที่ดินที่จะนํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
การปฏิรูปที่ดินอาจดําเนินการไดทั้งในที่ดินของรัฐ หรือที่ดินของเอกชนที่ไดมาโดยการจัดซื้อ
หรือเวนคืน แตการปฏิรูปที่ดินที่ผานมาเปนการดําเนินการในที่ดินของรัฐเปนสวนใหญ จากจํานวนที่ดิน
ที่นํามาปฏิรูปกวา 33 ลานไร มีที่ดินเอกชนที่ ส.ป.ก. ดําเนินการจัดซื้อมาปฏิรูปที่ดินเพียงประมาณ 4.5
แสนไร แมวากฎหมายจะใหอํานาจแก ส.ป.ก. ในการเวนคืนที่ดินได แตนับจนถึงปจจุบัน ส.ป.ก. ยังมิได
ใชมาตรการเวนคืนที่ดิน
สําหรับที่ดินของรัฐที่นํามาปฎิรูปที่ดินนั้น ไดแกที่ดินดังตอไปนี้78
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ตามมาตรา 12 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมประมง อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมธนารักษ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย และประธานชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 9 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนเกษตรกร 6 คน และผูทรงคุณวุฒฺไมเกิน 3 คน ให
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ
77
ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัด ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด ปาไมจังหวัด ประมงจังหวัด ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมพัฒนา
ที่ดิน สหกรณจังหวัด พาณิชยจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอในทองที่ที่มีการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พัฒนาการจังหวัด ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ราชพัสดุจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นอีก 4 คน ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และปฏิรูปที่ดินจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
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(1) ที่ ดิ น อั น เป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช ร ว มกั น แต พ ลเมื อ งเลิ ก ใช
ประโยชนในที่ดินนั้น หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว
หรือเปนที่ดินที่พลเมืองยังใชประโยชนในที่ดินนั้นอยู หรือยังไมเปลี่ยนสภาพจากการเปน
ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน แตไดจัดที่ดินแปลงอื่นใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว
(2) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือ
ที่ ดิ น ที่ ไ ด ส งวนหรื อ หวงห า มไว ต ามความต อ งการของทางราชการ (ที่ ร าชพั ส ดุ ) เมื่ อ
กระทรวงการคลังไดใหความยินยอมแลว
(3) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน
หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินและที่ดินนั้นอยู
นอกเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
(4) ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหนํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
4.3.1.2 คุณสมบัติของ “เกษตรกร” ที่มีสิทธิไดรับการจัดที่ทํากินตามกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดิน
นิยามของ “เกษตรกร” ที่มีคุณสมบัติสมควรไดรับการจัดที่ดินทํากินใหตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
เปนประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญ และกอใหเกิดปญหาในการตีความจนถึงขั้นทําใหรัฐบาลในสมัยหนึ่ง
ตองลาออกอันเนื่องมาจากขอกลาวหาของการออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 โดยมิชอบใหแกบุคคลที่มิไดมี
สิทธิไดรับการจัดที่ดินตามกฎหมายนี้
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา 4 ใหนิยาม “เกษตรกร” วาหมายถึง “ผู
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และใหหมายความรวมถึงบุคคลผูยากจน หรือผูจบการศึกษาทาง
เกษตรกรรม หรื อผูเป นบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่งไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป นของตนเองและ
ประสงค จ ะประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป น หลั ก ตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในพระราช
กฤษฎีกาดวย”
จากนิ ย ามดั ง กล า ว “เกษตรกร” ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การจั ด ที่ ดิ น ตามกฎหมายปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมจึงไดแกบุคคลดังตอไปนี้
(1) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก ผูที่เปนเกษตรกรอยูแ ลวตามความเปนจริงและ
ใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนผูไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของ
ตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ
(2) ผูประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป นหลัก หมายถึ ง ผูที่ยังไมเปนเกษตรกร แต
ประสงคจะเปนเกษตรกร และมาขอรับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่ง
ไดแกบุคคลที่เขาเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี79้
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(2.1) ผูยากจน หมายถึง ผูมีรายไดซึ่งรวมสิทธิหรือประโยชนอื่นๆ ที่สามารถคํานวณเปน
ตัวเงินไดรวมกันแลว ไมสู งกวาอัตราที่คณะกรรมการปฏิรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กําหนด (ปจจุบันคือ 23,000 บาท ตอป)
(2.2) ผูจบการศึกษาทางเกษตรกรรม กลาวคือ จบการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาเกษตรกรรม
(2.3) บุ ต รของเกษตรกร ซึ่ ง ต อ งเป น บุ ต รโดยชอบด ว ยกฎหมายของผู ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเปนหลัก
นอกจากนี้ ยังมี ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวย หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรผูมีสิทธิยื่นคํารองขอเขาทําประโยชนใน
ที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินไวดังนี้80
1) มีสัญชาติไทย
2) บรรลุนิติภาวะ หรือเปนหัวหนาครอบครัว
3) มีความประพฤติดี และซื่อสัตยสุจริต
4) มีรางกายสมบูรณ ขยันขันแข็ง และสามารถประกอบการเกษตรได
5) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
6) ไม มี ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบเกษตรกรรมเป น ของตนเองหรื อ ของบุ ค คลในครอบครั ว
เดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กนอย แตไมเพียงพอแกการประกอบเกษตรกรรมเพื่อ
เลี้ยงชีพ
7) เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหนด
อนึ่ง ศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษาฎีกาที่ 4431/2550 ให ส.ป.ก. มีอํานาจฟองขับไลบุคคลที่ขาด
คุณสมบัติในการใชประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได ในคดีดังกลาว ศาลพิพากษาวา บุคคลใดจะมี
สิทธิไดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก็ตองมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวและตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน เนื่องจากจําเลยในคดีดังกลาวมีที่ดินเปนของตนเองอยูจํานวน 108 แปลง
และประกอบอาชีพคาขายนอกจากอาชีพดานเกษตรกรรม มีหุนอยูในนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดและ
หางหุนสวนจํากัดรวม 16 แหง จําเลยจึงจัดเปนบุคคลที่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเปนของตนเองและมี
รายไดเพียงพอแกการครองชีพแลว และไมถือวาเปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักแตอยางใด
จึงยอมขาดคุณสมบัติในการยื่นคําขอเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน การที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีคําสั่งใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหจําเลยเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป
80
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ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ก.) จึงเปนการกระทําที่ชอบแลว ถึงแมในตอนแรก โจทก (ส.ป.ก.) ไดมอบหนังสือ
อนุ ญ าต ส.ป.ก. 4-01 ให แ ก จํ า เลยไปแล ว แต เ มื่ อ มาตรวจสอบพบในภายหลั ง ว า จํ า เลยเป น ผู ข าด
คุณสมบัติดังกลาว ก็สามารถทําการเพิกถอนไดเนื่องจากจําเลยเปนผูไมมีสิทธิไดรับหนังสืออนุญาตนั้น
มาตั้งแตตน และเมื่อเพิกถอนการอนุญาตแลว จําเลยไมยอมออกไปจากที่ดินพิพาทซึ่งเปนของโจทก
โจทกยอมมีอํานาจฟองขับไลจําเลยได
4.3.1.3 วิธีดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
สําหรับวิธีดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้ (แผนภาพที่ 9)
1. การกําหนดเขตที่ดินในทองที่ใดใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยมี
แผนที่แสดงเขตและระบุทองที่ที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินแนบทาย อยางไรก็ดี ถาที่ดินที่ ส.ป.ก.
ไดมาเปนแปลงเล็กแปลงนอยและมิไดอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดที่ดินนั้น
ใหกบั เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได โดยไมตองดําเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน81
2. บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก. ไดมาไมใหถือเปนที่ราชพัสดุ และให ส.ป.ก. เปน
ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ เ พื่ อ ใช ใ นการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม 82 ให ส.ป.ก. มี อํ า นาจจั ด ให
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกําหนด ตามขนาดการถือครองที่ดินดังนี้83
(1) จํานวนที่ดินไมเกิน 50 ไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบ
เกษตรกรรมอยางอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญ
(2) จํานวนที่ดินไมเกิน 100 ไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใช
ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด84
(3) จํานวนที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรสําหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ประเภทและลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ
3. เกษตรกรผูจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได ตอง
อยูในหลักเกณฑขอ ใดขอหนึ่งดังตอไปนี้85

81

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 25 และมาตรา 25 ทวิ
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 36 ทวิ
83
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 30
84
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชนิด จํานวน และเงื่อนไขเพื่อการเลี้ยงสัตว จําพวกสัตวใหญ ตามความใน
มาตรา 29 (2) แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 27 กันยายน 2522 ชนิดของสัตวใหญที่กําหนด
ไดแก โค กระบือ และมา โดยจํานวนที่เลี้ยงตองมีไมนอยกวา 10 ตัว ในเนื้อที่ไมเกิน 100 ไร ในกรณีที่มีการขอใชที่ดินเพิ่มขึ้นเกิน 100 ไร
ใหคํานวณเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นในอัตราสวนสัตวใหญ 1 ตัว ตอเนื้อที่ 5 ไร
85
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับ
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ขอ 8
82
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(1) เกษตรกรผูถือครองที่ดินของรัฐหรือเกษตรกรผูเชาที่ดินที่นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และเปนผูทํากินในที่ดินนั้น
(2) เกษตรกรผูไดรับการขึ้นทะเบียนขอรับที่ดินทํากินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(3) เกษตรกรอื่นตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหนด
4. เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เสนอใหดําเนินการจัดเกษตรกรเขาอยูอาศัยหรือเขาทําประโยชนในที่ดินตามโครงการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทองที่ใด ใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแหงทองที่นั้นประกาศ
ใหเกษตรกรในทองที่ดังกลาวยื่นคํารองขอเขาทําประโยชนตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ
ของ ส.ป.ก. ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหนด แตตอง
ไมน อยกว า 15 วัน ในกรณีที่มีเ หตุผ ลอันสมควร คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอาจ
ประกาศใหขยายระยะเวลาไดตามความจําเปน แตรวมแลวตองไมเกิน 90 วัน86 อยางไรก็ดี
ในกรณีที่ท่ีดินที่จะจัดใหมีจํากัด และมีเกษตรกรซึ่งเปนผูเชาอยูขณะโอนกรรมสิทธิ์เปนของ
ส.ป.ก. หรือมีเกษตรกรผูไดรับการขึ้นทะเบียนขอรับที่ดินทํากินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่ 2/2534 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2534 ไวแลว ใหดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรดังกลาวโดยไมตองประกาศ และ
สําหรับผูซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนไวแลว ใหไดรับยกเวนการยื่นคํารองขอเขาทําประโยชน
ตามระเบียบฯ87 นอกจากนี้ หากโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทองที่ใดไดมีการ
รับคํารองขอเขาทําประโยชนในที่ดินของเกษตรกรผูครอบครองที่ดินของรัฐอยูกอนแลว โดย
มิไดมีการประกาศใหเกษตรกรยื่นคํารองขอเขาทําประโยชน แตยังมิไดดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกร ใหถือวาคํารองขอเขาทําประโยชนดังกลาวมีผล โดยไมตองมีการประกาศตาม
ระเบียบฯ อีก88
5. การคัดเลือกและจัดใหเกษตรกรเขาทํากินในที่ดินตามแปลงที่กําหนด ใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 180 วันนับตั้งแตวันทีป่ ระกาศ หรือภายใน 90 วันนับแตวันที่มีที่ดินที่จะจัดให
เกษตรกร (ในกรณีที่ไมมีประกาศฯ) ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอาจขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดตามความจําเปน
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ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับ
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ขอ 5 ประกาศฯ ตองมีแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินที่นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน และ
ปดไวในที่เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานันแหงทองที่ และที่ชุมชน
ในทองที่นั้น หรือจะประกาศทางสื่อมวลชนดวยก็ได
87
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับ
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ขอ 5 แกไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2538
88
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับ
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ขอ 5
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6. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่อทําหนาที่คัดเลือกเกษตรกร ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบฯ
ใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรโดยมีแผนผังการ
จัดแบงแปลงที่ดินซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดใหความเห็นชอบแลว
ประกอบดวย และมีบัญชีรายชื่อเกษตรกรผูไดรับการคัดเลือกและไดรับที่ดินทํากินดวย89
7. ในการจัดที่ดิน ให เ กษตรกร หากเป นที่ดิน ที่คณะกรรมการปฏิ รูป ที่ดินเพื่ อ เกษตรกรรม
กําหนดมิใหมีการโอนสิทธิในที่ดิน ก็ใหจัดใหเกษตรกรเชา ในกรณีอื่นใหจัดใหเกษตรกรเชา
หรือเชาซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจํานง ถาเปนการจัดใหสถาบันเกษตรกรใหจัดให
สถาบันเกษตรกรเชา90
8. ที่ดินที่บุคคลไดรับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการแบงแยก หรือโอนสิทธิ
ในที่ดินนั้นไปยังผูอื่นมิได เวนแตเปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม หรือโอนไป
ยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม91
อยางไรก็ดี การดําเนินการปฏิรูปที่ดินในชวงเกือบ 40 ปที่ผานมายังประสบความสําเร็จนอยดวย
สาเหตุและปญหาหลายประการ ทั้งในเรื่องการขาดการสนับสนุนดานการเมืองและงบประมาณ นับจนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ส.ป.ก. ไดดําเนินการจัดที่ดินใหเกษตรกรไปแลว 33,672,450 ไร ครอบคลุม
พื้ น ที่ 70 จั ง หวั ด 712 อํ า เภอ และ 3,435 ตํ า บล ในจํ า นวนนี้ เ ป น ที่ ดิ น เอกชนที่ ส.ป.ก. จั ด ซื้ อ มา
450,636 ไร มีเกษตรกรไดรับการจัดที่ดินรวม 2,378,975 ราย 3,069,025 แปลง โดยกวาครึ่งหนึ่งของ
ทั้งหมดเปนการดําเนินการจัดที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17,335,819 ไร) รองลงมาคือภาคเหนือ
(7,630,693 ไร) ภาคกลาง (5,138,191 ไร) และภาคใต (3,567,747 ไร) ตามลําดับ92 ในอนาคต คาดวา
ส.ป.ก. จะมีขอจํากัดมากในการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อนํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้ ยังมี
ปญหาเกี่ยวกับการโอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ทั้งๆ ที่กฎหมายกําหนดหามโอนหรือซื้อขาย และการ
ใชที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เพื่อวัตถุประสงคอื่นที่มิใชเพื่อเกษตรกรรม ดังปรากฏใหเห็นชัดเจนในกรณีการ
กระทําผิดกฎหมายของผูถือครองที่ดินจํานวนมากในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา93
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ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับ
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ขอ 11-12
90
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 30 วรรคสอง
91
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39
92
ที่มา: http://www/alro.go.th/alro/intranet/files/Land-Three/20110731_files/sheet001.htm.
93
ขอมูลจากการแถลงขาวของโฆษก ส.ป.ก. เกี่ยวกับการตรวจสอบปญหาที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ระบุวา มีรีสอรตและสิ่งปลูกสรางที่อยูในขายถูกตรวจสอบเพิ่มเติม 99 แหง เมื่อรวมกับรีสอรตที่ตองครวจสอบ
กอ นหนา นี้ 21 แห ง ทําให มีย อดรวมของสถานประกอบการที่ ต อ งถูกตรวจสอบ 120 แห ง แบ ง ออกเป นรี สอร ต หรื อ โรงแรม 66 แห ง
รานอาหาร 4 แหง บานพักหรือที่พักและมีแปลงเกษตร 24 แหง รานคา 3 แหง ปมน้ํามัน 1 แหง และโรงงานผสมคอนกรีต 1 แหง ที่มา:
หนังสือพิมพมติชน วันที่ 24 สิงหาคม 2554 หนา 12.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการจัดที่ดินของรัฐและการออก ส.ป.ก.4-01 ใหเกษตรกร
ที่ดินของรัฐ

จัดหาที่ดินรัฐมาดําเนินการ
ประกาศเขตปฏิรปู ที่ดิน

สํารวจรังวัด สอบสวนสิทธิ / ตรวจสอบคุณสมบัติ
นําเสนอคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับอําเภอ พิจารณา

นําเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจารณาอนุมัติ

มอบหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)
พัฒนาสิทธิโดยใหเกษตรกรเชาซือ้ ที่ดิน

โอนกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) โดยมีเงื่อนไขหามแบงแยก
หรือโอนสิทธิในทีด่ ินไปยังผูอ ื่น เวนแตตกทอดทางมรดก

ที่มา: ดัดแปลงจาก สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. ม.ป.ป.

จากที่กลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวา อปท. ยังไมไดมีบทบาทในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน
หรือคัดเลือกเกษตรกรที่มีสิทธิไดรับที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ในสถานการณปจจุบันปรากฎวา
ที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น มี ก ารซื้ อ ขายเปลี่ ย นมื อ กั น มาก บางส ว นของผู ใ ช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น ก็ ไ ม ใ ช
เกษตรกรรายเดิม และในบางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากการทําเกษตรไปเปน
อยางอื่น เชน การทํารีสอรต โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย เปนตน และเมื่อเกษตรกรขายที่ดิน
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แลวก็ทําใหเกิดปญหาการไรที่ดินทํากินตามมา94 นอกจากนี้ขอมูลเชิงประจักษยังชี้ใหเห็นวา ผูถือครอง
ที่ดินบางแปลงไมมีคุณสมบัติเปนเกษตรกร ประกอบกับเจาหนาที่ ส.ป.ก. ไมไดมีการตรวจสอบการใช
ประโยชนของผูถือครองที่ดินทุกแปลง ทําใหขาดขอมูลในการควบคุมการใชประโยชนในที่ดินที่ไดออก
ส.ป.ก 4-01 แลวใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย95 ดวยเหตุนี้ ในงานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ภายใตโครงการศึกษาและพัฒนาสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนําไปสูกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐ ที่เสนอตอ ส.ป.ก. จึงมีขอเสนอแนะวา ส.ป.ก.
ควรสนับสนุนให อปท. เขามาเปนภาคีหลักในการชว ยติดตามตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินและ
คุณสมบัติของผูถือครองที่ดินของ ส.ป.ก. รายแปลง เนื่องจากเจาหนาที่ทองถิ่นจะมีความใกลชิดกับ
สถานการณจริงในพื้นที่ อีกทั้งเปนผูรับผิดชอบเก็บภาษีบํารุงทองที่ ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับผูถือ
ครองที่ดินดีกวาหนวยงานสวนกลางที่มีทรัพยากรบุคคลจํากัด นอกจากนี้ การเพิ่มบทบาทของ อปท. ยัง
จะชวยเอื้ออํานวยให อปท. สามารถวางแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินไดดีขึ้น96
ในป จ จุ บั น เครื อ ข า ยภาคประชาชนกํ า ลั ง มี ก ารเคลื่ อ นไหวอย า งขนานใหญ เ พื่ อ ให รั ฐ ปฏิ รู ป
โครงสรางการถือครองที่ดิน โดยการนําที่ดินสงวนหวงหามของรัฐมาจัดใหประชาชนดังตัวอยางที่ปรากฏ
ใหเห็นในรูปของนโยบายโฉนดชุมชนซึ่งจะกลาวตอไป
4.3.2 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเปนกฎหมายที่ใหอํานาจแกรัฐบาลในการจัดที่ดินของ
รัฐใหกับประชาชนเพื่อตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเปนหลักแหลงในที่ดินโดยจัดตั้งเปนนิคม อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ (ในกรณีที่เปนการจัดตั้งนิคมสหกรณ) และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(ในกรณีที่เปนการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง) มีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในที่ดินของ
นิคมตามกําลังแหงครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แตไมเกินครอบครัวละ 50 ไร สมาชิกนิคมจะตองใช
ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนเพื่อทําการเกษตรเทานั้น หากจะทําอยางอื่นดวยตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี
ผูซึ่งจะเปนสมาชิกนิคมจะตองเปนผูที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไม
พอแกการครองชีพ97 สมาชิกนิคมมีหนาที่จายเงินเพื่อชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปในการจัดนิคมในอัตราที่
อธิบดีกําหนดซึ่งไมเกินไรละ 200 บาท โดยผอนชําระเปนรายป ปหนึ่งไมเกินรอยละ 10 และตองเริ่มตน
ชําระงวดแรกอยางชาในปที่หานับแตปที่ไดเขาเปนสมาชิกนิคม ถาปใดไมสามารถชําระไดโดยมีเหตุผล
อันสมควร อธิบดีจะผอนผันใหชําระในปถัดไปก็ได เมื่อสมาชิกนิคมไดเขาทําประโยชนและเปนสมาชิก
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เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน”
ภายใตโครงการศึกษาและพัฒนาสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ ดินเพื่อนําไปสูกรรมสิทธิ์ ในที่ดินของรัฐ, จัดโดย
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมเจาพระยา
ปารค กรุงเทพมหานคร, หนา 29.
95
เพิ่งอาง
96
เพิ่งอาง, หนา 39-40.
97
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 22 และ มาตรา 35
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นิคมมาเปนเวลาเกินกวา 5 ป รวมทั้งไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปและชําระหนี้เกี่ยวกับกิจการ
ของนิคมให แกทางราชการเรี ยบรอยแลว ให ออกหนั งสือแสดงการทํ าประโยชน กสน.5 (กรณีนิคม
สหกรณ) และ นค.3 (กรณีนิคมสรางตนเอง) ใหแกผูนั้น ผูไดรับหนังสือ กสน.5 หรือ นค.3 สามารถนํา
หนังสือนั้นไปขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดินได แต
ภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
จะโอนที่ดินนั้ นไปยั งผูอื่นไมไ ด นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณที่ต นเป น
สมาชิกอยู แลวแตกรณี
ขอมูลจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในป 2553 ระบุวา ในป 2548 มีการจัดที่ดินนิคมสราง
ตนเองทั้งประเทศรวมประมาณ 6.25 ลานไร ถูกประชาชนบุกรุก 13,488 ราย คิดเปนพื้นที่ 218,511 ไร
ในสวนของพื้นที่นิคมสหกรณ ขอมูลจากกรมสงเสริมสหกรณในป 2553 ระบุวา มีจํานวนนิคมสหกรณ
37 แหง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 3.07 ลานไร ใชเปนพื้นที่จัดสรรเพื่อออกเอกสารสิทธิ กสน.3 และ กสน.5
จํานวนประมาณ 2.06 ลานไร สวนที่เหลือเปนปาไมสวนกลาง ที่สาธารณประโยชนและอื่นๆ98
4.3.3 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
กฎหมายป า สงวนแห ง ชาติ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ คุ ม ครองป อ งกั น พื้ น ที่ ป า ไม ที่ รั ฐ ถื อ ว า เป น
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของชาติ จึงใหอํานาจแกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ใน
อดี ต เป น อํ า นาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ ง กรมป า ไม สั ง กั ด อยู ก อ นป 2545) ในการออก
กฎกระทรวงเพื่อกําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งจะมีผลเปนการหามบุคคลเขายึดถือครอบครองหรือ
ใชประโยชนในพื้นที่ซึ่งถูกประกาศใหเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
อย างไรก็ ดี เพื่อเป นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาความขัดแยงกั บ
ราษฎรที่อาศัยทํากินอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้เพื่อใหกรม
ปาไมมีอํานาจจัดที่ทํากินใหแกราษฎรในเขตปาสงวนเสื่อมโทรมได โดยการออกเอกสาร ส.ท.ก. ให
บทบัญญัติที่เกี่ยวของไดแก
 มาตรา 16 ทวิ ใหอํานาจแกอธิบดีในการอนุญาตใหบุคคลที่ไดเขาทําประโยชนหรืออาศัยอยู
แลวในเขตปาสงวนแหงชาติที่ถูกจัดวาเปนปาเสื่อมโทรมใหสามารถทําประโยชนและอยู
อาศัยตอไปได แตตองไมเกิน 20 ไรตอหนึ่งครอบครัว และมีกําหนดคราวละไมนอยกวา 5 ป
แตไมเกิน 30 ป อยางไรก็ดี บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตอาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตน
เพิ่มเติมจากที่ตนไดรับอนุญาตแลวก็ได หากพิสูจนไดวาตนมีความสามารถและมีเครื่องมือ
หรืออุปกรณที่ จะปลูกปาหรือไมยืนตนตามที่ขอเพิ่มนั้นได แตตองไมเกิน 35 ไรตอหนึ่ง
ครอบครัว
หนังสืออนุญาตที่ออกตามมาตรา 16 ทวิ ก็คือ เอกสาร ส.ท.ก. ที่กรมปาไมออกให เปนเอกสารที่
ใหสิทธิในการทําประโยชนในที่ดิน แตไมใหสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กลาวคือ ไมสามารถ
98

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินไปสูการปฏิบัติ,
สิงหาคม 2553, หนา 21-25.
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ขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ดังเชนที่สามารถกระทําไดในกรณี การออก
เอกสารสิทธิภายใตพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ได บุคคลที่ไดรับอนุญาตตาม
มาตรา 16 ทวิ จะตองใชประโยชนในที่ดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด และจะ
ใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชนในที่ดินนั้นมิได ในกรณีที่บุคคลผูไดรับอนุญาต
ละทิ้งไมทําประโยชนหรือไมอยูอาศัยในที่ดินที่ไดรับอนุญาตติดตอกันเกินระยะเวลา 2 ป หรือยินยอมให
บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเขาทําประโยชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใน
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนั้นได
 มาตรา 16 ตรี เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงการสืบสิทธิตามหนังสืออนุญาตที่บุคคลไดรับตาม
มาตรา 16 ทวิ กลาวคือ ในกรณีที่บุคคลผูไดรับอนุญาต หรือไดรับเอกสาร ส.ท.ก. ถึงแก
ความตาย ถาสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยูกับผูไดรับ
อนุญาตและผูไดรับอนุญาตไดระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหเปนผูสืบสิทธิ
และหน า ที่ ข องตนประสงค จ ะอยู อ าศั ย หรื อ ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น นั้ น ต อ ไป ให ยื่ น คํ า ขอ
อนุญาตตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตถึง
แกความตาย เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตแลว ใหบุคคลดังกลาวอยูอาศัยหรือทําประโยชนตอไป
ไดตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต
4.3.4 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ประมวลกฎหมายที่ดินเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2497 เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
กวางขวางเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ ซึ่งรวมถึง การคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน การอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การกําหนดสิทธิ
ในที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัดที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
การกําหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา และการกําหนดสิทธิในที่ดินของคนตางดาว และนิติบุคคลบาง
ประเภท
กฎหมายฉบับ นี้รับ รองสิท ธิข องผูครอบครองและทําประโยชน ในที่ดินอยู กอนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ ดิ น ใช บั ง คั บ โดยไม มี ห นั ง สื อ แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น โดยให แ จ ง การครอบครองที่ ดิ น ต อ
นายอําเภอทองที่ภายใน 180 วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ผูแจง
การครอบครองจะไดรับเอกสาร ส.ค.1 ซึ่งสามารถนํามาขอรับโฉนดที่ดินตามกฎหมายนี้ได อยางไรก็
ตาม เพื่อเปนการแกไขปญหาการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งเริ่มมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 กฎหมายนี้กําหนดใหผูที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ที่ยังมิไดยื่นคําขอ
ออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ตองนําหลักฐานดังกลาวมายื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 2 ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ (ตองยื่นภายในวันที่
6 กุมภาพันธ 2553) เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ใหได
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ก็ตอเมื่อศาลยุติธรรมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดวาผูนั้นเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
โดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะบทบัญญัติในสว นที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินเพื่อประชาชนและการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดิ น โดยรวม สํ า หรั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นอื่ น ๆ ได แ ก การคุ ม ครองที่ ดิ น สาธารณะที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ จะกลาวถึงในหัวขอ 4.4
4.3.4.1 คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
มาตรา 14 ของประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติใหมี “คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ” ซึ่งมี
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเป น ประธาน และมี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม และผูแทนระดับอธิบดีจากสวน
ราชการตา งๆ ที่ เ กี่ ย วขอ งเปน กรรมการ และมี ผู อํา นวยการสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง99
มาตรา 20 บัญญัติอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้ไว 10 ประการ ซึ่งรวมถึง
 การวางนโยบายการจัดที่ดินเพื่อใหประชาชนมีที่ดน
ิ สําหรับอยูอาศัยและหาเลี้ยงชีพตามควร
แกอัตภาพ
 การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน
 การสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน100
 อนุมัติโครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
 ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
 วางระเบียบหรือขอบังคับเพื่อกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดิน เปนตน
ตั้ ง แต ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการใน พ.ศ. 2545 อํ า นาจหน า ที่ ข องกองงานเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดถูกโอนจากกรมที่ดินในกระทรวงมหาดไทย มาเปนของกองบริหาร
จัด การที่ ดิน สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงทรั พ ยากร

99

ประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา 14 บั ญ ญั ติ ใ ห “คณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห ง ชาติ ” ประกอบด ว ย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดี
กรมพัฒนาที่ ดิน อธิ บดี ก รมทรั พ ยากรธรณี อธิ บดี ก รมส ง เสริ มการเกษตร อธิ บ ดี ก รมป าไม อธิ บดี ก รมธนารั กษ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบทเปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการโดย
ตําแหนง และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินเจ็ดคนที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
100
อาศัยอํานาจตามมาตรานี้ คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดกําหนดที่ดินสงวนหวงหามของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
เชน การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐในทองที่ตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันเปนปาชุมชน
เปนตน100
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ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม101 ซึ่งมีภารกิจดานการวางนโยบายและการบริหารจัดการที่ดินของรัฐใน
ภาพรวม อย า งไรก็ ต าม ระเบี ย บฯ ฉบั บ ต า งๆ ที่ ค ณะกรรมการจั ดที่ ดิน แหง ชาติ ได อ อกมาตั้ ง แต มี
ประมวลกฎหมายที่ดินยังคงมีผลใชบังคับ ประกอบดวย ระเบียบฯ เกี่ยวกับการจัดที่ดิน การควบคุมการ
จัดที่ดินของทบวงการเมือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน และการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 12
ฉบับ ในที่นี้จะกลาวเฉพาะระเบียบฯ วาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน และระเบียบฯ วาดวยการสงวน
หวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
4.3.4.2 ระเบียบวาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดออกระเบียบวาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน รวม 3
ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2498 แกไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2521) ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2521 และ ฉบั บ ที่ 6 (พ.ศ. 2521) ลงวั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2521 แม ว า ในป จ จุ บั น
คณะกรรมการจัดที่ดนิ แหงชาติจะมีบทบาทนอยลงในเรื่องการจัดที่ดินใหแกประชาชน แตเนื่องจาก
ระเบียบฯ เหลานี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู จึงขอกลาวถึงสาระสําคัญของระเบียบฯ พอสังเขปดังนี้
1) ที่ดินที่จะจัดใหประชาชนอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ตองเปนที่ดิน
ของรัฐซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
1.1) ที่ดิ น ซึ่ ง มิ ไ ด มี บุ ค คลใดมี สิ ท ธิ ค รอบครอง และมิใ ช ส าธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น อั น
ราษฎรใชประโยชนรวมกัน หรือมิใชที่สงวนหวงหาม หรือมิใชที่เขาหรือภูเขา
1.2) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรเคยใชประโยชนรวมกัน แตปรากฏวา
ราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลว หรือรัฐจัดหาที่ดินอื่นใหราษฎรใชประโยชนรวมกัน
แทน และไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่สาธารณประโยชนแลว
1.3) ที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนที่ดินใหแกรัฐ หรือทอดทิ้งไมทําประโยชน หรือปลอยใหเปนที่รกราง
วางเปลาจนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน102
2) คุณสมบัติของบุคคลที่จะจัดใหเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ บุคคล
ที่จะจัดใหเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพจะตองเปนบุคคลธรรมดา และมี
ลักษณะครบถวนดังตอไปนี้
2.1) มีสัญชาติไทย
101

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการฯ พ.ศ. 2545 มาตรา 68(1)
102
ที่ดินตามขอนี้ หมายถึงกรณีตามมาตรา 6 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งบัญญัติวา
“.........บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดินหรือ
ปลอยที่ดินใหรกรางวางเปลาจนเกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1) สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปติดตอกัน
(2) สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกัน
ใหถือวาเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะสวนที่ทอดทิ้งไมทําประโยชนหรือปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา เมื่ออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล
และศาลไดสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาว ใหที่ดินนั้นตกเปนของรัฐเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ตอไป”

96

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

96

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

2.2) บรรลุนิติภาวะ หรือเปนหัวหนาครอบครัว
2.3) มี ร า งกายสมบู ร ณ ไม ทุ พ พลภาพ หรื อ ไร ค วามสามารถ หรื อ มี ส ติ ฟ น เฟ อ นไม
สมประกอบ หรือเปนโรคติดตออันนารังเกียจ เวนแตจะเปนหัวหนาครอบครัวที่อยูใน
ลักษณะมีความจําเปนที่ทางการพิจารณาสมควรยกเวน
2.4) มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
2.5) มีความประพฤติดี ไมเปนคนเสเพลหรืออันธพาล
2.6) มีความสามารถประกอบการอาชีพเกี่ยวกับที่ดินที่จัดใหได
2.7) ไมมีที่ดินเปนของตนเอง หรือมีอยูแลวแตเปนจํานวนนอยไมพอเลี้ยงชีพ
2.8) ตองยอมรับปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติกําหนด
3) การดําเนินการจัดที่ดินใหประชาชน การจัดที่ดินใหราษฎรอยูอาศัย หรือประกอบการทํา
มาหาเลี้ยงชีพใหเปนไปตามโครงการที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติกําหนด และใหกรม
พัฒนาที่ดินดําเนินการสํารวจดิน การวินิจฉัยคุณภาพของดิน การจําแนกสมรรถนะที่ดิน
และการวางแผนการใชที่ดินใหถูกตองตามหลักวิชาการกอนที่จะดําเนินโครงการจัดที่ดินให
ประชาชน
สําหรับวิธีดําเนินการใหเปนดังนี้
3.1) เจาหนาที่ในการจัดที่ดินหรืออธิบดีกรมที่ดินประกาศกําหนดเขตและที่ตั้งของที่ดินที่
จะจัดใหประชาชนอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนวิธีการรับ
บุคคลเขาอยูอาศัยใหประชาชนทราบ โดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการ
อําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่บานกํานันหรือผูใหญบาน และในที่ดินที่จัด หรือหากเปนการ
สมควร จะประกาศโดยวิธีอื่นดวยก็ได กําหนดวันรับสมัครตองมีกําหนดไมนอยกวา
หนึ่งเดือน
3.2) บุคคลที่ประสงคจะเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินที่จัดไว ให
ยื่นคํารองตอเจาหนาที่ในการจัดที่ดินนั้นภายในกําหนดเวลา หากมีบุคคลหลายคน
ประสงคที่ดินแปลงเดียวกัน ใหใชวิธีจับสลาก เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อ
ประโยชนความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ คณะกรรมการคัดเลือก
อาจจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหอยูในที่ดินตามที่เห็นสมควรได ในกรณีที่ที่ดินมีไม
พอกับจํานวนบุคคล ใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติพิจารณาใหบุคคลที่มีภูมิลําเนา
อยูในทองที่นั้นไดเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพกอน หากยังไมพอ
แกการจัดแบง ใหจัดใหโดยวิธีการจับสลาก สว นบุคคลที่เหลือ ใหสอบถามความ
ประสงควาจะขัดของหรือไม หากทางการจะจัดใหเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามา
หาเลี้ ย งชี พ ในท อ งที่ อื่ น ที่ มี ที่ ดิ น เหลื อ จากการจั ด แบ ง แล ว บั น ทึ ก ถ อ ยคํ า ไว เ ป น
หลักฐานเพื่อพิจารณาตอไป
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3.3) เมื่ อ ได จั ด ให บุ ค คลเข า อยู อ าศั ย หรื อ ประกอบการทํ า มาหาเลี้ ย งชี พ อยู อ าศั ย หรื อ
ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินแปลงใด ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูออกใบจองใหบุคคลนั้นยึดถือไวเปนหลักฐาน
4) การทําประโยชนในที่ดินและการสิ้นสิทธิในที่ดิน
4.1) ผูถือใบจองตองเริ่มทําประโยชนในที่ดินที่จัดแบงใหภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ไดรับ
ใบจอง หากไม เ ริ่ ม ทํา ประโยชน ภายในระยะเวลาดั ง กล าว ให เ จ า หน า ที่ ส อบสวน
รายงานตามลําดับไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาสั่งใหผูนั้นออกไปจากที่ดิน
4.2) ผูถือใบจองตองทําประโยชนในที่ดินใหแลว เสร็จอย างน อยประมาณ 3 ใน 4 สว น
ภายใน 3 ป นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ไ ด รั บ ใบจอง เว น แต มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น ในท อ งที่ ใ ด
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติอาจพิจารณากําหนดระยะเวลาเกินกวา 3 ปก็ได หาก
ไมทําประโยชนใหแลวเสร็จภายใน 3 ปหรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติกําหนด ใหเจาหนาที่สอบสวนรายงานตามลําดับเสนอไปยังอธิบดีกรมที่ดิน
เพื่อพิจารณาสั่งใหผูนั้นขาดสิทธิในการครอบครองและทําประโยชนในที่ดินเฉพาะ
สวนที่ยังไมไดทําประโยชน
4.3) เมื่ อ ผู ถื อ ใบจองได ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น นั้ น โดยปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ขอกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ และไดชดใชคาบริการใน
การจัดที่ดินดวยวิธีผอนสงเสร็จสิ้นแลว ใหยื่นคําขอหนังสือรับรองการทําประโยชน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินผานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดที่ดินตอไป
อยางไรก็ดี แมวาจะมีระเบียบฯ ที่กําหนดวิธีการดําเนินการจัดที่ดินใหแกประชาชนไวคอนขาง
ละเอีย ด แต ค ณะกรรมการจัด ที่ ดิน แห ง ชาติแ ละกรมที่ ดิ น ก็ มี บ ทบาทน อ ยมากในการจั ดที่ ดิ นให แ ก
ประชาชนในปจจุบัน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ครั้งที่ 4/2533 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการมอบหมายพื้นที่จําแนกใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรับผิดชอบดังนี103
้
1) พื้นที่ปาชุมชนและที่สาธารณะประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน ควรมอบใหกรมที่ดินรับไป
ดําเนินการและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
2) ที่ดินที่มีขนาดเล็กหรือเปนที่ชุมชน ที่อยูอาศัย ควรมอบใหกรมที่ดินดําเนินการตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
3) ที่ดินผืนใหญและเปนที่เกษตรกรรม ควรมอบ ส.ป.ก. เพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
4) ปญหาการดําเนินการจัดที่ดินของแตละหนวยงานที่อาจลักลั่นกันนั้น ใหถือเปนขอยุติวา
เมื่อมอบพื้นที่ใดใหหนวยงานใดรับไปดําเนินการแลว ใหยึดถือแนวทางตามกฎหมายที่ให
อํานาจหนวยงานเปนหลัก มิเชนนั้นจะหาขอยุติไดยาก
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5) ที่ดินแปลงใดที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติมอบใหกรมที่ดินรับไปดําเนินการ พรอมทั้งมี
มติใหกรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) หรือกรมสงเสริม
สหกรณเขาไปชวยเหลือในการจัดสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ใหกรมที่ดินประสานกับสอง
หนวยงานดังกลาวเพื่อดําเนินโครงการรวมกัน ซึ่งจะทําใหการจัดที่ดินบรรลุผลสําเร็จรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
โดยสรุปแลว บทบาทหนาที่หลักดานการจัดที่ดินใหแกประชาชนของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติในปจจุบันคือ การจัดระเบียบใหการดําเนินภารกิจดานการบริหารจัดการที่ดินและการจัดที่ดิน
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงานและกฎหมายหลายฉบับมีความเปนระบบและเปนเอกภาพมาก
ขึ้น กลาวคือ ภารกิจหลักในการจัดที่ดินใหแกประชาชนอยูที่ ส.ป.ก. ในขณะที่กรมที่ดินมีหนาที่เรื่องการ
จัดที่ดินแปลงเล็กแปลงนอย และการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
4.3.4.3 การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
การใหความเห็นชอบแกการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันถือวา
เปนอํานาจหนาที่ซึ่งมีความสําคัญมากของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ เนื่องจากกอใหเกิดความ
ขัดแยงและสงผลกระทบตอประชาชนที่ตองการที่ทํากิน ดังเห็นไดจากปญหาการบุกรุกที่ดินสงวนหวง
หามของรัฐในปจจุบัน กฎหมายที่วางระเบียบในเรื่องนี้ ไดแก
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) วาดวยการสงวนหรือ
หวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2529
ระเบียบฯ ฉบับนี้กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการกําหนดเขตที่ดินเปนที่ดินสงวนหวงหามของ
รั ฐ โดยมอบอํ า นาจหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น การให แ ก ผู ว า ราชการจั ง หวั ด และนายอํ า เภอ โดยมี
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติเปนผูใหความเห็นชอบในขั้นตอนสุดทาย การกําหนดที่ดินสงวนหวงหาม
ของรัฐจึงเปนอํานาจของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนหลัก สาระสําคัญโดยสังเขปของระเบียบฯ
มีดังนี้
1) ในทองที่อําเภอใดมีที่ดินของรัฐที่มิใชสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เมื่อนายอําเภอหรือสวนราชการใดเห็นสมควร
จะสงวนหรือหวงหามไวเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกัน ใหเสนอความเห็นตอผูวาราชการ
จังหวัด ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย ใหสั่งใหนายอําเภอของอําเภอที่ที่ดินนั้นอยูใน
เขตดําเนินการเพื่อสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น ถาที่ดินอยูในเขตของสองอําเภอขึ้นไป ให
ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหนายอําเภอของแตละอําเภอประสานงานกันในการดําเนินการ หรือ
หากที่ดินนั้นอยูในเขตของสองจังหวัดขึ้นไป และผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัดเห็น
พองดวยกันในอันที่จะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น ก็ใหสั่งใหนายอําเภอของแตละจังหวัด
ประสานกันเพื่อดําเนินการ หากผูว าราชการจังหวั ดคนหนึ่งคนใดไมเห็นพองดว ย ก็ใ ห
ดําเนินการเฉพาะในสวนของที่ดินที่อยูในเขตจังหวัดของตน
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2) ภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่ น ายอํ า เภอได รั บ ทราบคํ า สั่ ง ของผู ว า ราชการจั ง หวั ด ให
นายอําเภอดําเนินการตรวจสอบดังนี้
2.1) ที่ดินนั้นเปนที่รกรางวางเปลา หรือเปนที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งกลับมาเปนของ
แผ น ดิ น โดยประการอื่ น ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น หรื อ ไม ถ า ใช ให น ายอํ า เภอ
ตรวจสอบดวยวาที่ดินนั้นมีสภาพอยางไรและจัดทําแผนที่สังเขปแสดงตําแหนงที่ดิน
จํานวนเนื้อที่ อาณาเขต ฯลฯ และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
2.2) ที่ดินนั้นมีผูครอบครองหรือทําประโยชนอยูแลวหรือไม หากใช ใหนายอําเภอบันทึก
ด ว ยว า ผู ค รอบครองหรื อ ผู ทํ า ประโยชน มี ห นั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น หรื อ เอกสาร
หลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหทําประโยชนหรือไม และใหนายอําเภอแสดงอาณา
เขตและจํานวนเนื้อที่ของที่ดินที่มีการครอบครองหรือการทําประโยชนลงในแผนที่
สังเขป และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
2.3) ที่ ดิ น นั้ น เป น ที่ ดิ น ที่ อ ยู ใ นเขตที่ ดิ น ที่ ไ ด จํ า แนกให เ ป น เขตป า ไม ถ าวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือเปนที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทบวง
การเมืองใดแลวหรือไม หากใช และที่ดินนั้นไมเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือไมเปน
ที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ใหนายอําเภอรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่มีสภาพดังกลาวขางตน
และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
2.4) คณะกรรมการหมูบานและสภาตําบลเห็นวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น
เพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม หากคณะกรรมการหมูบานและหรือสภา
ตําบลมี ความเห็นวาไมสมควรสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น ใหนายอําเภอรวบรวม
ความเห็ น ของคณะกรรมการหมู บ า นและสภาตํ า บล และรายงานให ผู ว า ราชการ
จังหวัดทราบ
ในการรายงานผูวาราชการจังหวัด ใหนายอําเภอเสนอความเห็นของตนไป
ดวยเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด
3) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานจากนายอําเภอ ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
3.1) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นเปนที่รกรางวางเปลา หรือเปนที่ดินที่มีผูเวนคืน
หรือทอดทิ้งกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นตามรายงานของ
นายอําเภอหรือไมเพียงใด
3.2) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นมีผูครอบครองหรือทําประโยชนอยูแลว ใหผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินดังกลาวหรือไม ถาเห็น
วาไมสมควร ใหสั่งใหนายอําเภอยุติการดําเนินการในสวนที่มีการครอบครองหรือทํา
ประโยชนอยูแลว แตถาเห็นวาสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตางๆ ที่
จําเปนเพื่อใหไดที่ดินนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือหวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชน
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รว มกั น และถ าหากจํ าเป น ใหผู วาราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติพรอมดวยความเห็น
3.3) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นไมเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือไมเปนที่ดินที่มีผู
เวนคืนหรือทอดทิ้งกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หรือเปนที่ดินที่อยูในเขตที่ดินที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
หรือเปนที่ดินที่ไดมีการสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินดังกลาว
หรื อ ไม ถ า เห็น ว า ไม ส มควร ให สั่ งให น ายอํา เภอยุ ติก ารดํ า เนิ น การ แต ถ า เห็น ว า
สมควร ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อใหไดที่ดินนั้นมาสําหรับ
จะสงวนหรือหวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน และถาหากจําเปน ใหผูวา
ราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติพรอมดวยความเห็น
3.4) ถาคณะกรรมการหมูบานและหรือสภาตําบลมีความเห็นวาไมสมควรสงวนหรือหวง
หามที่ดินนั้น ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาความเห็นดังกลาวมีเหตุผลสมควร
หรือไม ถาเห็นวามีเหตุผลสมควร ใหสั่งใหนายอําเภอยุติการดําเนินการ แตถาเห็นวา
ไมมีเหตุผลสมควร ใหสั่งใหนายอําเภอดําเนินการสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นตอไป
4) เมื่อคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดรับรายงานจากผูวาราชการจังหวัดตามขอ (3.2) หรือ
(3.3) แลว ใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติพิจารณาวา สมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดิน
นั้นเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม ถาเห็นวาไมสมควร ใหคณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ แตถาเห็นวาสมควร ใหคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อใหไดที่ดินนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือหวงหามเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน แลวแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
5) เมื่อผูวาราชการจังหวัดและหรือคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ เห็นสมควรใหสงวนหรือหวง
หามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันแลว ใหนายอําเภอโฆษณาใหประชาชนทราบ
โดยจัดทําประกาศระบุรายละเอียดตางๆ ปดไวในที่เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือสาขา ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการตําบล ที่ทําการหมูบาน แหง
ละอยางนอย 1 ฉบับ โดยนายอําเภอจะจัดใหมีการประชุมราษฎรในทองที่เพื่อทําการชี้แจง
หรือจะใหมีการประกาศชี้แจงทางวิทยุกระจายเสียงดวยก็ได
6) ภายใน 60 วันนับแตวันปดประกาศ ถาไมมีผูคัดคาน ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอเรื่องพรอม
ดวยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติเพื่อพิจารณามีมติ
เห็นชอบตอไป แตถามีผูคัดคานโดยอางวาตนเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือ
ได รับอนุญาตใหทําประโยชนใ นที่ ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ใหนายอําเภอสอบสวนหา
ขอเท็จจริงวาผูคัดคานมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือไดรับอนุญาตใหทําประโยชนใน
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม แลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ เมื่อผูวา
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ราชการจั ง หวั ดสั่ ง ประการใดแล ว ใหแ จง แกผู คั ด ค า นทราบ ถ าผู คั ด ค า นไมพ อใจคํา สั่ ง
ดังกลาว ก็ใหดําเนินการฟองหรือรองตอศาลได
7) ในกรณีที่มีการฟองหรือรองตอศาล ผูวาราชการจังหวัดจะรอการสงวนหรือหวงหามที่ดิน
ทั้งหมดไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวก็ได หรือจะดําเนินการสงวนและหวง
หามที่ดินนั้นตอไปโดยยกเวนที่ดินสวนที่มีผูคัดคานนั้นไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดแลวก็ได
8) เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคํารองคัดคาน ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอเรื่องพรอม
ดวยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติเพื่อมีมติเห็นชอบ
ตอไป แตถาศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูคัดคานเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
หรือไดรับอนุญาตใหทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัด
รายงานคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติเพื่อพิจารณาวา สมควรจะยกเวนที่ดินสวนที่มีผู
คัดคานการสงวนหรือหวงหาม หรือจะดําเนินการใหที่ดินนั้นตกมาเปนของรัฐเพื่อประโยชน
ในการสงวนหรือหวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
9) เมื่อคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดมีมติใหสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกันแลว ใหจัดทําประกาศการสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน โดยใหมีแผนที่แสดงตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ และเขตติดตอขางเคียง
โดยรอบของที่ดินที่สงวนหรือหวงหามแนบทายประกาศดวย ทั้งนี้ แผนที่ดังกลาวตองเปน
แผนที่ที่พรอมจะนําลงในระวางแผนที่หรือระวางรูปถายทางอากาศตามระเบียบของกรม
ที่ ดิน ได โดยมี ม าตราส ว นขนาดพอสมควร ประกาศฯ ดั ง กล าวให ป ระกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา
ระเบียบฯ วาดวยการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันดังที่
กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา การสอบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินที่ตองการสงวนหวงหามเปน
อํานาจหนาที่ของนายอําเภอ และผูมีอํานาจในการตัดสินใจวาสมควรสงวนหวงหามที่ดินนั้นหรือไมคือ
ผูวาราชการจังหวัด และคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติตามลําดับ (แผนภาพที่ 10) แมวาจะมีการถาม
ความเห็นจากคณะกรรมการหมูบานและสภาตําบล (ไมใช อปท.) ก็ตาม ในฐานะที่ อปท. เปนหนวยงาน
ระดับพื้นที่ซึ่งอยูใกลชิดกับสภาพปญหาและขอเท็จจริงมากกวาหนวยงานของรัฐทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จึงสมควรที่จะมีการทบทวนระเบียบฯ นี้เพื่อกระจายอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสงวน
หวงหามที่ดินใหแกทองถิ่นมากขึ้น
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการประกาศสงวนหวงหามทีด่ ินของรัฐเพือ่ ประชาชนใชประโยชนรว มกัน
สวนราชการ

อําเภอ

ผูขอ

ผูขอ
สอบสวนประวัติความเปนมา
ของที่ดิน

สํานักงานที่ดินจังหวัด

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน

รับคําขอ

รับคําขอ

คณะกรรมการ
จัดที่ดินแหงชาติ
ผูขอ

เสนอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาใหความเห็นชอบ

จัดทําแผนที่สังเขป
ขอความเห็นจาก
คณะกรรมการหมูบา นและ
หนวยงานปกครองทองถิ่น

ประมวลสรุปผลเสนอ
ผูวาฯ วาสมควรใหมีการสงวน
หวงหามหรือไม

รังวัดจัดทํา
แผนที่ทายประกาศ

หากเห็นวาไมสมควร
กรณีสวน
ราชการหรือ
อําเภอขอ
แจงอําเภอ
ยุติเรื่อง

กรณี กจช.
ขอแจง กจช.
พิจารณา
ทบทวน
พิจารณาใหความเห็นวา
สมควรจะสงวนหวงหามหรือไม

หากเห็นวาสมควร
ไมมีปญหา
เกี่ยวกับ
ที่ดิน
ที่จะสงวน
รังวัดจัดทําแผนที่ทายประกาศ
ประกาศการสงวนหวงหาม
มีกําหนด 60 วัน

กรณีไมมี
การคัดคาน

กรณีมีการ
คัดคาน
สอบสวนผู
คัดคานวามี
สิทธิโดยชอบ
หรือไม

มีปญหา
เกี่ยวกับ
ที่ดิน
ที่จะสงวน

พิจารณาดําเนินการตางๆ ที่
เห็นวาจําเปนเพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ดิน

เสนอความเห็นให
กจช. พิจารณา

แจงอําเภอดําเนินการ

แจงมติ กจช.

พิจารณาขอเท็จจริงวินิจฉัย
สั่งการ สรุปผลรายงาน
ประมวลผลสรุปรายงาน
กรมที่ดิน
ปดประกาศสําเนา
ประกาศและแผนที่ทาย
ใหประชาชนทราบ

ประมวลสรุปผล
นําเสนอ กจช.

หากเห็นวาไม หากเห็นวา
สมควรแจง
สมควร
จังหวัดยุติเรื่อง ดําเนินการตางๆ
ที่เห็นวาจําเปน
เพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ดิน

กจช. พิจารณามีมติใหสงวน

จัดทําประกาศและแผนที่ทาย
ประกาศเสนอประธาน กจช.
ลงนาม
นําไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา: คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ, สวนจัดการที่ดินของรัฐ, สํานักจัดการที่ดินของรัฐ, กรมที่ดิน
(http://landinfo.mnre.go.th/landinfo/knowledge/data/land/manual-manage_land.pdf)
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4.3.5 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ ไ ม ใ ช ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ที่ ดิ น ให แ ก ร าษฎรโดยตรง
อยางไรก็ดี เนื่องจากในปจจุบันมีการบุกรุกที่ราชพัสดุเปนจํานวนมาก และรัฐบาลสมัยตางๆ ไดประกาศ
นโยบายที่จะนําที่ราชพัสดุมาจัดเปนที่ทํากินใหแกราษฎร ในที่นี้จึงขอกลาวถึงกฎหมายนี้โดยสังเขป
ตามมาตรา 4 ของกฎหมายนี้ “ที่ราชพัสดุ” หมายความถึง อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของ
แผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดินดังตอไปนี้
1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตน
วา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและของ อปท. ไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ
ที่ราชพัสดุ จึงไดแกท่ีดินทั้งปวงที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ซึ่งรวมถึงที่ดินที่เปน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ แตไมรวมถึงที่ดินที่เปนสา
ธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น ที่ ป ระชาชนใช ป ระโยชน ร ว มกั น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
กระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ การจัดการที่ราชพัสดุซึ่งรวมถึงการใหเชา และการ
อนุ ญ าตให ส ว นราชการใช เ พื่ อ ประโยชน ข องทางราชการจึ ง เป น อํ า นาจหน า ที่ ข องกรมธนารั ก ษ
กระทรวงการคลัง ในป พ.ศ. 2553 มีที่ดินราชพัสดุที่กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษบริหารจัดการทั่ว
ประเทศเปนเนื้อที่ประมาณ 12.5 ลานไร ซึ่งอยูในความครอบครองของสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ
รวม 24 หนวยงาน แบงเปนกระทรวงกลาโหม 6.95 ลานไร (ใชในราชการเพื่อความลับและความมั่นคง
2.37 ล า นไร ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2.2 ล า นไร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 0.65 ล า นไร
กระทรวงการคลัง 0.33 ลานไร รัฐวิสาหกิจ 0.36 ลานไร และสวนราชการอื่นๆ อีก 19 หนวยงาน รวม
1.98 ลานไร104
ในปจจุบัน มีการบุกรุกครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุเปนจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงกรณีที่
ราษฎรอยูอาศัยทํากินอยูกอนที่จะมีการประกาศหวงหามเพื่อใชประโยชนของทางราชการ เชน ที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่หวงหามไวเพื่อประโยชนในราชการทหารซึ่งกินพื้นที่กวา 3 ลานไรใน
เขตจังหวัดกาญจนบุร105
ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยมีความเห็นวา ที่ดินหวงหามลักษณะ
ดังกลาวจัดเปนอสังหาริมทรัพยที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดิน

104

ขอมูลจากสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ เดือนมิถุนายน 2553 อางใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินไปสูการปฏิบัติ, สิงหาคม 2553, หนา 18-19.
105
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอวังขนาย อําเภอบานทวน และอําเภอวังกะ จังหวัด
กาญจนบุรี พุทธศักราช 2481 เพื่อใชประโยชนในราชการทหาร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,048,750 ไร พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช
2478 (ปจจุบันถูกยกเลิกแลวโดยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497)
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

โดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา
4 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518106
รัฐบาลในยุคนายสมัคร สุนทรเวช ไดเคยประกาศนโยบายที่จะนําที่ราชพัสดุประมาณ 1 ลานไร
มาจัดเปนที่ทํากินใหแกราษฎรที่ยากจนและขาดแคลนที่ทํากิน สวนรัฐบาลในยุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก็มีนโยบายเรื่องโฉนดชุมชน ซึ่งรวมถึงการนําที่ดินราชพัสดุบางสวนมาจัดที่ทํากินใหแกราษฎรในรูป
ของการออกโฉนดชุมชน จึงเปนเรื่องที่ตองศึกษาตอไปวา กฎหมายและนโยบายของรัฐจะสามารถแกไข
ปญหาการจัดการที่ดินเพื่อสรางความเปนธรรมไดมากนอยเพียงใด และ อปท. จะมีบทบาทอยางไรได
บางในการแกไขปญหาที่ดิน
4.3.6 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินไมใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินโดยตรง แตเปนกฎหมายที่
กําหนดอํานาจหนาที่ใหแกหนวยงานของรัฐในการวางแผนการใชและพัฒนาที่ดิน รวมทั้งกําหนดเขต
อนุรักษดินและน้ํา โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการจําแนกประเภทและสมรรถนะของ
ที่ดิน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะมีผลตอการใชประโยชนในทีด่ ินและการจัดที่ดินใหแกประชาชนโดย
ทางออม
“การพัฒนาที่ดิน ” ตามกฎหมายนี้ หมายความถึง การกระทําใดๆ ตอดิ นหรือที่ ดินเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และรวมถึงการ
ปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือเนื่องมาจากการใชประโยชน และการ
อนุรักษดินและน้ําเพื่อรักษาดุลธรรมชาติ หรือเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา
5 กําหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน
กรรมการ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เ ป น รองประธานกรรมการ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอธิบดีของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ107
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอํานาจหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ซึ่งรวมถึงอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
 กําหนดการจําแนกประเภทที่ดิน
 วางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดิน และการกําหนดเขต
การอนุรักษดินและน้ํา
106

ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบขอหารือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ นร 0203/12055 ลง
วันที่ 23 สิงหาคม 2528 ที่มา http://www.thaijudge.com/index.php?topic+381
107
กรรมการของหนวยงานตางๆ ประกอบดวย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรม
อุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูง เปนที่ประจักษในดานการอนุรักษดินและน้ํา ดานการเกษตร หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดินเปนกรรมการ
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ

บทที่ 4: อำ�นาจหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.
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 ประกาศกําหนดเขตสํารวจที่ดิน และเขตสํารวจการอนุรักษดินและน้ํา
 กําหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา

ฯลฯ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรมพัฒนา
ที่ดินเปนผูปฏิบัติงาน หรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได
กฎหมายยั ง ให อํ า นาจแก รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใ นการออกประกาศ
กระทรวงกําหนดในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินดังนี้
 กําหนดบริเวณการใชที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคลองกับประเภทของที่ดิน
ที่ไดจําแนกไว โดยมีแผนที่แนบทายประกาศดวย
 กําหนดเขตอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่ใดที่มีลักษณะเปนพื้นที่ลาดชันเสี่ยงตอการชะลาง
พังทลายของดิน หรือเสี่ยงตอการเกิดดินถลม โดยมีแผนที่แนบท ายประกาศ พรอมทั้ง
กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน และปองกันการเกิด
ดินถลม โดยใชมาตรการวิธีกล108 มาตรการวิธีพืช109 หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมไวใน
ประกาศดวย
 กํ า หนดควบคุ ม การใช ที่ ดิ น ในบริ เ วณพื้ น ที่ ใ ดที่ มี ก ารใช ห รื อ ทํ า ให เ กิ ด การปนเป อ นของ
สารเคมีหรือวัตถุอื่นใดที่จะทําใหดินเกิดความเสื่อมโทรมตอการใชประโยชนทางการเกษตร
โดยใหมีแผนที่แนบทาย พร อมทั้งกําหนดมาตรการหามการกระทําใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
กระทําที่ทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษที่เปนอันตรายตอดิน หรือทําใหสภาพที่ดินเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงไวในประกาศดวย
ทั้งนี้ ในการออกประกาศกําหนดมาตรการตางๆ ดังที่กลาวมาของรัฐมนตรีฯ จะตองดําเนินการ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรการดังกลาวดวย
ในสวนของกรมพั ฒนาที่ดิน ซึ่งเป นหนวยงานหลักในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติฉบับ นี้
กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่สํารวจ วิเคราะห และตรวจสอบดินหรือที่ดิน
 เพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน
หรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน110
 เพื่อประโยชนในการจําแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดิน
การกําหนดเขตอนุรักษดินและน้ํา และการทําสํามะโนที่ดิน

108

หมายถึง วิธีการอนุรักษดินและน้ํา โดยการกอสรางโครงสรางทางวิศวกรรม โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ คันดินกั้นน้ํา ขั้นบันได
ดิน คูรับน้ําขอบเขา บอน้ําในไรนา หรืออื่นๆ
109
หมายถึง วิธีการอนุรักษดินและน้ําโดยการปลูกพืช หรือใชสวนใดๆ ของพืชทําใหเปนแถบหรือเปนแนว หรือปกคลุมผิวดินหรืออื่นๆ
110
หมายถึง ภาวะความสัมพันธระหวางประชากรกับที่ดินทางดานเศรษฐกิจ
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
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พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินจึงเปนกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ในเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งปจจุบันมีเครือขายหมอดินกระจายอยูในระดับ
หมูบานในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ประเด็นจึงอยูที่วา อปท. ควรจะมีบทบาทในภารกิจดานการ
พัฒนาที่ดินตามกฎหมายนี้บางหรือไม เพราะการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้มีสวนที่สงผลกระทบ
ตอทองถิ่นและชุมชน
ตารางที่ 8 แสดงหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินใหแกประชาชน
ตารางที่ 8 หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดที่ทํากินใหประชาชน
หนวยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
สํานักงานการปฏิรูป พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.)
พ.ศ. 2518





กรมปาไม

พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507

กรมสงเสริมสหกรณ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

พระราชบัญญัติการจัดที่ดิน 
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511








กรมพัฒนาสังคมและ พระราชบัญญัติการจัดที่ดิน 
สวัสดิการ กระทรวง เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย

ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497



อํานาจหนาที่
จัดที่ดินใหแกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดใหเขาทํา
ประโยชนได
ออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ใหเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือก
ที่ดินที่จัดใหตองใชเพื่อทําเกษตรกรรมเทานั้น หามแบงแยก
หรือโอน เวนแตตกทอดทางมรดก
จัดที่ทํากินในเขตปาสงวนเสื่อมโทรมใหราษฎรทํากิน
ออกเอกสารสิทธิ ส.ท.ก. ใหราษฎร
ห า มโอนที่ ดิ น ส.ท.ก. เว น แต ต กทอดแก ผู สื บ สิ ท ธิ ต ามที่
ผูไดรับอนุญาตระบุ
จั ด ที่ ดิ น ในเขตป า สงวนเสื่ อ มโทรมให ร าษฎรทํ า กิ น ในรู ป
นิคมสหกรณ
ออกเอกสาร กสน. 5 ซึ่งสามารถนําไปขอออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชนหรือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ได
ห า มโอนที่ ดิ น ภายในระยะเวลา 5 ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
หนังสือรับรองการทําประโยชนหรือโฉนดที่ดิน
จั ด ที่ ดิ น ในเขตป า สงวนเสื่ อ มโทรมให ร าษฎรทํ า กิ น ในรู ป
นิคมสรางตนเอง
ออกเอกสาร น.ค.3 ซึ่งสามารถนําไปขอออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชนหรือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ได
ห า มโอนที่ ดิ น ภายในระยะเวลา 5 ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
หนังสือรับรองการทําประโยชนหรือโฉนดที่ดิน
จัดที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และที่ดิน
ที่ถูกกันออกจากเขตปาไมถาวรแลวใหราษฎรเพื่อเปนที่อยู
อาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพได
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หนวยงาน
กองบริหารจัดการที่ดิน
สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กรมธนารักษ
กระทรวงการคลัง

กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน
พ.ศ. 2551






พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518

อํานาจหนาที่
ทําหนาที่ฝายเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
บริหารจัดการที่ดินในภาพรวม
มอบหมายพื้ น ที่ ซึ่ ง ถู ก จํ า แนกออกจากป า ไม ถ าวรให
กรมที่ดิน และ ส.ป.ก. ไปดําเนินการ
ดํา เนินการตามระเบียบฯ วาดวยการสงวนหวงหามที่ดิน
ของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน

 ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ
 ใหเชาที่ราชพัสดุ และอนุญาตการใชเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ
 ให ค วามเห็ น ชอบกรณี ก ารนํ า ที่ ร าชพั ส ดุ ไ ปจั ด ให แ ก
ประชาชนหรือจัดทําเปนโฉนดชุมชน
 จํ า แนกประเภทและสมรรถนะที่ ดิ น เพื่ อ การใช ป ระโยชน
อยางเหมาะสม
 สํ ารวจ วิเ คราะห และตรวจสอบที่ ดินเพื่อ วางแผนการใช
ที่ดิน กําหนดบริเวณการใชที่ดิน เขตพัฒนาที่ดิน และเขต
การอนุรักษดินและน้ํา

4.4 หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการที่ดินสาธารณะซึ่งประชาชนใชประโยชน
รวมกัน
ในปจจุบัน ภารกิจดานการจัดการทรัพยากรที่ดินที่มีการถายโอนใหแก อปท. แลวอยางชัดเจน
ไดแก การคุมครองดูแลที่ดินสาธารณะ พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ แตก็มี
กฎหมายอื่นที่บัญญัติใหหนวยงานอื่นมีอํานาจหนาที่ในการดูแลที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
เชนกัน ที่สําคัญไดแก พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 ที่กําหนดให
นายอําเภอรวมกับ อปท. มีอํานาจหนาที่ในการดูแลที่สาธารณประโยชน นอกจากนี้ในกรณีที่เปนที่ดินริม
ตลิ่งหรือชายฝงทะเลซึ่งเปนที่สาธารณประโยชน ก็มีกรมเจาทาซึ่งเปนหนวยงานสวนกลางที่มีอํานาจ
หนาที่ดูแลรักษา “ที่ชายตลิ่ง” และ “ที่ชายหาด” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พระพุทธศักราช 2456 เปนตน
ที่ดินสาธารณะถือวาเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1304 บัญ ญั ติ ค วามหมายของ “สาธารณสมบัติ ของแผ นดิ น” ไว วา หมายถึง ทรั พย สิน ทุก ชนิ ด ของ
แผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

1) ที่ร กรา งว า งเปลา และที่ ดิ นซึ่ งมี ผูเ วนคื น หรื อทอดทิ้ง หรือ กลั บ มาเป น ของแผ น ดิ น โดย
ประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
2) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
3) ทรัพยสิ นใช เ พื่ อ ประโยชน ข องแผนดินโดยเฉพาะ เปนตน วา ปอมและโรงทหาร สํานั ก
ราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ
สาธารณสมบัติของแผนดินจึงอาจเปนไดทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยที่เปนของรัฐ ซึ่ง
มีไวหรือสงวนไวเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน หรือที่สงวนไวเพื่อใชประโยชนในทางราชการ
ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันอันไดแก
ที่ดินสาธารณะตาม ขอ (1) และ (2) ซึ่งมักประสบปญหาการบุกรุกเพื่อใชเปนที่ทํากินโดยราษฎร
4.4.1 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
บทบัญญัติที่เกี่ยวของของประมวลกฎหมายที่ดิน ไดแก มาตราที่บัญญัติเรื่องการควบคุมดูแล
รักษาที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และการอนุญาตใหใชประโยชนใน
ที่ดินของรัฐ โดยสามารถแบงการพิจารณาไดดังนี้
4.4.1.1 การดูแลรักษาและคุมครองที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา และคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
เปนอยางอื่น เนื่องจากในปจจุบันมีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับที่ใหอํานาจหนาที่แกหนวยงานอื่นๆ ใน
การคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เชน กรมธนารักษมีอํานาจหนาที่ดูแลที่ราช
พัสดุ กรมเจาทามีอํานาจหนาที่ดูแลแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในนานน้ําไทย เปนตน
ฉะนั้น อํานาจของอธิบดีกรมที่ดินเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินจึง
คงเหลือเฉพาะที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินเทานั้น111
ในการใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา 8 ขางตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจ
หนาที่นี้ให “ทบวงการเมืองอื่น” เปนผูใชก็ได และในปจจุบัน รัฐมนตรีฯ ไดมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 505/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นใชอํานาจแทน
แลวดังนี้
(1) กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา
(3) เทศบาล ภายในเขตเทศบาลนั้น
(4) องคการบริหารสวนตําบล ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น
111

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน, สวนคุมครองที่ดินของรัฐ สํานัก
จัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2554, หนา 24.
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ทั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจสนับสนุน ประสาน และใหความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการดําเนินงานหรือเขาไปดําเนินการเมื่อไดรับการรองขอจากเทศบาล หรือ อบต.ฉะนั้น
จึ ง ถื อ ได ว า อปท. ได รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ฯ ให มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาที่ ดิ น
สาธารณะตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว
4.4.1.2 การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
มาตรา 8 ตรี บัญญัติเรื่องอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินในการออก “หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง”
สําหรับ ที่ดินอั นเป นสาธารณสมบั ติ ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชร วมกั นหรื อ ใช เ พื่ อประโยชน ข อง
แผนดินโดยเฉพาะ ในกรณีที่ที่ดินดังกลาวยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ก็ใหเขตของที่ดินเปนไป
ตามหลักฐานของทางราชการ
ในปจจุบัน อธิบดีกรมที่ดินไดมีคําสั่งที่ 2185/2546 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มอบอํานาจ
ของอธิบ ดีใ หผูวาราชการจังหวั ดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการออกหนั งสื อสํ าคัญ
สําหรับที่หลวงในเขตจังหวัดนั้นๆ (ยกเวนในเขตกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่ในการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงเปนของอธิบดีกรมที่ดิน)
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงจึงเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาค อปท. มีเพียงบทบาทหนาที่ในการชวยเหลือหนวยงานเหลานี้ในการดําเนินการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นช ว ยเหลือ ในการดํ า เนินการออกหนั ง สือสําคั ญ สําหรับ ที่ห ลวง พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 3
มีนาคม 2543
ระเบียบฯ ฉบับนี้กําหนดให อปท. มีหนาที่ใหความรวมมือและชวยเหลือจังหวัดและอําเภอใน
การสํารวจที่ดินสาธารณประโยชน นําชี้การรังวัดแนวเขต ใหความเห็น และจัดประชุมเพื่อใหชุมชนมี
สวนรวมตัดสินใจ ดังสาระโดยสังเขปดังนี้
1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหจังหวัดสั่งอําเภอทุกอําเภอในเขตจังหวัดใหทําการสํารวจ
ที่ดินสาธารณประโยชนในเขตทองที่ของตนวา ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเปน
จํานวนเทาใด สมควรดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐานหรือไม
เพียงใด พรอมทั้งเหตุผล แลวรายงานใหจังหวัดทราบ เพื่อรายงานกรมที่ดินตามแบบทาย
ระเบียบนี้ ในการสํารวจนี้ อําเภออาจขอใหสภาตําบลหรือ อปท. รวมมือชวยเหลือในการ
สอบสวนประวัติ นํ าชี้อาณาเขตที่สงสัยและปฏิบัติการอื่นๆ เทาที่สภาตําบลหรื อ อปท.
สามารถจะกระทําได
2) หลังการสํารวจ เมื่อเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ณ
ทองที่ใด ใหสภาตําบลหรือ อปท. ใหความรวมมือและชวยเหลือประสานงานกับเจาหนาที่
ดังกลาวดังนี้
2.1) ชี้แจงและประกาศใหราษฎรในทองที่ทราบ
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2.2) ใหความอนุเคราะหและใหความสะดวกแกเจาหนาที่ในเรื่องที่พัก ความปลอดภัย และ
การติดตอนัดหมายกับเจาของที่ดินขางเคียง
2.3) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
2.4) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินการไดเสร็จเรียบรอยสมความมุง
หมาย
3) เพื่อใหการรังวัดในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเปนไปโดยถูกตอง ไดเนื้อที่และ
ขอบเขตที่แทจริง เมื่อเจาหนาที่จะไปทําการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
แปลงใด ในทองที่ใด ใหนายอําเภอแจงใหสภาตําบลหรือ อปท. ทราบ และใหสภาตําบลหรือ
อปท. มอบหมายผูแทนไปชวยควบคุมดูแลการรังวัดของเจาหนาที่ หากเห็นวาเปนการไม
ถูกตองประการใด ก็ใหประธานสภาตําบลหรือผูบริหารทองถิ่นแจงใหนายอําเภอทราบ ใน
กรณีดังกลาว ใหเจาหนาที่ระงับการรังวัดและการดําเนินการไวกอนจนกวาจะไดรับคําสั่ง
จากนายอําเภอ
4) ในกรณีที่ปรากฏวา การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงใดไดเนื้อที่นอยไป
จากหลักฐานเดิม โดยไมปรากฏวามีผูบุกรุก ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามผลการ
รังวัดดังกลาวไปกอน แลวใหนายอําเภอสอบสวนขอเท็จจริงวาที่ดินสาธารณประโยชนนั้น
นอยไปเพราะเหตุใด มีจํานวนเนื้อที่เทาใด โดยขอความเห็นตอสภาตําบลหรือ อปท. เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หากสภาตําบลหรือ อปท. ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นภายใน 30 วัน
ใหดําเนินการตอไป
5) ในกรณีที่ มีป ญหาว า ที่ดินสาธารณประโยชนแหงใดสมควรจะคงสภาพเพื่อทําการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน หรือสมควรจะถอนสภาพเพื่อนํามาจัดสรรให
ราษฎรทํากิน หรือจัดประโยชนอยางอื่น หรือกรณีที่มีผูบุกรุกสมควรจะดําเนินการขับไล
หรือไม เมื่อนายอําเภอรองขอ ใหสภาตําบลหรือ อปท. นัดประชุมพิจารณาใหความเห็น
โดยใหประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา หนวยงานของรัฐหรือองคการเอกชนเขามามีสวน
รวมตัดสินใจรวมกับสภาตําบลหรือสภาทองถิ่นดวย เสร็จแลวใหสงผลการประชุมเพื่อให
นายอําเภอดําเนินการตอไป
6) ในการดําเนินการตางๆ ตามขอ (3) (4) และ (5) ดังกลาวมา ใหสภาตําบลหรือ อปท.จัดทํา
รายงานการประชุมไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
7) ในการที่สภาตํ าบลหรือ อปท. ไดใ ห ความชวยเหลือในการรังวั ดเพื่ อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงแกทางราชการตามระเบียบนี้ สภาตําบลหรือ อปท. อาจไดรับการชวยเหลือ
คาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทน คาจาง และคาเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่กรมที่ดินกําหนด โดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
อยางไรก็ดี ในฐานะที่เปนทบวงการเมือง อปท. ก็มีอํานาจยื่นคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงไดเชนกันในกรณีที่ที่ดินนั้นเปนที่ดินประเภทสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชประโยชนรวมกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ มาตรา 122 ที่แกไขเพิ่มเติมลาสุด
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เมื่อ พ.ศ. 2551 บัญญัติใหนายอําเภอรวมกับ อปท. มีอํานาจหนาที่รวมกันในการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกัน แต อปท. ยังคงตองดําเนินการรวมกับนายอําเภอในกระบวนการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง112
4.4.1.3 การอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินที่เกี่ยวของไดแกสองมาตราดังตอไปนี้
 มาตรา 9 ห า มมิ ใ ห บุ ค คลใดที่ มิ ไ ด มี สิ ท ธิ ค รอบครอง หรื อ มิ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งาน
เจาหนาที่ เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสร าง หรื อเผาปา หรื อทําดว ย
ประการใดที่เปนการทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทรายในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงหาม113
 มาตรา 12 ใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการใหสัมปทาน หรือใหใชใน
ระยะเวลาอันจํากัด ซึ่งที่ดินของรัฐที่ยังมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง114
การขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐอาจมีไดหลายลักษณะ ไดแก การระเบิดและยอยหิน
การขุดตักดินลูกรังหรือหินผุเพื่อการกอสราง การขุดหรือดูดทราย การเก็บหินลอย ตลอดจนการเขาไป
ยึ ด ถื อ ครอบครองพื้ น ที่ อย า งไรก็ ดี ได มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2538 ให
เปลี่ ย นแปลงการระเบิ ด หิ น และย อ ยหิ น ไปเป น เทคโนโลยี ก ารทํ า เหมื อ งหิ น ภายใต
พระราชบั ญ ญั ติ แ ร พ.ศ. 2510 ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให ก ารระเบิ ด และย อ ยหิ น ที่ แ ต เ ดิ ม อยู ใ นความ
ควบคุมดูแลของกรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เปนกิจกรรมวิศวกรรมเหมืองแรที่อยู
ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติแร ในปจจุบันอํานาจและหนาที่ในการอนุญาตกิจการระเบิด
และย อ ยหิ น จึ ง เป น ของกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร ใ นสั ง กั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม (ดูบทที่ 5)
โดยสรุปแลว ในปจจุบันการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายที่ดินจึงคงเหลือเฉพาะการอนุญาตใหยึดถือหรือครอบครอง ขุดหรือดูดทราย และการขุดดิน
หรือลูกรังเทานั้น พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 9 ไดแก อธิบดีกรมที่ดิน และผูวา
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หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.4/ว7182 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552 ถึง ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
113
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 บัญญัติวา “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐนั้นถามิไดมีสิทธิ
ครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว หามมิใหบุคคลใด
(1) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสราง หรือเผาปา
(2) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหาม
ในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน
114
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 12 บัญญัติวา
“ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัด ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยเหมืองแรและการปาไม”
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ราชการจังหวัด ซึ่งตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 109/2538 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
ความในมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2538 ไดแบงขอบเขต
อํานาจไวดังนี้
1) อธิบดีกรมที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับการอนุญาตการขุดตักดินลูกรัง ในบริเวณที่
เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร ที่รัฐมนตรียังมิไดประกาศกําหนด
พื้นที่นั้นเปนแหลงหินปูนหรือดินลูกรังหรือหินผุเพื่อการกอสราง
2) ผูวาราชการจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่ในเขตทองที่จังหวัดสําหรับการอนุญาตดังนี้
2.1) การขุดตักดินลูกรังในบริเวณที่รัฐมนตรีไดประกาศกําหนดพื้นที่นั้นเปนแหลงหินปูน
หรือ ดินลู กรัง หรือหิ นผุ เพื่ อการกอ สรา ง และในพื้ นที่ น อกเขตเขาหรื อภู เ ขา และ
ปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร
2.2) การขุด หรือดูดทราย การเก็บหินลอย และการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแก
ทรัพยากรในที่ดิน
2.3) การเขาไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการกอสรางหรือเผาปา
2.4) การตออายุใบอนุญาต ในกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินหรือผูวาราชการจังหวัดไดอนุญาตไว
สํ า หรั บ การอนุ ญ าตตามมาตรา 12 นั้ น เป น กรณี ข องการให สั ม ปทานซึ่ ง เป น อํ า นาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ไดมีความเห็นเกี่ยวกับการ
อนุ ญ าตให เ อกชนใช ที่ดิน ของรั ฐ ตามมาตรา 9 และมาตรา 12 วา จะตอ งไมเ ป น การขัด ขวางการที่
พลเมืองใชประโยชนรวมกัน และเปนการใหใชประโยชนในระยะเวลาไมยาวนัก เพื่อรักษาวัตถุประสงค
ของการใชรวมกันมิใหเสียหายหรือกระทบกระเทือนเกินควร115 สวนกรณีใดที่จะเขาขายการใชประโยชน
ตามมาตรา 9 ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือมาตรา 12 ซึ่งตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีฯ นั้น ขึ้นอยูกับระดับความสําคัญของเรื่อง โดยมาตรา 12 มุงใชกับกรณีใหสัมปทาน และใหใช
ในระยะเวลาอันจํากัด ซึ่งเปนเรื่องใหญและสําคัญ ผูมีอํานาจในการอนุญาตเปนระดับรัฐมนตรี และการ
อนุญาตตองเปนไปตามกรอบหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สวนมาตรา 9 บัญญัติให
การอนุญาตเปนอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ของรัฐในระดับลาง116 ซึ่งในปจจุบันไดแก ผูวาราชการ
จังหวัด
สําหรับขอหารือของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกรณีที่เอกชนประสงคจะขอใชที่ทําเลทุงเลี้ยง
สัตว ปาเสมาะเกรียน ปาเปลี่ยน และปาปวงตึกที่ทางราชการขึ้นทะเบียนไวเพื่อประโยชนในการเลี้ยง
สัตวเพื่อทําเหมืองแรนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวาเปนการขอใชประโยชนในที่ดินของรัฐที่
อาจมีผลกระทบกับการใชประโยชนรวมกันของประชาชนเปนสําคัญ จึงเปนกรณีที่อยูในอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่จะอนุญาตใหใชไดใน
115

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่อง อํานาจนายอําเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
ในการอนุญาตใหเอกชนใชประโยชนในสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน, เรื่องเสร็จที่ 261/2544, พฤษภาคม 2544.
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ระยะเวลาอันจํากัด ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ผูขอประทานบัตรทํา
เหมืองแรดังกลาวจึงตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน117
นอกจากนี้ กรุ งเทพมหานครเคยมีขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา การ
อนุญาตใหใชที่ดินตามมาตรา 9 และตามมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถนํามาใชกับ
ที่ดินสาธารณะที่อยูในกรุงเทพมหานครไดหรือไม ทั้งที่ดินสาธารณะที่ประชาชนเลิกใชโดยเด็ดขาดแลว
และที่ดินสาธารณะที่ประชาชนใชรวมกันอยู คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) มีความเห็นในเรื่องนี้วา
บทบัญญัติมาตรา 12 ใชบังคับกับที่ดินของรัฐทุกประเภท ซึ่งรวมถึงที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกันไมวาจะยังใชประโยชนอยูหรือเลิกใชประโยชนแลว ทุกพื้นที่รวมทั้งที่ดินใน
เขตกรุงเทพมหานครดวย สําหรับกรณีการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 ซึ่งปกติ
เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดนั้น พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครคือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร118 อยางไรก็ตาม การอนุญาตตามบทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้ตองคํานึงถึง
การใชประโยชนรวมกันของประชาชนตามวัตถุประสงคของที่สาธารณประโยชนดังกลาวดวย119
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาด ว ยหลัก เกณฑแ ละวิ ธีก ารเกี่ ย วกั บการอนุ ญ าตตาม
มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543
ระเบียบฯ นี้กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
ตามมาตรา 9 ซึ่งแบงออกเปนกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินเปนผูมีอํานาจอนุญาต และกรณีที่ผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตดังกลาวมาแลว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ (แผนภาพที่ 11)
1) ผูขออนุญาตยื่นคําขอตอนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ซึ่ง
ที่ดินนั้นตั้งอยู120
 หรือตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
2) ใหนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ หรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง วัตถุประสงค
และเหตุผลที่ขออนุญาต ออกไปชันสูตรสอบสวน ณ ที่ดินที่ขออนุญาต และใหชางรังวัดทํา
การรังวัดที่ดินแปลงที่ขอ หรือเสนอเรื่องไปยังจังหวัด เพื่อสั่งเจาพนักงานที่ดินจังหวัดจัดชาง
รังวัดออกไปทําการรังวัดเปนกรณีพิเศษ โดยใหผูขอออกคาใชจายและนําการทํารังวัด
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เนื่องจาก มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดใหบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือ
คําสั่งอื่นใดที่อางถึงจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด ถือวาเปนการอางถึงกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวา
ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรีแลวแตกรณี
119
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่อง อํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินในการอนุญาตใหใชที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทพลเมืองใชรวมกันในเขตกรุงเทพมหานคร, เรื่องเสร็จที่ 396/2549.
120
การยื่นตอนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ใหใชในทองที่ที่รัฐมนตรีฯ ยังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ใน
การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ สวนในทองที่อื่นใหยื่นตอเจา
พนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
118
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

3) เมื่อมีการชันสูตรสอบสวนแลว ใหนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ทองที่ หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ประกาศการขอ
อนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐเปนเวลา 30 วัน โดยปดประกาศในที่เปดเผย ณ
สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ที่ ว า การอํ า เภอหรื อ กิ่ ง อํ า เภอ ที่ ทํ า การกํ า นั น ที่ ทํ า การองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และบริเวณที่ดินที่ขออนุญาตแหงละ 1 ฉบับ
4) เมื่อดําเนินการตามขอ (3) แลว ใหสงเรื่องพรอมรายงานและชี้แจงเหตุผลวาสมควรจะอนุญาต
หรื อไม หรื อสมควรอนุ ญาตภายในเขตพื้นที่กวางยาวและเนื้ อที่ เทาใด เนื่ องจากเหตุ ผล
ประการใดเสนอตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 7 วันทําการ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
5) กรณีการอนุญาตอยูในอํานาจของอธิบดีกรมที่ดิน เมื่อจังหวัดไดรับเรื่องแลว ใหสงเรื่องให
หนวยราชการที่เกี่ยวของในภูมิภาคแหงละ 1 ชุด เพื่อตรวจสอบแจงหนวยเหนือ และสง
เรื่องทั้งหมดพรอมความเห็นตอกรมที่ดินภายใน 7 วันทําการ เมื่อกรมที่ดินไดรับเรื่องแลว
ใหดําเนินการดังนี้
5.1) สงเรื่องการขออนุญาตและการดําเนินการใหคณะกรรมการ121คนละ 1 ชุด เพื่อทําการ
ตรวจสอบในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หน ว ยงาน แล ว นํ า ผลการตรวจสอบเสนอต อ
คณะกรรมการในวันประชุม
5.2) นัดประชุมคณะกรรมการภายใน 30 วันทําการ นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับเรื่อง
เพื่อตรวจสอบตามขอ (5.1) การอนุญาตหรือไมอนุญาตของกรมที่ดินตองดําเนินการ
ใหเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม
6) กรณีการอนุญาตอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด เมื่อจังหวัดไดรับเรื่องแลว ใหจังหวัด
ดําเนินการดังนี้
6.1) ประสานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาวาสมควรจะอนุญาตหรือไม ไดแก
สํ า นั ก งานป า ไม จั ง หวั ด หน ว ยทหารในเขตพื้ น ที่ สํ า นั ก งานโบราณคดี แ ละ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสิ่งแวดลอม และ
หนวยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การประสานงานใหทําเปนหนังสือ หากหนวยงานใด
ไมเสนอความเห็นภายใน 180 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ใหถือวาหนวยงานนั้นให
ความเห็นชอบ
6.2) เมื่อไดรับความเห็นจากหนวยราชการตามขอ (6.1) ครบถวน หรือเมื่อครบ 180 วัน
แลวยังไมไดรับแจง ใหนัดประชุมคณะกรรมการประจําจังหวัด122เพื่อพิจารณาภายใน
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คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ ตามขอ 6 ของระเบียบฯ นี้ ซึ่งมีหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาต
เฉพาะกรณีที่อธิบดีกรมที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน คณะกรรมการ ประกอบดวย อธิบดีกรม
ที่ดินเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง
ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนกรมโยธาธิการ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี ผูแทนกรมปาไม ผูแทนสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ กรมที่ ดิน เป น
กรรมการและเลขานุ ก าร และหั ว หน า ฝ า ยควบคุ ม ที่ ดิ น ของรั ฐ กองสํ า รวจและควบคุ ม ที่ ดิ น ของรั ฐ กรมที่ ดิ น เป น กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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15 วันทําการ การอนุญาตหรือไมอนุญาตของจังหวัดจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วั น ทํ า การ นั บ แต วั น ที่ค ณะกรรมการประจํา จั ง หวัด รั บ รองรายงานการ
ประชุม
7) ที่ดินที่จะอนุญาตตองเปนที่ดินของรัฐ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
7.1) ที่ดินซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง
7.2) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน หากการ
อนุญาตไมขัดตอการใชประโยชนรวมกันของราษฎร และสภาตําบล หรือ อบต.
รวมทั้งผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาตามกฎหมายไมขัดของ พนักงานเจาหนาที่จะ
อนุญาตไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแลว
7.3) ที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐ หรือทอดทิ้งไมทําประโยชน หรือปลอยใหเปน
ที่รกรางวางเปลาจนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
7.4) ในกรณีที่เปนการขุดตักดินลูกรังหรือหินผุ พื้นที่ที่จะอนุญาตจะตองไมเปนพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา กรณีพื้นที่ที่ขอ
อนุ ญ าตเป น พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ชั้ น ที่ 2 ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี จะอนุ ญ าตได ก็ ต อ เมื่ อ เป น
กิจกรรมที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงวา เปนกิจกรรมที่มี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยางแทจริง และไมสามารถ
หลีกเลี่ยงหรือหาพื้นที่อื่นดําเนินการได และตองไมเปนพื้นที่สงวนหรือหวงหามตาม
หลักเกณฑดานสิ่งแวดลอมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529123
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คณะกรรมการประจําจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการประจําจังหวัด ตามขอ 8 ของระเบียบฯ นี้ ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด ผังเมืองจังหวัด โยธาธิการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ปาไมจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน
โบราณคดีและพิพทิ ธภัณฑสถานแหงชาติที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดพื้นที่ (ถามี) ศึกษาธิการจังหวัด ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ นายชาง
แขวงการทาง อุตสาหกรรมจังหวัด หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผูแทนสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 4 ผูแทนหนวยงานทหารในพื้นที่
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่ที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ
และเจาพนักงานที่ดินจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
123
พื้นที่สงวนหรือหวงหามตามหลักเกณฑดานสิ่งแวดลอมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 มีดังนี้
(ก) ที่ดินที่มีชั้นลูกรังและหินผุอยูใตผิวดินที่ระดับความลึกมากกวา 25 เซนติเมตร
(ข) พื้นที่ที่ความลาดชันมากจนเปนเหตุใหเกิดการพังทลายในบริเวณที่ขุดดินลูกรังและหินผุ หรือบริเวณใกลเคียง
(ค) พื้นที่ที่มีสภาพปาสมบูรณ
(ง) บริเวณที่มีสภาพทรงคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี หรือศิลปกรรมและศาสนสถาน
(จ) บริเวณที่มีความงามของธรรมชาติ
(ฉ) แหลงที่มีซากดึกดําบรรพ หรือโครงสรางทางธรณีวิทยาที่สําคัญและหายาก
(ช) สถานที่หรือบริเวณที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน
(ซ) บริเวณที่มีแรธาตุที่มีคาในปริมาณที่คุมคาทางเศรษฐกิจ
(ฌ) บริเวณที่อยูใกลเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา ภายในระยะ 100 เมตร
(ญ) แหลงพืชพันธุที่มีคณ
ุ คาหรือหายาก
(ฎ) แหลงอาหารที่สําคัญของสัตวปา
(ฏ) แหลงน้ํา หรือพื้นที่ที่อนุญาตแลวจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํา
(ฐ) พื้นที่ที่ความลาดชันเกินรอยละ 35
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

8) เมื่ อ อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น หรื อผู ว า ราชการจั ง หวั ด แล ว แต ก รณี พิ จ ารณาแล ว ให แ จ ง ผลการ
พิจารณาใหผูขอและหนวยราชการที่เกี่ยวของทราบ ในกรณีที่ไมอนุญาตตามคําขอ ใหแจง
สิทธิในการอุทธรณคัดคานใหผูขออนุญาตทราบดวย
9) จํา นวนเนื้อที่ ที่ค วรอนุญ าตในจังหวัดหนึ่งๆ ไมวาผูขอจะขอกี่แห งก็ ต าม เมื่อรวมเนื้ อที่
ทั้งหมดรายหนึ่งๆ ตองไมเกิน 10 ไร ผูขอรายใดเปนคูสมรสของผูขออีกรายหนึ่งหรือของผูที่
ไดรับอนุญาต เนื้อที่ที่จะอนุญาตเมื่อรวมกันแลวไมควรเกิน 10 ไร เวนแตจะมีเหตุอันสมควร
ใหอนุญาตตามกําหนดเวลาซึ่งสมควรกับกิจการภายในกําหนดไมเกิน 5 ป นับแตวันออก
ใบอนุญาต โดยอธิบดีกรมที่ดินหรือผูวาราชการจังหวัดอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในการ
อนุญาตอีกก็ได
10) ผูไดรับอนุญาตจะโอนสิทธิใหผูอื่นไมได เวนแตการโอนใหทายาทหรือตกทอดทางมรดก
หรือโอนตามคําสั่งศาล
11) ผูไดรับอนุญาตตองไมกระทําใหพื้นดินที่ไดรับอนุญาตหรือพื้นที่ซึ่งติดตอกันเสียสภาพจน
เกินสมควร เชน ขุดพื้นดินลึกจากพื้นดินทั่วไปเกินกวา 5 เมตร และจะตองไมกระทํากิจการ
อันเปนการรบกวนบุคคลอื่น เชน ไมทําใหเกิดเสียงดังเกินสมควร ทํากิจการในเวลาวิกาล
หรือวางหรือตั้งบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด เปนการกีด
ขวางแกสาธารณชน
จากสาระสําคัญของบทบัญญัติที่ เกี่ย วของในประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐฯ ดังกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา ผูมี
อํานาจอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ไมวาจะเปนการเขายึดถือครอบครอง หรือการใชประโยชน
จากทรัพยากร เชน การขุดตักดินลูกรัง หรือดูดทราย ฯลฯ คือหนวยงานสวนกลาง (อธิบดีกรมที่ดิน ตาม
มาตรา 9 หรือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในกรณีการใหสัมปทานตามมาตรา 12 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน) และหนวยงานสวนภูมิภาค คื อ ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 9 เชนกัน โดย อปท. มีสวนรวมใหความคิดเห็น และเปนหนึ่งในคณะกรรมการประจําจังหวัด ซึ่ง
มีหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัดเทานั้น กฎหมายและ
ระเบียบฯ ในปจจุบันมิไดกําหนดเงื่อนไขวา ตองประชุมชี้แจงเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากราษฎรกอนการ
อนุญาตดังเชนที่กําหนดไวในกรณีการออกประทานบัตรแรตามพระราชบัญญัติแร (ดูบทที่ 5)
อยางไรก็ดี เนื่องจากไดมีราษฎรรองเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 เปนจํานวนมาก
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 ไดมีมติในการประชุมครั้งที่
1/2539 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2539 ใหเรื่องขออนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินตอง
ผานความเห็นชอบของ อปท. กอนทุกราย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0618/ว1259 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2539)124 สวนกรณีการอนุญาตตามมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ยังคงมีลักษณะรวม
ศูนย และยังมิไดเปดให อปท. เขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
124

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ, สวนจัดการที่ดินของรัฐ สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย,
2551, หนา 35.
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แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ผูขอยื่นคําขอ พรอมหลักฐาน
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอฯ เจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือ
ผูไดรับมอบหมายไปรังวัดและชันสูตรสอบสวนที่ดิน (กรณีการขุดที่ดินลูกรังตองมีการเก็บดินตัวอยาง)
รวบรวมเอกสารรายงานและจัดทําประกาศใหนายอําเภอ/จพด./จพด.สาขา ลงนาม
ระหวางประกาศ หากมีการคัดคาน
ใหนายอําเภอสอบสวนพิจารณา

ประกาศ 30 วัน หากไมมีการคัดคาน
ใหสงเรื่องพรอมความเห็นใหจังหวัดพิจารณา

จัดทําเอกสาร 32 ชุด กรณี อธด.เปนผูอนุญาต
จัดทําเอกสาร 15 ชุด กรณี ผจว.เปนผูอนุญาต

จังหวัดประสานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน ปาไม ทรัพยากรธรณี อปท. ศิลปากรพื้นที่ และสวนราชการอื่นที่เห็นสมควร
โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
กรณีอธิบดีเปนผูอนุญาตใหหนวยงานที่
เกี่ยวของแจงผลการพิจารณาใหหนวยเหนือ

กรณีผจว.เปนผูอนุญาตเมื่อไดรับความเห็นจากหนวยงาน
ตางๆ ใหนัดประชุมคณะกรรมการประจําจังหวัด

จังหวัดสงเรื่องราว พรอมความเห็นใหกรมที่ดิน

เสนอผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบ

สงเรื่องราวใหคณะกรรมการคนละ 1 ชุด
แลวนําผลการตรวจสอบและความเห็น
เสนอตอคณะกรรมการในวันประชุม
เสนออธิบดีใหความเห็นชอบ
ออกใบอนุญาต
แจงจังหวัด
จังหวัดแจงผูขอชําระคาตอบแทน
และมารับใบอนุญาต

กรณีที่รกรางวางเปลา
จังหวัดออกใบอนุญาต

กรณีที่ดินสาธารณประโยชน
เสนอ มท.เพื่อขออนุมัติ

แจงผูขอและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ

จังหวัดออกใบอนุญาต

อปท. เรียกเก็บ
คาตอบแทน
ผูขอชําระคาตอบแทนและ
รับใบอนุญาต
รายงานกรมที่ดิน

แจง อปท. เรียกเก็บคาตอบแทน

ที่มา: กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/file/pdf/sjr1/process
_flow_new.pdf)
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

4.4.1.4 การจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ
มาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายที่ดินฯ บัญญัติใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจัดหาผลประโยชนใน
ที่ ดิ น ของรั ฐ ซึ่ ง มิ ใ ช ส าธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น อั น ราษฎรใช ป ระโยชน ร ว มกั น โดยวิ ธี ก ารจั ด หา
ผลประโยชนอาจรวมถึงการจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา และใหเชาซื้อ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แตในกรณีที่เปนการขาย แลกเปลี่ยน และใหเชาซื้อ
จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย125
ทั้งนี้ มาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายที่ดินฯ บัญญัติตอไปวา ในการจัดหาผลประโยชนซึ่งที่ดิน
ของรัฐดังที่กลาวมานี้ รัฐมนตรีฯ อาจมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐ
หรือบํารุงทองถิ่นก็ได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง126
บทบั ญ ญั ติ ทั้ ง สองมาตราดั ง กล า วมาข า งต น จึ ง มี ลั ก ษณะเป น การให อํ า นาจในการจั ด หา
ผลประโยชนในที่ดินของรัฐแกอธิบดีกรมที่ดินและรัฐมนตรีฯ โดยมิไดกลาวถึงการมีสวนรวมของ อปท.
และชุมชนทองถิ่น ทั้งๆ ที่การใชอํานาจดังกลาวอาจมีผลกระทบโดยตรงแกทองถิ่นได จึงสมควรแกไข
เพิ่มเติมมาตรา 11 และมาตรา 12 เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น อยางไรก็ดี
เนื่องจาก อปท. มีฐานะเปนทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินดวย อปท. จึงอาจขอใหรัฐมนตรีฯ
มอบหมายใหตนเปนผูจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐสําหรับบํารุงทองถิ่นไดตามมาตรา 11 เชนกัน
4.4.2 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการสวนภูมิภาค อํานาจหนาที่ของอําเภอ
กํานัน และ ผูใหญบาน นับจนถึงปจจุบันมีการแกไขเพิ่มเติมแลวรวม 12 ครั้ง ครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2552
มาตรา 122 ของพระราชบัญญัตินี้ซึ่งถูกแกไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2551 บัญญัติเรื่องอํานาจ
หนาที่ของนายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของ
แผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันดังนี้
1) นายอําเภอมีหนาที่รวมกับ อปท. ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น ที่ ป ระชาชนใช ป ระโยชน ร ว มกั น และสิ่ ง ซึ่ ง เป น
สาธารณประโยชนอื่นอันอยูในเขตอําเภอ
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ประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 10 บัญญัติดังนี้
ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจ
จัดหาผลประโยชน ในการจัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา และใหเชาซื้อ
หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง แตสําหรับการขาย การแลกเปลี่ยน และการใหเชาซื้อที่ดินตอง
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามมาตรานี้ ใหคํานึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย
126
ประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 11 บัญญัติวา
การจัดหาผลประโยชนซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดัง กลาวมาในมาตราก อนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหา
ผลประโยชนสําหรับรัฐหรือบํารุงทองถิ่นก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

บทที่ 4: อำ�นาจหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.
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อํานาจหนาที่ดานการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.
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2) นายอําเภอและ อปท. ไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดินตามขอหนึ่ง
เว น แต จ ะได รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ว า ราชการจั ง หวั ด และปฏิ บั ติ ต ามประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3) ในกรณี ที่ มีข อพิ พาทหรื อคดีเ กี่ย วกั บ ที่ดิน ตามขอ (1) นายอําเภอและ อปท. จะรวมกั น
ดําเนินการ หรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการก็ใหกระทําได
4) คาใชจายในการดําเนินการตามขอ (1) และขอ (3) ใหจายจากงบประมาณของ อปท. ตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
บทบัญญัติขางตนกําหนดใหนายอําเภอและ อปท. มีอํานาจหนาที่รวมกันในการดูแลรักษาที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน แต อปท. ตองเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายสําหรับการดูแลและคุมครองที่ดินสาธารณะ ตลอดจนคาใชจายในการจัดการกับขอพิพาทที่
เกี่ยวเนื่องกับการใชประโยชนที่ดินสาธารณะ เปนที่นาสังเกตวา อปท. มีเพียงอํานาจหนาที่ในการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน แตมิไดมีอํานาจในการ
อนุญาตใหบุคคลใดใชที่ดินดังกลาว หรือสั่งใหผูที่ยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณะโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจากที่สาธารณะได ซึ่งเปนขอจํากัดสําคัญตอประสิทธิผล
ในการทําหนาที่ของ อปท. ในการดูแลที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
4.4.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553127
อาศัยอํานาจตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
และมาตรา 20 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติข องแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรว มกัน พ.ศ. 2553 ระเบียบฯ นี้มีผลให
ยกเลิกระเบียบฯ ป 2544 ที่กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ สาระสําคัญของระเบียบฯ พ.ศ. 2553 สรุป
ไดดังนี้
1) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันที่อยูในบังคับของระเบียบ
นี้ หมายถึง ที่ดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาโดยสภาพธรรมชาติ โดยการใช
รวมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เชน ที่ชายตลิ่ง ที่ปาชา
ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมูบาน
2) การดูแลรักษาคุมครองปองกันที่ดินตามขอ (1) ใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ
รวมกับ อปท. ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
3) ในกรณีมีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามขอ (1) ให อปท. เปนผูดําเนินการระงับ
ขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายใน 30 วัน นับแตรูเหตุแหงขอพิพาทหรือคดีนั้น
127

ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 95 ง วันที่ 6 สิงหาคม 2553
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

เวนแตคดีจะขาดอายุความ ใหรองทุกขกลาวโทษโดยทันที อยางไรก็ตาม ความใน
ขอนี้ไมตัดอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะดําเนินการฝายเดียว
4) หากมิ ไ ด มี ก ารดํ า เนิ น การตามข อ (3) ให อปท. แจ ง เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ให
นายอํ า เภอทราบภายใน 7 วั น นั บ แต วั น ที่ ค รบกํ า หนด และให น ายอํ า เภอเป น
ผูดําเนินการ หรือนายอําเภอรวมกับ อปท. ดําเนินการก็ได
5) นายอํ า เภอและ อปท. ไมมีอํานาจใช หรือยินยอมให บุ คคลอื่ นใช ที่ ดินอั นเป น สา
ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากผู ว า ราชการจั ง หวั ด และปฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายที่ ดิ น กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวของ และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
6) การขอถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน การขอ
อนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ และการขอสัมปทานตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให
ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบวาดวยการนั้นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
7) ใหนายอําเภอรวมกับ อปท. ดําเนินการจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนของ
ที่ดินตามขอ (1) ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เวนแตที่ชายตลิ่ง ทางบก
ทางน้ํา ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ หรือทางระบายน้ํา รวมทั้งที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
ทํานองเดียวกัน โดยใหจัดทําจํานวน 4 ชุด สําหรับเก็บรักษาไวที่อําเภอ สํานักงาน
ของ อปท. สํานักงานที่ดินจังหวัด และกรมที่ดิน แหงละ 1 ชุด ในกรณีที่เปนทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทําไวกอนระเบียบนี้ ให อปท. ขอคัดสําเนามาเพื่อ
จัดเก็บไวที่ อปท. ดวย ถาที่ดินแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีอํานาจ
หนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันตามกฎหมายเปนผูดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง
8) ใหสํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาใหการสนับสนุนการดําเนินการ
ตามขอ (7) เชน ดานขอมูลและการรังวัดทําแผนที่
9) กรณีที่ไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว ใหผูดูแลรักษาตรวจสอบทะเบียน
ที่ดินสาธารณะฉบับที่ผูดแู ลรักษาเก็บไว หากไมปรากฏหลักฐานในทะเบียนที่ดินสาธารณะ
หรื อ ปรากฏหลั ก ฐานแต ร ายละเอี ย ดไม ต รงกั น ให แ จ ง เจ า พนั ก งานที่ ดิ น ดํ า เนิ น การลง
รายการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นในทะเบียนใหครบถวน หรือดําเนินการแกไขทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชนใหตรงตามขอเท็จจริง เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อตัวบรรจง ตําแหนง
และวัน เดือน ป กํากับไว
10) กรณี ที่ ไ ด มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าถอนสภาพที่ ดิ น ตามข อ (1) หรื อ มี
พระราชบัญญัติใหโอนที่ดินหรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดวาที่ดินดังกลาว
ไมเปนที่ดินสาธารณประโยชนทั้งแปลง ใหเจาพนักงานที่ดินจําหนายทะเบียนโดยการขีดฆา
รายการทะเบี ย นที่ ดิ น สาธารณประโยชน ต ลอดทั้ ง รายการ แต ห ากกรณี เ ป น ที่ ดิ น
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สาธารณประโยชนบางสวน ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการใหถูกตอง พรอมทั้งหมายเหตุ
ทายทะเบียนของที่ดินแปลงนั้นตามแตกรณีวาที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาวไดโอนหรือ
ถอนสภาพตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา คําพิพากษา หรือคําสั่งศาลใด ตั้งแต
เมื่อใด เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อตัวบรรจง ตําแหนงและวัน เดือน ป กํากับไว
11) กรณีที่ยังมิไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เมื่อปรากฏวาการจัดทําทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน ผิ ด คลาดเคลื่ อ น ให สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด รวบรวมข อ เท็ จ จริ ง และ
ความเห็นของ อปท. และอําเภอ เพื่อรายงานผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นเพื่อนําเสนอ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบใหแกไขหรือจําหนาย
รายการที่ ดิ น สาธารณประโยชน ให เ จ า พนั ก งานที่ ดิ น แก ไ ขรายการในทะเบี ย นที่ ดิ น
สาธารณประโยชนหรือหมายเหตุไวตอนทายของทะเบียนวา “ไมมีที่ดินตามที่ระบุไวใน
ทะเบียนเดิม” เสร็จแลวลงลายมือชื่อ พรอมชื่อตัวบรรจง ตําแหนง และวัน เดือน ป กํากับไว
12) เมื่อไดมีการแกไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามขอ (9) (10) และ
(11) เสร็ จแลว ใหจัดสงสําเนาทะเบี ยนที่ดินสาธารณประโยชนใ หหนวยงานตามขอ (7)
แกไขหลักฐานทะเบียนใหถูกตองตรงกัน
13) การตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินตามขอ (1) เชน ประวัติความเปนมา ที่ตั้ง
ขอบเขต สภาพปญหาและการแกไขปญ หา ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ รว มกับ
อปท. โดยให สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด หรื อ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขาให ก าร
สนับสนุนในการดําเนินการดวย
14) คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีมีขอพิพาท
การรังวัดทําแผนที่ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน รวมทั้งคาใชจายอื่น
ใดที่เกี่ยวของ ใหเบิกจายจากงบประมาณของ อปท.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับลาสุดขางตนทําใหการกําหนดอํานาจหนาที่ของ อปท. ใน
การจัดการที่ดินสาธารณะมีความละเอียดชัดเจนมากขึ้นกวาระเบี ยบฯ ฉบับกอนๆ นอกจากการใช
อํานาจหนาที่รวมกับนายอําเภอในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
แล ว อปท. ยั ง มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า ทะเบี ย นที่ ดิ น สาธารณะ ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนมา ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน และระงับขอพิพาทและคดีเกี่ยวกับ
ที่ดินดังกลาว รวมทั้งตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาและปองกัน
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
ตารางที่ 9 สรุปกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองดูแลที่สาธารณประโยชนที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และตารางที่ 10 สรุปบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดินที่เกี่ยวของกับ
การอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ตารางที่ 9 กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองดูแลที่สาธารณสมบัตขิ อง
แผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรว มกัน
กฎหมาย
อํานาจหนาที่ของ อปท./หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 8 อธิบดีกรมที่ดิน (ปจจุบันมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) มีอํานาจออก
ตรี
“หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง” สําหรับที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่
 นายอําเภอ และ อปท. มีหนาที่ในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของ
พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 122
แผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
 นายอําเภอและ อปท. รวมกันดําเนินการในกรณีที่มีขอพิพาทหรือคดี
เกี่ยวกับที่ดินดังกลาว หรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการก็ได
 อปท. รับผิดชอบคาใชจายในการคุมครองดูแลที่สาธารณประโยชนที่
ประชาชนใชรวมกัน รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินการกับขอพิพาท
ในที่ดินดังกลาว
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแล  นายอําเภอ รวมกับ อปท. ดูแลรักษาและคุมครองปองกั นที่ดิ นสา
รั ก ษาและคุ ม ครองป อ งกั น ที่ ดิ น อั น เป น ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง  อปท. ดําเนินการระงับขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายใน 30
ใชรวมกัน พ.ศ. 2553
วัน นับแตรูเหตุ
 นายอํ า เภอ ร ว มกั บ อปท. ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ทะเบี ย นที่ ดิ น
สาธารณประโยชน
 นายอํ า เภอ ร ว มกั บ อปท. ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดใหการสนับสนุน
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 505/2552
กรุงเทพมหานคร จังหวัด เมืองพัทยา เทศบาล และ อบต. ดูแลรักษา
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ที่ดินสาธารณะตามประมวลกฎหมายที่ดินภายในเขตพื้นที่ของตน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย กรมเจาทามอบอํานาจเจาทาให อปท. ในการควบคุมปองกันมิใหบุคคลใด
พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 117
ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของ
แมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ซึ่งรวมถึง “ที่ชายตลิ่ง” ที่น้ําทวมถึง และ
“ที่ชายหาด”
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
เปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจากการใชเพื่อสาธารณประโยชน
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจากการใช อยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง
เพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปน
อีกอยางหนึ่ง พ.ศ. 2543
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กฎหมาย
อํานาจหนาที่ของ อปท./หนวยงานที่เกี่ยวของ
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ  ผูวาราชการจังหวัดสั่งนายอําเภอดําเนินการเพื่อสงวนหรือหวงหาม
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) วาดวยการสงวนหรือ
ที่ดินตามขอเสนอของสวนราชการ และดําเนินการตางๆ ที่จําเปน
หวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใช
เพื่อใหไดที่ดินนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือหวงหามเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2529
ประโยชนรวมกัน
 คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติใหความเห็นชอบและจัดทําประกาศ
การสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน

ตารางที่ 10 บทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
มาตรา 9 การอนุญาต
 อธิบดีกรมที่ดิน ในบริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขา
 ขุดตักดินลูกรังหรือหินผุ
หรือภูเขา 40 เมตร ที่รัฐมนตรียังมิไดประกาศกําหนดใหเปนแหลง
หินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุเพื่อการกอสราง
 ขุด หรือดูดทราย การเก็บหินลอย
 การทํ า สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดอั น เป น อั น ตรายแก  ผูวาราชการจังหวัด ในบริเวณพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเปน
ทรัพยากรในที่ดิน
แหลงหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพื่อการกอสราง และในพื้นที่
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 109/2538 ลงวันที่ นอกเขตเขาหรือภูเขา และนอกปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40
16 มีนาคม 2538
เมตร
มาตรา 12
รัฐมนตรีว า การกระทรวงมหาดไทยมี อํา นาจให สั ม ปทาน หรื อ ให ใ ช
ประโยชนในที่ดินของรัฐซึ่งยังมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
มาตรา 122
นายอําเภอและ อปท. ไมมีอํานาจใช หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เวนแตจะ
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายที่ ดิ น กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และระเบี ย บที่ ก ระทรวง
มหาดไทยกําหนด
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4.4.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง
เปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ. 2543
เป น ระเบี ย บที่ ก ระทรวงมหาดไทยออกโดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ ง แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก
อยางหนึ่ง เชน การถมคลองเพื่อเปลี่ยนสภาพเปนถนน เปนตน มีสาระสําคัญดังนี้
1) ผูขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการ
ใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่งจะตองเปนทบวงการเมืองตามประมวล
กฎหมายที่ ดิ น โดยให ยื่ น คํ า ขอเป น หนั ง สื อ ต อ จั ง หวั ด ซึ่ ง ที่ ดิ น นั้ น ตั้ ง อยู พ ร อ มเอกสาร
หลักฐานตางๆ ตามที่กําหนด เชน โครงการ เหตุผลและความจําเป น รายละเอียดของ
งบประมาณที่ตองใชดําเนินการ รูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักวิชาการแผนที่ (ในกรณีที่มี
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหใชแผนที่หลังหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนั้นโดยกําหนด
ระยะและเนื้อที่บริเวณที่จะดําเนินการดวย) แผนผังแสดงการใชที่ดินและภาพถายที่ดิน
สําเนาระวางแผนที่ สําเนาระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ สําเนาแผนที่ภูมิประเทศมาตรา
สวน 1 : 50,000 แสดงตําแหนง ฯลฯ
2) เมื่ อจั งหวัดได รับคํ าขอแลว ให แต งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนขอเท็ จจริ ง
เกี่ยวกับที่ดิน และพิจารณาความเหมาะสมพรอมทั้งผลกระทบในดานตางๆ พรอมกับขอ
ทราบความเห็ น ไปยั ง ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม ผั ง เมื อ ง การจราจร
รวมทั้งขอทราบความเห็นไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ กิ่งอําเภอ ฯลฯ
3) ใหจังหวัดรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริง ความเห็น
ของสวนราชการและหนวยงานตามขอ (2) และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อรายงานพรอมเสนอ
ความเห็นไปใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
4) การอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย ใหกระทําโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่ออนุมัติการ
เปลี่ยนสภาพที่ดิน คณะกรรมการดังกลาวมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน กรรมการ
อื่นๆ ประกอบดว ย หั ว หน าหน ว ยงานตางๆ หรื อผูแ ทน ไดแก อธิบ ดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมการผังเมือง เลขาธิการสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ผูอํานวยการกองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ผูแทนกองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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แผนภาพที่ 12 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันจากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก
อยางหนึ่ง
ทบวงการเมืองแจงความประสงค
จังหวัดทองที่ที่ดินตั้งอยู พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง ประวัติ
ความเปนมาของที่ดิน

ขอทราบความเห็นจากสวน
ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม ผังเมือง
และการจราจร

ขอทราบความเห็นของอําเภอ
กิ่งอําเภอ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และราษฎรที่เคย
ใชประโยชนรวมกัน

จังหวัดพิจารณารายละเอียดขอเท็จจริง ประกอบความเห็นของสวนราชการตางๆ และราษฎร
จังหวัดเสนอเรื่องพรอมเอกสารที่เกี่ยวของไปกรมที่ดิน
กรมที่ดินตรวจสอบเอกสารรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน และความเห็นของ
สวนราชการที่เกี่ยวของ อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการไดเสนอคณะกรรมการฯ ซึ่งมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน และผูแทนจากสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการฯ มีมติใหดําเนินการ หรือไมใหดาํ เนินการ หรือมีมติเปนอยางอื่น
กรมที่ดินนํามติของคณะกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต หรือสั่งการเปนอยางอื่น
กรมที่ดินแจงใหจังหวัดทราบ
จังหวัดแจงผูขอทราบ
ที่มา: สวนจัดการที่ดินของรัฐ สํานักจัดการที่ดินของรัฐกรมที่ดิน (2551)

126

126

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

4.4.5 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
มาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 บัญญัติให
กรมเจาทามีอํานาจหนาที่ในการควบคุมปองกันมิใหบุคคลใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําเขาไป
เหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา
ซึ่งหมายความวา กรมเจาทามีอํานาจหนาที่ในการดูแลที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกันในกรณี
ที่ที่ดินดังกลาวเปนที่ดินริมน้ําสาธารณะที่เปน “ที่ชายตลิ่ง” หรือเปนที่ดินริมทะเลซึ่งเปน “ที่ชายหาด”
การตีความหมายของ “ที่ชายตลิ่ง” เปนประเด็นสําคัญอันหนึ่งในการวิเคราะหขอบเขตความ
รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากตามกฎหมายแลว “ที่ชายตลิ่ง” ถือวาอยูในความดูแลของ
กรมเจาทา การแบงแยกขอบเขตความรับผิดชอบของกรมเจาทากับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายอื่นจึงตองถือตามจุดแบงเขตระหวาง “ที่ชายตลิ่ง” กับที่ดินสวนที่อยูเหนือ “ที่ชายตลิ่ง” ขึ้นไป
ทั้งนี้ไดเคยมีคําพิพากษาฎีกาที่วางหลักไววา “ที่ชายตลิ่ง” ตามมาตรา 1304 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยนั้น หมายถึง ที่ดินซึ่งตามปกติน้ําขึ้นถึง128 สําหรับที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะที่น้ําทวมไมถึง
อีกตอไปเนื่องจากเกิดการตื้นเขินขึ้นทั้งหมดหรือบางสวนตามธรรมชาตินั้น ยอมพนจากสภาพการเปน
“ที่ชายตลิ่ง” และไมอยูในความรับผิดชอบของกรมเจาทาอีกตอไป129 เชนเดียวกัน พื้นที่ดินที่เกิดจากการ
ถมทะเล เมื่อพนจากสภาพการเปนทางน้ําแลว ก็ยอมไมอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมเจาทา
อีกตอไป130
ฉะนั้น หากที่ดินสวนที่น้ําทวมไมถึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันก็ยอมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น ซึ่งในปจจุบันไดแก นายอําเภอ และ อปท. ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 ดังไดกลาวมาแลวขางตน
ลักษณะของอาคารและสิ่งลวงล้ําลําน้ําที่พึงอนุญาตไดตามกฎหมายเจาทา
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 117 วรรคสอง แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช 2456 และตามประกาศกรมเจ า ท า ที่
251/2541 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2541 ลักษณะของอาคารและสิ่งลวงล้ําทางน้ําที่พึงอนุญาตไดมีดังนี้
1) ทาเทียบเรือ
2) สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ
3) สะพานขามแมน้ําหรือสะพานขามคลอง
4) ทอหรือสายเคเบิล
5) เขื่อนกันน้ําเซาะ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 451/2496, ที่ 1166-1167/2497, ที่ 2199/2515, ที่ 527-530/2520 และที่ 1842/2522
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึก เรื่อง อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะ, เรื่องเสร็จที่ 260/2538, 11
พฤษภาคม 2538
130
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่อง อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณะ เรื่องเสร็จที่
9/2548 มีนาคม 2544
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6) คานเรือ
7) โรงสูบน้ํา
8) กระชังเลีย้ งสัตวน้ํา
การมอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย ให อปท.
ตามคํ า สั่ ง กรมการขนส ง ทางน้ํ า และพาณิ ช ยนาวี ที่ 442/2547 ลงวั น ที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2547 และคําสั่ง กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 ลงวันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2548 เรื่อง มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อธิบดีกรมเจาทาไดมอบอํานาจ “เจาทา” ให อปท. ดังตอไปนี้
1) การพิจารณาและอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามมาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทยฯ รวม 8 รายการ131 ดังนี้
1.1) โรงสูบน้ํา
1.2) การวางทอ สายเคเบิล และการปกเสาไฟฟา
1.3) กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา
1.4) เขื่อนกันน้ําเซาะ
1.5) ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส
1.6) โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ
1.7) สะพานขามคลอง
1.8) คานเรือ
2) การอนุญาตใหขุดลอก ดูแลรักษารองน้ําทางเรือเดิน และงานติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องหมาย
การเดินเรือ รวมถึงการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย132 ดังนี้
2.1) รองน้ําภายในประเทศที่เปนบึง ลําคลอง แมน้ําขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยูใน อปท. นั้นๆ
เพียงแหงเดียว
2.2) รองน้ําชายฝงทะเลขนาดเล็ก
3) การบริหารดูแลรักษาสถานีขนสงทางน้ํา (ทาเทียบเรือสาธารณะ) และการดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตามมาตรา 46 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
4) การจัดเก็บคาธรรมเนียมดังตอไปนี้เพื่อเปนเงินไดแผนดินตอไป
4.1) คาธรรมเนียมการตรวจสิ่งลวงล้ําลําน้ํา133
131

รายการที่ (1.1)-(1.4) เปนไปตามคําสั่งฯ ที่ 442/2547 และรายการที่ (1.5)-(1.8) เปนไปตามคําสั่งฯ ที่ 185/2548
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ มาตรา 120 บัญญัติดังนี้
“ใหเจาทามีหนาที่ดูแลรักษาและขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน แมน้ําลําคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในนานน้ําไทย
หามมิใหผูใดขุดลอก แกไข หรือทําดวยประการใดๆ อันเปนการเปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ และทะเลใน
นานน้ําไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทและใหเจาทาสั่งใหหยุดกระทําการดังกลาว”
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

4.2) คาใบอนุญาตปลูกสิ่งลวงล้ําลําน้ํา และคาใบอนุญาตใหขุดลอกรองน้ํา134
4.3) คาธรรมเนียมการตรวจและสํารวจการขุดลอกแกไขเปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน
และคาธรรมเนียมการตรวจพิจารณาสําหรับการขุดลอกหนาทาเทียบเรือ135
โดยทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําตามคําสั่งฯ ที่ 442/2547 (รายการที่
(1.1)-(1.4)) ให อปท. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน “คูมือการอนุญาตใหปลูกสราง
สิ่งลวงล้ําลําน้ําและการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก” สวนการอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําตาม
รายการที่ (1.5)-(1.8) นั้ น กรมเจ า ท า ได อ อกคํ า สั่ ง กรมการขนส ง ทางน้ํ า และพาณิ ช ยนาวี
ที่ 186/2548 กําหนดแนวทางการพิจารณาสิ่งลวงล้ําลําน้ําให อปท. ถือปฏิบัติ เมื่อ อปท. ไดดําเนินการ
ตามที่ไดรับมอบอํานาจภายใตการกํากับดูแลของกรมเจาทาแลว ใหสําเนาหนังสืออนุญาตและรายงาน
การพิจารณาใหกรมเจาทาทราบทุกครั้งดวย
ฉะนั้น ภายใตคําสั่งฯ ฉบับตางๆ ของกรมเจาทา อปท. จึงมีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตใหปลูก
สรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําไดเกือบทุกรายการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 แตการดําเนินภารกิจดังกลาวยังตอง
อยูภายใตการกํากับดูแลของกรมเจาทา หากไมมีการถายโอนงบประมาณและพัฒนาบุคลากรให อปท.
สามารถปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ก็จะเปนอุปสรรคแก อปท. ในการดําเนินภารกิจที่
ไดรับการถายโอน
การมอบอํานาจให อปท. ดําเนินการตามกฎหมายกับผูฝาฝนกฎหมายเจาทา
นอกจากการมอบอํานาจให อปท. อนุญาตการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําแลว กรมเจาทายังได
ออกคําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มอบ
อํานาจ “เจาทา” ให อปท. ดําเนินการตามกฎหมายกับผูฝาฝนตามบทบัญญัติตางๆ ของกฎหมายเจาทา
ดังนี้
1) มาตรา 118 (ดําเนินการตามกฎหมายกับผูฝาฝนปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ํา
โดยมิไดรับอนุญาต หรือปลูกสรางไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต)
2) มาตรา 118 ทวิ (ออกคําสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือแกไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ขอใหศาลมี
คําสั่งใหเจาทาดําเนินการรื้อถอนในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองไมรื้อถอนหรือไมปรากฏ
ตัวเจาของหรือผูครอบครอง โดยเจาของหรือผูครอบครองเปนผูเสียคาใชจายเพื่อการนั้น
133

กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 ขอ 2
(14) กําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสิ่งลวงล้ําลําน้ําในอัตราครั้งละ 50 บาท
134
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช 2456 ขอ 2 กําหนดให
เรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา
ทะเลสาบ หรือทะเลในนานน้ําไทย ในอั ตราฉบับละ 100 บาท ใบอนุญาตใหขุดดินในลํา น้ําในเขตท าเรือ หรื อทํ าเลทอดสมอจอดเรื อ
ใบอนุญาตใหขุดลอก แกไขหรือเปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเดินเรือ และใบอนุญาตใหขุดลอกหนาทาเทียบเรือ ฉบับละ 100 บาท
135
กฎกระทรวง ฉบั บที่ 69 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญั ติการเดินเรือในนา นน้ํ าไทย (ฉบับที่ 6) พุ ทธศั กราช 2481
กําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจพิจารณาและสํารวจการขุดลอก แกไขหรือเปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน ครั้งละ 3,000 บาท
และการตรวจพิจารณาสําหรับการขุดลอกหนาทาเทียบเรือ ครั้งละ 1,000 บาท

บทที่ 4: อำ�นาจหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.
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บทที่ 4
อํานาจหนาที่ดานการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.
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และนําวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นในกรณีที่เจาของหรือ
ผูครอบครองไมยอมชดใชคาใชจายให ฯลฯ)
3) มอบหมายให อปท. มี อํ า นาจแจ ง ความร อ งทุ ก ข ต อ พนั ก งานสอบสวน กรณี มี ผู ฝ า ฝ น
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย ซึ่งจะตองถูกลงโทษตามมาตราตางๆ ดังตอไปนี้
3.1) มาตรา 119 (หามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใดๆ ใหหิน กรวด ทราย ดิน
โคลน อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือ
ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือ
ทะเลภายในนานน้ําไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา)
3.2) มาตรา 119 ทวิ (ห ามมิ ให บุ คคลใดเท ทิ้ ง หรื อทํ าด วยประการใดๆ ให น้ํ ามั นและ
เคมีภัณฑหรือสิ่งใดๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ อันเปนทาง
สัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย)
3.3) มาตรา 120 (ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดขุ ด ลอก แก ไ ข หรื อ ทํ า ด ว ยประการใดๆ อั น เป น การ
เปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในนานน้ํา
ไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา)
3.4) มาตรา 204 (หามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือปลอยใหน้ํามันปโตรเลียมหรือน้ํามันที่ปนกับน้ํา
รั่วไหลดวยประการใดๆ ลงในเขตทา แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทย)
4) ให อปท. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บปรั บ ให เ ป น ไปตามมาตรา 13 แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช 2477 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผ ลให อปท. มี
อํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาไดเมื่อผูเสียหายยินยอม ในกรณีที่เปนความผิดซึ่งมีโทษ
ปรับสถานเดียวไมเกิน 10,000 บาท136
ภายใตกฎหมายเจาทาในปจจุบัน อปท. จึงมีภารกิจในการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินการ
กับผูกระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมายเจาทา รวมทั้งมีอํานาจแจงความรองทุกข ตลอดจนเปรียบเทียบปรับ
ผูกระทําผิด
การจายคาตอบแทนรายปใหแก อปท.
มาตรา 117 ทวิ137 บัญญัติใหผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ใน
น้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน หรือที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว ตองเสีย
136

มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2477 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “บรรดาความผิดตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยที่มีโทษปรับ
สถานเดียวไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ใหเจาทามีอํานาจเปรียบเทียบผูตองหาได เมื่อผูเสียหายยินยอมและผูตองหาไดชําระคาปรับตามคํา
เปรียบเทียบของเจาทาแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา”
137
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
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คาตอบแทนรายปตามวิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองไมนอยกวาตารางเมตรละ 50
บาท และถาเปนอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ใหเสียเปนสองเทาของ
อัตราดังกลาว ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกลาวถูกปลูกสรางขึ้นโดยมิไดรับอนุญาตหรือไมเปนไป
ตามที่ไดรับอนุญาตใหเสียคาตอบแทนเปนสามเทาของอัตราดังกลาว ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนให
คํานึงถึงสภาพแตละทองที่ และประโยชนที่ผูปลูกสรางหรือผูครอบครองพึงไดรับ คาตอบแทนที่เก็บได
ใหตกเปนของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แลวแตกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นอยูในเขต
ฉะนั้น อปท. จึงมีอํานาจเก็บคาตอบแทนรายปจากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ลวงล้ําลําน้ํา
ทั้ง ที่ เ ปน แมน้ํ า ลํ า คลอง บึ ง ทะเลสาบ และทะเลในน านน้ํ า ไทย ซึ่ ง อยูใ นเขตของ อปท. ใน
ปจจุบัน อปท. ที่เก็บคารายปดังกลาวนี้ไดก็คือ เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พระพุทธศักราช 2456 กําหนดวิธีการในการเสียคาตอบแทนและอัตราคาตอบแทนรายป ผูรับ
อนุญาตตองยื่นคําขอเสียคาตอบแทนทุกปตามแบบที่อธิบดีกรมเจาทากําหนด โดยใหยื่นตอ อปท. ที่
อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นอยูในเขต และเสียคาตอบแทนในอัตราดังตอไปนี้
1) ทุนหรือหลักผูกเรือสําราญและกีฬา
ตารางเมตรละ 1,000 บาท
2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา
ซึ่งมิไดใชประโยชนในการขนสงทางน้ําโดยตรง
ตารางเมตรละ 300 บาท
3) ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา
ตารางเมตรละ 250 บาท
4) ทุนหรือหลักผูกเรือขนาดตั้งแต 500 ตันกรอสขึ้นไป ตารางเมตรละ 200 บาท
5) ทุนหรือหลักผูกเรือขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอส
ตารางเมตรละ 100 บาท
6) สถานที่สําหรับจอดและเทียบเรือสําราญและกีฬา
ตารางเมตรละ 50 บาท
7) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา
นอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)
ตารางเมตรละ 50 บาท
การคํานวณพื้นที่ใหคํานวณตามพื้นที่ที่ลวงล้ําเขาไปในลําแมน้ําตามความเปนจริง เศษของพื้นที่
1 ตารางเมตร ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร แตหากการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําได
กระทําขึ้นครอบคลุมพื้นที่สาธารณะซึ่งมีผลทําใหบุคคลอื่นไมสามารถเขาไปใชประโยชนในที่สาธารณะ
นั้นได ใหคํานวณพื้นที่ตามขอบเขตที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํานั้นครอบคลุมทั้งหมด
ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดมีลักษณะหรือวัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ใหผูรับ
อนุญาตเสียคาตอบแทนเปน 2 เทาของอัตราดังกลาวขางตน และหากเปนอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ถูกปลูก
สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหเสียคาตอบแทนเปน 3 เทาของอัตรา
ดังกลาว

บทที่ 4: อำ�นาจหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินของ อปท.
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การยกเวนคาตอบแทนรายป
ผูรับอนุญาตไดรับยกเวนไมตองเสียคาตอบแทนเปนรายปสําหรับอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังตอไปนี้
1) อาคารหรือสิ่ งอื่ นใดล ว งล้ําลําแมน้ํ า ที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ อปท. ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น (ปจจุบันไดแก อบต.) ซึ่ง
ปลูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนของทางราชการ
2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่รัฐวิสาหกิจ หรือองคการอื่นของรัฐปลูกสรางขึ้น โดย
มิไดมีวัตถุประสงคในการหารายได
3) หลักผูกเรือหรือทาเทียบเรือที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อประกอบกิจการประมงโดยเฉพาะ ตลอดจน
เครื่องมือทําประมงทุกชนิด
4) ทอสูบน้ําเขา-ออก ที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อการเกษตรหรือใชในที่อยูอาศัย
5) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อใชประกอบศาสนกิจโดยเฉพาะ
6) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อการสาธารณูปโภค
การลดหยอนคาตอบแทนรายป
ผูรับอนุญาตไดรับลดหยอนคาตอบแทน โดยเสียคาตอบแทนรายปในอัตราตารางเมตรละ 5
บาท สําหรับการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ดังตอไปนี้
1) ที่พักอาศัย สะพานทางเดิน หรือศาลาทาน้ํา
2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ําที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงสินคาหรือคนโดยสารทาง
น้ํา
3) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่รัฐวิสาหกิจปลูกสรางขึ้นเพื่อหารายได
การมอบหมายให อปท. บริหารและดูแลรักษาสถานีขนสงทางน้ํา หรือทาเทียบเรือ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (3) บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและ
ควบคุมทาเทียบเรือ และทาขาม ในขณะที่มาตรา 17 (13) ก็บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดมี
อํานาจหนาที่ในการจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบกและทางน้ําเชนกัน
ในทางปฏิบัติ การมอบหมายให อปท. ใดเปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือจะเปนการพิจารณา
รวมกันระหวางกรมธนารักษ จังหวัด และกรมเจาทา138 ภายหลังจากการพิจารณาให อปท. ใด (อบจ.
หรื อ เทศบาล หรือ อบต. ในพื้ นที่ ความรับ ผิดชอบ) เปนผูบ ริหารจัดการทาเรือแลว จะมีการจัดทํา
ขอตกลงระหวาง อปท. นั้น กับกรมธนารักษ โดยมีเงื่อนไขกําหนดไวในขอตกลงการบริหารจัดการ
ทาเรือ ซึ่งสามารถแบงพิจารณาไดเปน 2 กรณี คือ
1) ทาเรือสาธารณะ หมายถึงทาเทียบเรือที่ใหบริการโดยไมเรียกเก็บคาใชบริการผานทา ให
อปท. เปนผูดูแลการใชประโยชนโดยไมเรียกเก็บคาบริการการใชทาเรือ แต อปท.
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจที่ตนมีอยู
138

คูมือการอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา และการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก, กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี, 2547, หนา 88.
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ได เชน คาสาธารณูปโภคตางๆ คาน้ํา คาไฟ คารักษาความสะอาด คารักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ139
เงื่อนไขการบริหารจัดการทาเรือสาธารณะซึ่ง อปท. ตองปฏิบัติสรุปโดยสังเขปดังนี140
้
1.1) ตองไมเรียกเก็บคาจอดเรือและหรือคาผูโดยสารผานทาเรือจากผูใชบริการทาเรือ และ
ตองไมดําเนินการจัดหาผลประโยชนในเชิงพาณิชยในพื้นที่ของทาเรือ
1.2) ตองรับภาระคาใชจาย คาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจากการดูแลบริหารทาเรือทั้งหมด
1.3) ตองดู แลบํ ารุงรักษาและซอมแซมทาเรือ รวมทั้งสวนประกอบของทาเรือใหอยูใ น
สภาพเรียบรอยสมบูรณมั่นคงแข็งแรงโดยสม่ําเสมอ และตองรักษาความสะอาดใน
บริเวณทาเรือใหปราศจากสิ่งสกปรกรกรุงรัง ในกรณีที่ทาเรือและสวนควบของทาเรือ
ชํารุดเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ใหแจงขอทําความตกลง
กับกรมเจาทาเพื่อทําการบูรณะซอมแซม
1.4) ถาจะดัดแปลง ตอเติม รื้อถอนทาเรือ หรือทําการปลูกสรางสิ่งใดๆ ลงในที่ดินบริเวณ
ท า เรื อ จะต อ งได รั บ ความยิ น ยอมเป น หนั ง สื อ จากกรมธนารั ก ษ ก อ น โดยการ
ดําเนินงานตองเปนไปตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการที่เกี่ยวของ และให
ถือวาบรรดาสิ่งปลูกสรางที่ทําลงไปในที่ดินบริเวณทาเรือหรือดัดแปลงตอเติมในทาเรือ
เปนที่ราชพัสดุซึ่งตองแจงกรมธนารักษเพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดวย
1.5) กรมเจาทา และหรือกรมธนารักษ จะเขาตรวจสอบทรัพยสินที่อนุญาตใหดูแลบริหาร
เปนครั้งคราวในเวลาและระยะอันควร
1.6) หากเลิกใชประโยชนในที่ราชพัสดุดังกลาว จะตองสงคืนกรมธนารักษภายใน 30 วัน
นับแตวันที่เลิกใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้น
1.7) หากมิไดใชประโยชนในที่ราชพัสดุ หรือใชประโยชนไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต
ภายใน 3 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุ จะถือวาสละ
สิทธิการใชที่ราชพัสดุนั้นทั้งหมดหรือบางสวนที่ยังมิไดใชประโยชน และกรมธนารักษ
จะนําที่ราชพัสดุนั้นไปใชประโยชนของทางราชการในกรณีอื่นตอไป
1.8) หากมี ก ารใช ที่ ร าชพั ส ดุ ดั ง กล า วผิ ด ไปจากที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตหรื อ เข า ครอบครองใช
ประโยชนโดยมิไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษกอน จะตองสงคืนภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น
2) ทาเรือเชิงพาณิชย หมายถึง ทาเทียบเรือที่ใหบริการโดยมีการเรียกเก็บอัตราคาภาระและ
คาตอบแทนการใชประโยชนทาเรือได มอบให อปท. เปนผูบริหารจัดการเพื่อประโยชนใน
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยตามอํานาจหนาที่ โดยมีเงื่อนไขซึ่ง อปท. ตองปฏิบัติ
สรุปโดยสังเขปดังนี141
้
139
140
141

เพิ่งอาง
เพิ่งอาง, หนา 91-92.
เพิ่งอาง, หนา 92-94.
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2.1) ชําระคาเชาใหแกทางราชการในอัตรารอยละ 50 ของผลประโยชนที่จัดเก็บไดจากการ
บริหารจัดการทาเรือทั้งหมดกอนหักคาใชจายภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน พรอมกับ
ยื่นบัญชีรายรับของเดือนนั้นดว ย และจัดสงบัญชีรายรั บในแต ละปงบประมาณให
กรมธนารักษตรวจสอบอยางชาไมเกินเดือนธันวาคมของทุกป ตลอดอายุสัญญาเชา
2.2) ตองไมดําเนินการในลักษณะจัดใหเอกชนรายใดไดรับสิทธิผูกขาดในการใชทาเรือ
เพียงรายเดียว และตองไมนําทาเรือทั้งหมดไปใหผูอื่นเชาชวง หรือบริหารจัดการโดย
เด็ดขาด ในกรณีที่ประสงคจะนําที่ราชพัสดุที่ใชประโยชนเกี่ยวกับกิจการทาเรือ เชน
ลานจอดรถยนต หรืออาคารประกอบ ไปใหผูอื่นเชาชวงหรือบริหารจัดการ จะตอง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกรมธนารักษกอน ถาฝาฝน กรมธนารักษมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาเชาไดทันที
2.3) ยินยอมใหเรือของทางราชการเขาใชทาเรือไดตลอดเวลา โดยไมเสียคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น
2.4) ดูแลและบํารุงรักษาทาเรือใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและใชการไดตลอดอายุสัญญาเชา
และเปนผูรับผิดชอบซอมแซม บํารุงรักษา ทั้งการซอมแซมเล็กนอยและการซอมแซม
ใหญเพื่อรักษาทาเรือ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย
มั่นคงปลอดภัย และสามารถใชงานไดเปนปกติตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาตอง
เปนผูออกคาใชจายในการดูแลรักษาและซอมแซมเองทั้งสิ้น
2.5) ยินยอมใหกรมธนารักษ และหรือกรมเจาทาเขาตรวจสอบทาเรือในเวลาและระยะอัน
สมควร และหากตรวจพบความเสียหายหรือความชํารุดบกพรอง ผูเชาตองซอมแซม
ใหอยูในสภาพดีดังเดิมภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่กรมธนารักษกําหนด โดยผูเชา
ต อ งเป น ผู อ อกค า ใช จ า ยเองทั้ ง สิ้ น ในกรณี ที่ ไ ม ไ ด ดํ า เนิ น การซ อ มแซมภายใน
ระยะเวลาและเงื่ อ นไขที่ ก รมธนารั ก ษ กํ า หนด ให ก รมธนารั ก ษ แ ละหรื อ บุ ค คลที่
กรมธนารักษกําหนดเขาดําเนินการซอมแซมไดทันที โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจาย
2.6) ควบคุมดูแลการใชทาเรือและรักษาความสะอาดเรียบรอยของทาเรือใหปราศจากสิ่ง
สกปรกรกรุงรังตลอดอายุสัญญาเชา
2.7) ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ อุ ป ท วเหตุ ห รื อ ภยั น ตรายหรื อ ความเสี ย หายใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
บุคคลภายนอกเพราะการบริหารจัดการทาเรือ และรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นกับเครื่องมืออุปกรณตางๆ หรือทรัพยสินของกรมธนารักษหรือกรมเจาทาที่มี
อยูในบริเวณทาเรือ
2.8) ตองจัดใหมีการประกันวินาศภัยสําหรับทาเรือ พรอมดวยอาคารและเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ทุกชนิดไวกับบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษเห็นชอบ โดยยินยอมชําระเบี้ย
ประกันภัยในนามกระทรวงการคลังเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชน และมีวงเงิน
ประกันไมต่ํากวามูลคาของทาเรือและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

โดยจะต อ งดํ า เนิ น การประกัน วิ น าศภัย ใหแ ลว เสร็จ ภายใน 30 วัน นั บ แต วั นที่ ทํ า
สัญญาเชาเปนตนไป
2.9) บรรดาทรัพยสินใดๆ ที่นํามาใชในการบํารุงรักษา ซอมแซม ตอเติมหรือดัดแปลง ให
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังทั้งสิ้น
ตารางที่ 11 สรุปการมอบอํานาจเจาทาใหแก อปท. และอํานาจหนาที่ของ อปท. ภายใตกฎหมาย
เจาทาหรือพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
ตารางที่ 11 การมอบอํานาจเจาทาและอํานาจหนาที่ของ อปท. ตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
ภารกิจและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ
อํานาจหนาที่ของ อปท.
มาตรา 117 การอนุญาตใหปลูกสราง อปท. มีอํานาจพิจารณาและอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 8 รายการ ดังนี้
สิ่งลวงล้ําลําน้ํา
1) โรงสูบน้ํา
2) การวางทอ สายเคเบิล และการปกเสาไฟฟา
3) กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา
4) เขื่อนกันน้ําเซาะ
5) ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส
6) โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ
7) สะพานขามคลอง
8) คานเรือ
มาตรา 120 การอนุ ญ าตให ขุ ด ลอก อปท. มีอํานาจอนุญาตใหขุดลอก ดูแลรักษารองน้ําทางเรือเดิน และงานติดตั้ง
รองน้ําทางเรือเดิน
บํารุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ รวมถึงการดําเนินคดีกับผูกระทําผิด ดังนี้
1) รองน้ําภายในประเทศที่เปนบึง ลําคลอง แมน้ํา ขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยูใน
อปท. นั้นๆ เพียงแหงเดียว
2) รองน้ําชายฝงทะเลขนาดเล็ก
การบริหารและดูแลรักษาสถานีขนสง  อปท. เปนผูดูแลการใชประโยชนโดยไมเรียกเก็บคาบริการการใชทาเรือ แต
ทางน้ํา (ทาเทียบเรือสาธารณะ) และ จัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ของ
การดําเนินการตามมาตรา 46 ทวิ
ตนได เชน คาสาธารณูปโภคตางๆ คาน้ํา คาไฟ คารักษาความสะอาด คา
รักษาความปลอดภัย ฯลฯ
 อปท. ดําเนินการตามมาตรา 46 ทวิ คือ สั่งหามใชหรือใหแกไขทาเทียบเรือ
ซึ่งมีสภาพไมปลอดภัย
การจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการตรวจ อปท. จัดเก็บคาธรรมเนียมตอไปนี้เพื่อสงเปนเงินไดแผนดิน
และคาธรรมเนียมใบอนุญาต
 คาธรรมเนียมการตรวจสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
 คาใบอนุญาตปลูกสิ่งลวงล้ําลําน้ํา และคาใบอนุญาตใหขุดลอกรองน้ํา
 คาธรรมเนียมการตรวจและสํารวจการขุดลอกแกไขเปลี่ยนแปลงรองน้ําทาง
เรื อ เดิ น และค า ธรรมเนี ย มการตรวจพิ จ ารณาสํ า หรั บ การขุ ด ลอกหน า
ทาเทียบเรือ
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ภารกิจและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ

อํานาจหนาที่ของ อปท.

ดําเนินการกับผูฝาฝนกฎหมายตามบทบัญญัติดังตอไปนี้
มาตรา 118
มาตรา 118 ทวิ

 ดําเนินการตามกฎหมายกับผูฝาฝนปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ํา
ลําน้ําโดยมิไดรับอนุญาต หรือปลูกสรางไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
 ออกคําสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือแกไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น
 ขอให ศ าลมี คํ า สั่ ง ให เ จ า ท า ดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนในกรณี ที่ เ จ า ของหรื อ
ผูค รอบครองไมรื้ อ ถอนหรื อ ไม ป รากฏตัว เจ า ของหรือ ผูค รอบครอง โดย
เจาของหรือผูครอบครองเปนผูเสียคาใชจายเพื่อการนั้น และนําวัสดุที่ได
จากการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นในกรณีที่เจาของหรือ
ผูครอบครองไมยอมชดใชคาใชจายให ฯลฯ

อํานาจแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนกรณีมีผูฝาฝนบทบัญญัติตอไปนี้
มาตรา 119

มาตรา 119 ทวิ

มาตรา 120

มาตรา 204

 หามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใดๆ ใหหิน กรวด ทราย ดิน โคลน
อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือ
ทะเลสาบ อันเปนทางสั ญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชป ระโยชน
รวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย เวนแตจะไดรับอนุญาต
 หามมิใหบุคคลใดเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใดๆ ใหน้ํามันและเคมีภัณฑ
หรือสิ่งใดๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ อันเปนทาง
สัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทย
 ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดขุ ด ลอก แก ไ ข หรื อ ทํ า ด ว ยประการใดๆ อั น เป น การ
เปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทย เวนแตจะไดรับอนุญาต
 หามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือปลอยใหน้ํามันปโตรเลียมหรือน้ํามันที่ปนกับน้ํา
รั่วไหลดวยประการใดๆ ลงในเขตทา แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเล
ภายในนานน้ําไทย

4.4.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
โฉนดชุมชนเปนนโยบายที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดแถลงไวตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีจึง
ไดมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุ ม ชน ตามที่ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ สนอ และต อ มาได อ อกประกาศระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงคเพื่อจัด
ให ป ระชาชนที่ ร วมตั ว กั น เป น ชุ ม ชนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให ใ ช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ ตาม
นโยบายโฉนดชุมชนของรัฐบาลที่แถลงไวตอรัฐสภา โดยในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการสํารวจพื้นที่เพื่อ
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ดํ า เนิ น งานโฉนดชุ ม ชนในพื้ น ที่นํ าร อ งเป นจํ า นวนไมน อยกว า 30 พื้ นที่ ภ ายใน 120 วั นนั บ แตวั น ที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ
“โฉนดชุ ม ชน” ตามระเบี ย บนี้ หมายถึ ง หนั ง สื อ อนุ ญ าตให ชุ ม ชนร ว มกั น บริ ห ารจั ด การ
ครอบครองและใชประโยชนในที่ดินของรัฐ เพื่อสรางความมั่นคงในการอยูอาศัยและการใชประโยชนใน
ที่ดินของชุมชน โดยชุมชนมีหนาที่ตองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่มีกฎหมายและระเบียบกําหนด “ที่ดินของรัฐ” ซึ่งสามารถนํามาจัดโฉนดชุมชนได หมายถึง
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท สวน “ชุมชน” ถูกนิยามไวกวางๆ วา หมายถึง “กลุม
ประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อการจัดการดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการมีสวนรวมในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการวางระบบการบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทน
กลุมได โดยดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ”
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่หลักในการดําเนินงานโฉนดชุมชนคือ “คณะกรรมการประสานงาน
เพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน” เรียกโดยยอวา “ปจช.” มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนรองประธาน กรรมการโดยตําแหนง
ประกอบด ว ย ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลั ด กระทรวงคมนาคม ปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และปลัดกระทรวงมหาดไทย และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน ปจช. แตงตั้งเปน
จํานวน 8 คน ประกอบดวยผูแทนองคกรชุมชนจํานวน 5 คน ผูแทนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร
จํ า นวน 2 คน และบุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญและผลงานด า นการจั ด การที่ ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวน 1 คน โดยมีผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวน 2 คนเปนผูชวยเลขานุการ
ตามขอ 7 ของระเบียบฯ ปจช. มีอํานาจหนาที่หลายประการ ที่สําคัญไดแก
 การเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดําเนินงานโฉนดชุมชน
 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน
 ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนที่อาจไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ
ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน และ
 ติดตามการดําเนินงานโฉนดชุมชน
อาศัยอํานาจตามขอนี้ ปจช. ไดออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน คือ
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ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให มีโฉนดชุ มชน วาดว ยหลั กเกณฑ แ ละ
วิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553
เป น ประกาศของ ปจช. ซึ่ งกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น งานโฉนดชุม ชน มี
สาระสําคัญโดยสังเขปดังนี้
1) ที่ดินที่ออกโฉนดชุมชนได
ที่ดินที่ ปจช. จะประสานงานและดําเนินงานโฉนดชุมชนตองเปนที่ดินของรัฐซึ่งชุมชนไดเขา
ครอบครองมาไมนอยกวา 3 ปกอนวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน
พ.ศ. 2553 ใชบังคั บ และต องเป นที่ ดินของรัฐ ที่สามารถอนุ ญาตใหชุ ม ชนเขาใช ป ระโยชน ไดต ามที่
กฎหมายบัญญัติไว
2) คุณสมบัติของชุมชนที่ขอออกโฉนดชุมชน
ชุมชนที่สามารถยื่นคําขอเพื่อดําเนินงานโฉนดชุมชน จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.1) มีการรวมตัวกันเปนชุมชนไมนอยกวา 3 ปกอนวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบังคับ
2.2) มีคณะกรรมการชุมชนกระทําการแทนในนามของชุมชนมีจํานวนอยางนอย 7 คน
ประธานและกรรมการชุมชนจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด เชน มีสัญชาติไทย (เวน
แตกรณีที่เปนตัวแทนของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม) บรรลุนิติภาวะ มีภูมิลําเนาในพื้นที่มา
ไม นอยกวา 3 ป ก อนวันยื่นคําขอ เปนตน สําหรั บ ชุมชนใดที่มีการรวมตัว กัน เปน
สมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกร หรือเปนชุมชนตามกฎหมายอื่น ใหองคกรดังกลาว
สามารถยื่นคําขอเพื่อดําเนินงานโฉนดชุมชนได
2.3) เปนชุมชนที่เขาครอบครองที่ดินของรัฐเปนที่อยูอาศัยหรือที่ดินทํากินในลักษณะที่เปน
การใชประโยชนในที่ดินนั้น
2.4) เปนชุมชนที่มีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดินอยางเปนระบบ
โดยมีกฎระเบียบชัดเจน หรือมีหลักฐานการดําเนินงานของชุมชนไมนอยกวา 3 ป
3) ขั้นตอนการขอออกโฉนดชุมชน
ชุมชนที่ประสงคจะยื่นคําขอเพื่อดําเนินงานโฉนดชุมชน ใหยื่นคําขอตอสํานักงานโฉนดชุมชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามแบบและเอกสารที่กําหนด รวมทั้งหลักฐานตางๆ เชน แผนที่
สังเขปของชุมชน บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและครัวเรือนสมาชิกของชุมชน จํานวนเนื้อที่ที่ดินในความ
ครอบครองของแตละครัวเรือน และประเภทของการใชประโยชนที่ดิน ประวัติและรูปแบบการรวมตัวของ
ชุมชน ขอเสนอและแผนงานในการบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งแนวทางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
ให สํ า นั ก งานฯ ตรวจสอบคํ า ขอ เอกสาร และหลั ก ฐานของชุ ม ชน โดยอาจมอบหมายให
คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้น หรือจังหวัด หรือหนวยงานอื่นๆ ของรัฐใหรวมกันตรวจสอบ รวมทั้งอาจ
สอบถามความคิดเห็นของ อปท. ที่ชุมชนดังกลาวตั้งอยูเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวย โดยทั้งนี้
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จะต อ งตรวจสอบคํ า ขอ เอกสาร หรื อ หลั ก ฐานภายใน 60 วั น นั บ แต วั น ที่ รั บ คํ า ขอเพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการพิจารณา หากมีความจําเปนตองทําการตรวจสอบพื้นที่ อาจขยายระยะเวลาออกไปได แต
ตองไมเกิน 90 วัน ถาตองใชเวลาเกินกวานั้น ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณี และแจง
เหตุผลความลาชาใหคณะกรรมการชุมชนที่ยื่นคําขอทราบ
เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหชุมชนใดดําเนินงานโฉนดชุมชนแลว ใหสํานักงานฯ แจงมติ
พรอมสงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของแกหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบดูแลที่ดินนั้น เพื่อพิจารณา
อนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ การดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอตกลงที่สํานักงานฯ ทําไวกับแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ
เมื่อสํานักงานฯ ไดรับเรื่องอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐจากหนวยงานของรัฐที่
ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดินแลว ใหออกหนังสือแสดงการจัดใหมีโฉนดชุมชนตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด พรอมขอตกลงที่เปนเงื่อนไขในการดําเนินงานโฉนดชุมชนใหแกชุมชนที่ไดรับอนุญาตเพื่อเปน
หลัก ฐาน อายุของโฉนดชุ มชนที่ อ อกใหแตล ะครั้งใหเ ปนไปตามระยะเวลาที่หน วยงานรั ฐ ผู อนุ ญ าต
กําหนด
ในกรณีที่ชุมชนใดไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ให
สํานักงานฯ แจงมติของคณะกรรมการเปนหนังสือไปยังชุมชนที่ยื่นคําขอพรอมทั้งเหตุผล หากชุมชนที่
ยื่นคําขอประสงคจะขอใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนมติ ก็ใหยื่นเรื่องพรอมหลักฐานตอสํานักงานฯ
ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับมติดังกลาวเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา มติของคณะกรรมการ
ไมตัดสิทธิของชุมชนที่จะยื่นคําขอใหม
4) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชนที่ดําเนินงานโฉนดชุมชนมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหสอดคลองกับลักษณะ
ของชุมชน เชน
 จัดทําระเบียบของชุมชนโดยความเห็นชอบรวมกันของสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดิน และการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่เกี่ยวของ
 จัดทําและปรับปรุงระบบขอมูลและแผนที่ขอบเขตการจัดการที่ดินรายแปลงใหทันสมัยอยู
เสมอ ทั้งสวนที่จัดสรรใหสมาชิกของชุมชน ที่ดินสวนกลางที่ชุมชนใชประโยชนรวมกัน และ
ที่ดินที่ชุมชนไดรับอนุญาตใหเปนผูบริหารจัดการ
 จัดทําแผนการอนุรักษ การดูแลรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
 ดําเนินการใหมีการจัดตั้งกองทุนที่ดินของชุมชนเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับโฉนดชุมชน
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคใหคณะกรรมการทราบเปนประจําปละ 1
ครั้ง เปนตน
5) การขอตออายุโฉนดชุมชน
กอนครบกําหนดระยะเวลาที่ชุมชนไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐอยางนอย 90 วัน
ใหชุมชนที่ดําเนินงานโฉนดชุมชนที่ประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชนตอไปยื่นคําขอตอสํานักงานฯ เพื่อ
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เสนอคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีมติใหชุมชนนั้นดําเนินงานโฉนดชุมชนตอไป ใหแจง
มติของคณะกรรมการแกหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบดูแลที่ดินนั้นเพื่อพิจารณาอนุญาตใหชุมชนใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐตอไปจากที่ไดอนุญาตกอนหนานั้น
6) การเพิกถอนโฉนดชุมชน
หากชุมชนใดที่ดําเนินงานโฉนดชุมชนมีการกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือขอกําหนดตามประกาศ
ของคณะกรรมการ หรือเงื่อนไขการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ใหสํานักงานฯ แจงเปนหนังสือ
เพื่อใหชุมชนทําการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร หากชุมชนเพิกเฉยไมปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติต ามไม ถูกต องสมบูรณ ใหสํานักงานฯ แจงเตือนเปนหนั งสื ออีกครั้ งหนึ่งเพื่อ ใหชุมชนปฏิ บั ติ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมนอยกวา 30 วันแตไมเกิน 90 วัน หากชุมชนยังไมปฏิบัติใหถูกตอง
ใหสํานักงานฯ นําเสนอคณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบใหเพิกถอนการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน ใหสํานักงานฯ แจงตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้นเพื่อพิจารณา
เพิกถอนการอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐ เมื่อหนวยงานดังกลาวเพิกถอนการอนุญาต
แลว ใหแจงเปนหนังสือถึงสํานักงานฯ เพื่อดําเนินการยกเลิกโฉนดชุมชนและประกาศใหบุคคลทั่วไป
ทราบ
7) การยุบเลิกโฉนดชุมชน
หากชุมชนใดไมประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชนตอไป ใหแจงความประสงคเปนหนังสือตอ
สํานักงานฯ พรอมทั้งแผนงานในการยุบเลิกในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน หนี้สินและภาระที่มีตอทาง
ราชการ เพื่ อ เสนอให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเป น เวลาไม น อ ยกว า 90 วั น ก อ นการยุ บ เลิ ก เมื่ อ
คณะกรรมการมีมติใหยุบเลิกแลว ใหถือวาชุมชนนั้นพนจากภาระการดําเนินงานโฉนดชุมชนในที่ดินนั้น
ของรัฐ และใหแจงใหหนวยงานผูรับผิดชอบดูแลที่ดินนั้นทราบ
8) การดําเนินงานโฉนดชุมชนในที่ดินอื่นนอกจากที่ดินของรัฐ
ชุมชนที่มีความประสงคจะดําเนินงานในรูปแบบโฉนดชุมชนในที่ดินอื่นนอกจากที่ดินของรัฐ อาจ
ยื่นคําขอรับการสนับสนุนตอสํานักงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีมติให
ความเห็นชอบแลว ใหสํานักงานฯ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนดังกลาวในรูปแบบ
เดียวกันกับชุมชนที่ดําเนินงานโฉนดชุมชนในที่ดินของรัฐ พรอมทั้งใหจัดทําโฉนดชุมชนตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด พรอมขอตกลงสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนใหแกชุมชนเพื่อเปนหลักฐาน
9) การจัดทําฐานขอมูลของชุมชนที่ดําเนินงานโฉนดชุมชน
ให สํ า นั ก งานฯ จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ของชุ ม ชนที่ ดํ า เนิ น งานโฉนดชุ ม ชน และประสานงานกั บ
หนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหชุมชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ เพื่อรวมกันติดตามการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนในแต ล ะพื้ นที่ใ หเ ป นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ และเงื่อนไขการ
อนุญาตโดยเครงครัด หากมีปญหาใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแกไขปญหาโดยเร็ว
แผนภาพที่ 13 สรุปและแสดงขั้นตอนการยื่นคําขอและการออกโฉนดชุมชน
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

แผนภาพที่ 13 ขั้นตอนการขอออกโฉนดชุมชน
ชุมชนตั้งกลุม/สหกรณ
ไมนอยกวา 3 ป

ยื่นคําขอ

สํานักงานโฉนดชุมชน
สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี

แจงผล

ไมผาน
สํานักงานฯ
ตรวจสอบคําขอภายใน 60 วัน
อาจขยายไดไมเกิน 90 วัน
ผาน
คณะกรรมการประสานงานเพื่อ
จัดใหมีโฉนดชุมชน (ปจช.)

อาจมอบหมายให
คณะอนุกรรมการที่
จัดตั้งขึ้น หรือ
จังหวัด หรือ
หนวยงานอื่นๆ รวม
ตรวจสอบ
อาจสอบถาม
ความเห็นของ
อปท.

เห็นชอบ

 ใบสมัคร แบบฟอรมและเอกสารที่กําหนด
 หลักฐานตางๆ
 แผนที่สังเขปชุมชน
 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและ
ครัวเรือน
 จํานวนเนื้อที่ในความครอบครอง
ของแตละครัวเรือนและประเภทการ
ใชประโยชนที่ดิน
 ประวัติและรูปแบบการรวมตัวชุมชน
 ขอเสนอและแผนงานบริหารจัดการ
ที่ดิน

แจงหนวยงานรัฐผูรับผิดชอบ
ดูแลที่ดินนั้นเพื่ออนุญาต

แจงมติ + เหตุผล ตอชุมชน

สํานักงานฯ ออกโฉนดชุมชน

อนุญาต

ไมเห็นชอบ

ชุมชนยื่นขอพิจารณาทบทวนมติ
ที่มา: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภายใน 90 วัน นับตั้งแตไดรับแจงมติ
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นับจนถึงตนเดือนกรกฎาคม 2554 รัฐบาลไดออกโฉนดชุมชนไปแลว 2 ฉบับ โดยมอบใหแก
สหกรณ ชุมชนตํ าบลคลองโยง อํ าเภอพุท ธมณฑล จังหวัด นครปฐม เมื่ อวันที่ 12 กุ มภาพันธ 2554
ครอบคลุมที่ดินซึ่งเดิมเปนที่ราชพัสดุจํานวนประมาณ 1,803 ไร และอีกฉบับมอบใหแกชุมชนบานแม
อาว ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ซึ่งมีสมาชิกจํานวน 282 คน ครอบคลุมพื้นที่ 462 ไร
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เปนแหงที่สอง นอกจากนี้ นับจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 มีชุมชนที่
คณะกรรมการได ใ ห ค วามเห็ น ชอบในการดํ า เนิ น งานโฉนดชุ ม ชนแล ว รวม 55 แห ง ในจํ า นวนนี้
ประกอบดวยชุมชนที่อยูอาศัยทํากินในพื้นที่ปาไมซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทั้งที่เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา) 31 ชุมชน
เปนที่นาสังเกตวา ทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และประกาศของคณะกรรมการฯ มิได
มองเห็นบทบาทของ อปท. ในกระบวนการตรวจสอบคําขอและหลักฐานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
แกการออกโฉนดชุมชน รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน อํานาจหนาทีใ่ นเรื่องดังกลาว
ยังคงเปนของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนหลัก โดยกฎหมายกําหนดเพียงใหนําความคิดเห็น
ของ อปท. มาประกอบการพิจารณาเทานั้น
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ว า นั บ ตั้ ง แต ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี 30 มิ ถุ น ายน 2541 และมติ
คณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 เปนตนมา ยังไมมีการกําหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อรองรับชุมชนหรือ
บุคคลที่เขาไปอยูอาศัยทํากินในพื้นที่ปาไมหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2541 (ดูบทที่ 3) นโยบายโฉนดชุมชน
เปนทางออกที่ดีอันหนึ่งที่จะมาอุดชองวางและแกไขความขัดแยงเรื่องที่ทํากินระหวางรัฐบาลกับราษฎร
ดังจะเห็นไดวาชุมชนจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของชุมชนทั้งหมดซึ่งไดรับความเห็นชอบเบื้องตนใหจัดทํา
โฉนดชุมชนได ลวนเปนชุมชนที่อาศัยทํากินอยูแลวในพื้นที่ปาไม อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผานมา ทําใหเกิดความไมแนนอนวาอนาคตของนโยบาย
โฉนดชุมชนจะเปนเชนไรตอไป
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บทที่ 5
อำ�นาจหน้าที่ของบทที
อปท.่ 5
อํานาจหนาที่ของ อปท.
ในการจั
ดการทรัพพยากรแร่
ยากรแร
ในการจั
ดการทรั

การพิ จ ารณาประเด็ นเรื่องการจัดการทรัพยากรแร ในที่ นี้ มีความหมายกว างกว า “แร ” ตาม
พระราชบัญญัติแร กลาวคือ รวมถึงการขุดดิน ขุดตักดินลูกรัง และการขุดตักหรือดูดทรายดวย ซึ่งมี
กฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับดังนี้
5.1 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
พระราชบั ญ ญั ติ แ ร เป น กฎหมายที่ ค วบคุ ม การบริ ห ารจั ด การแร ที่ มี อ ยู ต ามธรรมชาติ
ภายในประเทศ อันไดแก การสํารวจแร การทําเหมืองแร การทําเหมืองใตดิน การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
แร (ซื้อแร ขนแร ตั้งสถานที่เก็บแร การมีแรไวในครอบครอง การสงออกและนําเขาแร ฯลฯ) การเพิ่ม
มูลคาแร (การแตงแร และประกอบโลหกรรม) และการหาแรที่มิใชการทําเหมือง (ขุดหาแรรายยอย รอน
แร และการขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน) นับจนปจจุบัน มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้แลว 5 ครั้ง ครั้งลาสุด
เมื่อ พ.ศ. 2545
“แร” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความวา “ทรัพยากรธรณีที่เปนอนินทรียวัตถุ มีสวนประกอบ
ทางเคมีกับลักษณะทางฟสิกสแนนอนหรือเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอย ไมวาจะตองถลุงหรือหลอมกอนใช
หรือไม และหมายความรวมตลอดถึงถานหิน หินน้ํามัน หินออน โลหะและตะกรันที่ไดจากโลหกรรม
น้ําเกลือใตดิน หินซึ่งกฎกระทรวงกําหนดเปนหินประดับ142หรือหินอุตสาหกรรม143 และดินหรือทรายซึ่ง
กฎกระทรวงกําหนดเปนดินอุตสาหกรรม144หรือทรายอุตสาหกรรม145 แตทั้งนี้ไมรวมถึงน้ําเกลือสินเธาว
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กฎกระทรวง กํ า หนดให หิ น เป นหิ น ประดั บหรื อ หิ น อุ ต สาหกรรม และดิ น หรื อ ทรายเป น ดิ น อุ ต สาหกรรมหรื อ ทรายอุ ต สาหกรรม
พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหหินดังตอไปนี้ที่สามารถทําเปนแผนหรือรูปทรงอื่นใดเพื่อการประดับหรือตกแตงไดเปนหินประดับ (1) หินกรวดมน
(2) หินกรวดเหลี่ยม (3) หินแกรนิต (4) หินชนวน (5) หินทราเวอรทีน (6) หินทราย (7) หินนาคกระสวย (8) หินไนส (9) หินบะซอลต (10)
หินปูน
143
ไดแก หินชนิดอื่นนอกจากหินประดับ หรือหินประดับซึ่งมีปริมาณสํารองเพียงพอตามที่อธิบดีประกาศกําหนด หรือซึ่งมีคุณภาพไม
เหมาะสมที่จะทําเปนหินประดับ
144
กฎกระทรวง กําหนดใหหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ.
2550 กําหนดใหดินดังตอไปนี้เปนดินอุตสาหกรรม (1) ดินขาว (2) ดินซิเมนต (3) ดินทนไฟ (4) ดินเบาหรือไดอะทอไมต หรือไดอะตอมเม
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ลูกรัง หิน ดินหรือทราย” หนวยงานผูรับผิดชอบหลักของกฎหมายแรคือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม
กฎหมายใหอํานาจแกรัฐมนตรีวากระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร และเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ในการควบคุมการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับแรตามพระราชบัญญัตินี้ อาทิเชน
 การสํารวจแรตองไดรับอาชญาบัตรสํารวจแรจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
หรืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษจากรัฐมนตรีฯ
 การทําเหมืองตองไดรับประทานบัตรจากรัฐมนตรีฯ
 การขุดเจาะน้ําเกลือใตดินตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
 การมีแรไว ในครอบครอง การขนแร และการแต งแรตองไดรั บอนุญาตจากเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และ
 การขุดหาแรรายยอยหรือการรอนแรตองยื่นคําขอตอนายอําเภอทองที่ซึ่งจะสงคําขอใหเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่หรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปนผูอนุญาต เปนตน
การทําเหมืองตามพระราชบัญญัติแรตองไดรับประทานบัตรเสียกอน ไมวาที่ซึ่งทําเหมืองนั้นจะ
เปนสิทธิของบุคคลใดหรือไม146 ผูที่ประสงคจะขอประทานบัตรใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรม
แรประจําทองที่ โดยจะขอไดเขตหนึ่งไมเกินคําขอละ 300 ไร (เวนแตการขอประทานบัตรทําเหมืองใน
ทะเลหรือการขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน)147 ตามมาตรา 54 อํานาจในการออกประทานบัตรเปน
ของรัฐมนตรี ประทานบัตรมีอายุไมเกิน 25 ปนับแตวันออก ประทานบัตรใดมีอายุต่ํากวา 25 ป ผูถือ
ประทานบัตรอาจยื่นคําขอตออายุกอนครบกําหนดไมนอยกวา 180 วันตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ และรัฐมนตรีจะตออายุประทานบัตรใหอีกก็ได แตเมื่อรวมกําหนดเวลาทั้งหมดแลวตองไม
เกิน 25 ป
5.1.1 การกําหนดใหการระเบิดและยอยหินที่เปนหินอุตสาหกรรม เปนการทําเหมืองแร
ภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2538 ใหเปลี่ยนแปลงการระเบิดหิน
และยอยหิน ไปเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหิน ภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซึ่งมีผลทําใหการ
ระเบิดและยอยหินที่แตเ ดิมอยูในความควบคุมดูแลของกรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาอยู
ภายใตการกํากับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร หรือ กพร. (เดิมอยูภายใตกรม
ทรั พ ยากรธรณี ก อ นการปฏิ รู ป ระบบราชการ) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า ว กระทรวง
เชียสเอิรท (5) ดินสอพอง หรือดินมารล (6) ดินเหนียวสี (7) บอลลเคลย สําหรับดินเหนียวสีตามขอ (6) ที่ใชประโยชนในงานหัตถกรรม
หรืออุตสาหกรรมนั้นไมถือวาเปนดินอุตสาหกรรม
145
ตามกฎกระทรวงที่เพิ่งอาง ทรายอุตสาหกรรม ไดแก ทรายแกวหรือทรายซิลิกา
146
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 มาตรา 43
147
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 มาตรา 44-45 กรณีทําเหมืองใตดิน รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตเหมืองแร
ใหแกผูขอประทานบัตรไดไมเกินรายละ 10,000 ไร และสําหรับเหมืองในทะเลไดไมเกินรายละ 50,000 ไร
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อุตสาหกรรมไดตรากฎกระทรวง ฉบับที่ 77 (พ.ศ. 2539) เพื่อกําหนดใหหินทุกชนิดที่ไมจัดเปนหิน
ประดับเปน “หินอุตสาหกรรม” และใบอนุญาตระเบิดและยอยหินตามประมวลกฎหมายที่ดินเปนประทาน
บัตรตามพระราชบัญญัติแร และตองชําระคาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร
ซึ่งมีผลทําใหการผลิตหินทุกชนิดเพื่อการกอสรางมาอยูภายใตพระราชบัญญัติแร
ในปจจุบัน กฎกระทรวง ฉบับที่ 77 ไดถูกยกเลิกและแทนที่โดย กฎกระทรวง กําหนดใหหิน
เป น หิ น ประดั บ หรื อ หิ น อุ ต สาหกรรม และดิ น หรื อ ทรายเป น ดิ น อุ ต สาหกรรมหรื อ ทราย
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงหลักการเชนเดียวกันกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 77
กลาวคือ ใหถือวาบรรดาใบอนุญาตระเบิดหินและยอยหินที่เปนหินอุตสาหกรรมซึ่งออกตามประมวล
กฎหมายที่ ดิ น เป น ประทานบั ต รตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร และผู รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น า ที่ ต อ งชํ า ระ
คาภาคหลวงตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแรตอไป นอกจากนี้ ยังกําหนดใหใบอนุญาต
ประกอบกิจการขุดหรือลอกดินเหนียวสี หรือดินซิเมนต (แตไมรวมถึงดินเหนียวสีที่ใชเพื่อประโยชนใน
งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมพื้นบาน) เปนประทานบัตร ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตตองมาขึ้นทะเบียนตอ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (อุตสาหกรรมจังหวัด) และมีหนาที่ชําระคาภาคหลวงแรตาม
พระราชบัญญัติแรโดยอนุโลม ทั้งนี้ดวยเหตุผลวาในปจจุบัน มีการขุดดินเหนียวสีไปใชในอุตสาหกรรม
เซรามิ ก และขุ ด ดิ น ซิ เ มนต ไ ปใช ใ นอุ ต สาหกรรมปู น ซิ เ มนต เ ป น จํ า นวนมาก ซึ่ ง มี ก ระบวนการผลิ ต
เชนเดียวกับการทําเหมืองแร จึงสมควรใหมีการกํากับดูแลใหเกิดประโยชนสูงสุดและกําหนดมาตรการ
ปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
โดยสรุปแลวก็คือ การทําเหมืองแรภายใตพระราชบัญญัติแรในปจจุบันครอบคลุมถึงการระเบิด
หินและยอยหิน รวมทั้งการขุดหรือลอกดินเหนียวสี หรือดินซีเมนต ซึ่งอยูภายใตการกํากับควบคุมของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และผูประกอบกิจการจะตองไดรับประทานบัตร
5.1.2 ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
คําขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอน
ประทานบัตร พ.ศ. 2547
ระเบียบฯ ฉบับนี้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการตางๆ กับคําขอประทานบัตร ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนที่ตองทําหนังสือขอความเห็นชอบจาก อบต. หรือ เทศบาล ที่พื้นที่คําขอประทานบัตรนั้นตั้งอยู
อยางไรก็ตาม ยังไมชัดเจนวา ความเห็นชอบของ อบต. หรือ เทศบาล เปนองคประกอบที่สําคัญ
ในการออกประทานบัตรมากนอยเพียงใด และหาก อบต. หรือ เทศบาล ไมใหความเห็นชอบ
รัฐมนตรียังจะออกประทานบัตรใหแกผูยื่นคําขอไดหรือไม เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดเคยมีคํา
พิพากษาวา ความเห็นชอบของ อบต. มิใชคําสั่งทางปกครอง แตเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการในการ
พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดูดทรายของผูวาราชการจังหวัดเทานั้น148 แมวาคําพิพากษาดังกลาว
ของศาลปกครองจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตใหดูดทรายของผูวาราชการจังหวัด แตก็สามารถนํามา
เทียบเคียงไดกับกรณีการอนุมัติประทานบัตรของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติแรไดเชนกัน
148

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 98/2546
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นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา หาก อบต. หรือ เทศบาล ใหความเห็นชอบและมีการออกประทาน
บัต รแลว แตตอมาปรากฏวา การทําเหมืองกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดล อมหรื อก อให เกิดความ
เดือดรอนแกประชาชนในทองที่ อบต. หรือ อปท. ที่เกี่ยวของจะสามารถถอนความเห็นชอบได
หรือไม เนื่องจากระเบียบฯ นี้มิไดกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจาก อบต. ในขั้นตอนการตอ
อายุประทานบัตรแตอยางใด
สาระสําคัญของระเบียบฯ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ ในขั้นตอนการอนุญาต
สามารถสรุปยอๆ ไดดังนี้
1) การดําเนินการกับคําขอประทานบัตรแรทั่วไป
เมื่ อ มี ผู ยื่ น คํ า ขอประทานบั ต รการทํ า เหมื อ ง ให เ จ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร ป ระจํ า ท อ งที่
ดําเนินการดังนี้
 ตรวจสอบคําขอ คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ เอกสารหลักฐานตางๆ และจดทะเบียนคําขอ
นัดหมายเพื่อนําเจาหนาที่ไปรังวัดกําหนดเขตและไตสวนคําขอ
 จัดทําประกาศการขอประทานบัตรเสนอผูวาราชการจังหวัด เพื่อสั่งการใหนายอําเภอ
และกํานันแหงทองที่ปดประกาศการขอประทานบัตร
 ทําหนังสือขอความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอืน่ ที่พื้นที่คําขอประทานบัตรตั้งอยู
 ในกรณีเปนพื้นที่ปาไม หรือพื้นที่ที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยราชการอื่น ใหทํา
หนังสือแจงรายละเอียดใหทางการปาไมทองที่ หรือหนวยราชการที่ควบคุมพื้นที่นั้น
ทราบ สําหรับกรณีเปนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหแจงสํานักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดทราบ รวมทั้งแจงหนวยงานศิลปากรประจําทองที่ทราบ
 จัดทําบันทึกคําขอประทานบัตรเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบในการขอ
ประทานบัตร เมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบและลงนามในหนังสือสงเรื่องคํา
ขอแลว ใหรวบรวมเอกสารสงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ซึ่ง
รวมถึ ง “หนัง สือความเห็นชอบของ อบต. หรือ อปท. และสําเนารายงานการ
ประชุ ม เรื่ อ งรั บ ฟ ง การชี้ แ จงการขอประทานบั ต รเหมื อ งแร ที่ ผู ใ หญ บ า นได
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในหมูบานซึ่งเปน
ที่ตั้งคําขอประทานบัตร”149
 เมื่ อ กรมได รั บ คํ า ขอประทานบั ต รแล ว ให สํ า นั ก เหมื อ งแร แ ละสั ม ปทานตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารประกอบคําขอ ซึ่งรวมทั้งหนังสือแจงจากสํานักงานนโยบายและแผน
149

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การตออายุ
ประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรวาดวยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
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ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดลอมที่ ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบในรายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหนังสือแจงการอนุญาตเขาทําประโยชนหรือยูอาศัยในเขตปา
สงวน (กรณีพื้ นที่ ต ามคํ าขอตั้ งอยู ใ นพื้ นที่ ป า สงวนแห ง ชาติ ) แล ว รวบรวมนํ า เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสํารวจและทําเหมืองแรของกรม และ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรพิจารณา
 คณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร มี ม ติ เ ห็ น ควรอนุ ญ าตหรื อ ไม อ นุ ญ าต
ประทานบัตร ในกรณีอนุญาต ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทานแจงสํานักงาน
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ตรวจสอบพื้ น ที่ คํ า ขอประทานบั ต รเกี่ ย วกั บ ป ญ หาด า น
มวลชนหรือการคัดคานของราษฎร เมื่อเรียบรอยแลว ใหเสนอคําขอพรอมความเห็น
ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรไปกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหรัฐมนตรีลง
นามอนุญาตหรือไมอนุญาตประทานบัตรตอไป
 เมื่อรัฐมนตรีฯ ลงนามอนุญาตประทานบัตรแลว ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทาน
เสนอหนังสือใหอธิบดีลงนามถึงผูวาราชการจังหวัดแจงการอนุญาต สงประทาน
บัตรใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เพื่อดําเนินการตอไป พรอมทั้ง
ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่แจงการอนุญาตประทานบัตรและสง
แผนผังโครงการทําเหมืองให อบต. หรือ อปท. กรณีรัฐมนตรีฯ มีคําสั่งไมอนุญาตให
สํานักเหมืองแรและสัมปทานเสนอหนังสือใหอธิบดีลงนามถึงผูวาราชการจังหวัดแจงการ
ไมอนุญาต เพื่อใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่แจงผูยื่นคําขอทราบตอไป
 เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตประทานบัตร
หรือประทานบัตรชั่วคราว พรอมประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราว ใหแจงผูยื่นคํา
ขอเพื่อดําเนินการสงเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงสงมอบสัญญาวา
ด ว ยการทํ า เหมื อ ง เงิ น สดหรื อ สั ญ ญาค้ํ า ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา และเงิ น
ผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐตามหลักเกณฑและแบบที่กําหนดทายระเบียบฯ
2) วงเงินค้ําประกันการทําเหมืองตามประทานบัตร
ในการทําสัญญาวาดวยการทําเหมืองตามประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราว ผูรับประทาน
บัตรจะตองวางหลักประกันเปนเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อเปน
ประกันการปฏิบัติตามสัญญา วงเงินค้ําประกันขึ้นอยูกับวิธีการทําเหมืองดังนี้
2.1) วิธีเหมืองสูบและวิธีเหมืองฉีด วงเงินค้ําประกัน
150,000 บาท
2.2) วิธีเหมืองแลน
วงเงินค้ําประกัน
40,000 บาท
2.3) วิธีเหมืองหาบ
วงเงินค้ําประกัน
200,000 บาท
2.4) วิธีเหมืองเรือขุด
วงเงินค้ําประกัน
1,000,000 บาท
2.5) วิธีเหมืองสูบ
วงเงินค้ําประกัน
200,000 บาท
2.6) วิธีเหมืองอุโมงค
วงเงินค้ําประกัน
200,000 บาท
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2.7) วิธีเหมืองเจาะงัน
2.8) วิธีเหมืองละลายแร

ดังนี้

วงเงินค้ําประกัน
วงเงินค้ําประกัน

30,000 บาท
100,000 บาท

3) การตออายุประทานบัตร
เมื่อมีผูยื่นคําขอตออายุประทานบัตร ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ดําเนินการ
 ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบวายื่นคําขอตออายุตามกําหนดระยะเวลา และอายุประทาน
บัตรรวมแลวไมเกิน 25 ป แลวใหรับจดทะเบียนคําขอ
 แจงไปที่กรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตแลวแตกรณีเพื่อ
ตรวจสอบพื้นที่และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการ และใหแจงผลให
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ
 เมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ แลว ใหจัดทําบันทึกคําขอตออายุประทานบัตร
เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ
 เมื่อผูวาฯ ใหความเห็นชอบและลงนามในหนังสือแลว ใหสงคําขอและรวบรวมเอกสาร
สงใหกรม ซึ่งรวมถึงหนังสืออนุญาตของสวนราชการที่เกี่ยวของในกรณีที่พื้นที่คําขอตอ
อายุประทานบัตรอยูในความควบคุมดูแลของหนวยราชการนั้น
 เมื่ อ กรมได รั บ คํ า ขอประทานบั ต รแล ว ให สํ า นั ก เหมื อ งแร แ ละสั ม ปทานตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารประกอบคําขอ และ เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาใหเขาทําประโยชน
หรือยูอาศัยในเขตปาสงวน (กรณีพื้นที่ตามคําขอตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ) แลว
รวบรวมนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร
ของกรม และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรพิจารณา
 คณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร มี ม ติ เ ห็ น ควรอนุ ญ าตหรื อ ปฏิ เ สธการต อ อายุ
ประทานบัตร ในกรณีอนุญาต ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทานดําเนินการเสนอคําขอ
พรอมความเห็นของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรไปกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อใหรัฐมนตรีฯ อนุญาตหรือปฏิเสธการตออายุประทานบัตรตอไป
 เมื่อรัฐมนตรีฯ อนุญาตประทานบัตรแลว ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทานเสนอเรื่องให
อธิบดีลงนามสลักหลังการอนุญาตใหตออายุประทานบัตร พรอมทั้งลงนามในหนังสือถึง
ผูวาราชการจังหวัดแจงการอนุญาต สงประทานบัตรใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่เพื่อดําเนินการตอไป พรอมทั้งใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่แจงการอนุญาตใหตออายุประทานบัตรและสงแผนผังโครงการทําเหมือง
ให อบต. หรือ อปท. กรณีรัฐมนตรีฯ มีคําสั่งปฏิเสธการตออายุประทานบัตร ใหสํานัก
เหมืองแรและสัมปทานเสนอเรื่องใหอธิบดีลงนามถึงผูวาราชการจังหวัดแจงการปฏิเสธ
เพื่อใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่แจงผูยื่นคําขอทราบตอไป
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ฉะนั้น แมวาพระราชบัญญัติแรจะมิไดกําหนดเรื่องการมีสวนรวมของ อปท. ในกระบวนการออก
อาชญาบั ต ร ประทานบั ต ร หรือ ใบอนุ ญาตสํา หรั บ กิ จ การตา งๆ ตามพระราชบัญ ญั ติ แร แต นับ จาก
พ.ศ. 2547 เปนตนมา ระเบียบฯ วาดวยขั้นตอนดําเนินการกับคําขอประทานบัตรและการออกประทาน
บัตรที่ออกโดย กพร. ก็ไดกําหนดใหมีขั้นตอนที่ตองขอความเห็นชอบจาก อบต. หรือ อปท. อื่นที่พื้นที่
คําขอประทานบัตรตั้งอยู (แผนภาพที่ 14) อยางไรก็ดี เนื่องจากขอกําหนดนี้อยูในรูปของระเบียบฯ ซึ่ง
เปนแนวทางปฏิบัติของฝายบริหาร จึงยังไมชัดเจนวาความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบของ อบต. หรือ
อปท. จะมีผลมากนอยเพียงใดตอการตัดสินใจอนุญาตหรือไมอนุญาตการออกประทานบัตร ดังไดกลาว
มาแลววาเคยมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยวา ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบของ อปท.
ไมถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง แตเปนเพียงขั้นตอนดําเนินการเทานั้น นอกจากนี้ เปนที่นาสังเกตวา
ระเบียบฯ นี้ยังไมไดกําหนดเรื่องการมีสวนรวมหรือการขอความเห็นชอบจาก อปท. ในกรณีที่มี
การขออนุญาตตออายุประทานบัตรอีกดวย
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ เปนการยากที่ กพร. จะออกประทานบัตรการทําแรในกรณีที่ อปท.
ไมใหความเห็นชอบ เนื่องจากอาจตองประสบกับปญหาดานมวลชน ความเปนหนึ่งเดียวของ อปท. กับ
ราษฎรในพื้นที่ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการแรจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง มิเชนนั้น
การใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบของ อปท. กับคําขอประทานบัตรอาจกลายเปนชนวนที่
สรางความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ในชุมชน และระหวาง อปท. กับชุมชนเสียเอง
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แผนภาพที่ 14 ขั้นตอนดําเนินการอนุญาตประทานบัตร
ผูยื่นคําขอ (พรอมเอกสาร)ประกอบคําขอ







2. สวนราชการอื่น
กรมปาไมพิจารณาอนุญาตการใชพื้นที่
พื้นที่อยูในความดูแลของหนวยราชการ
อื่นๆ
พื้นที่กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
องคการบริหารสวนตําบลใหความ
เห็นชอบ
อําเภอและกํานันทองที่ปดประกาศคําขอ

1. สอจ.
 รับคําขอ
 รังวัด
 ทําแผนที่
2. ผูขอ
 ทําแผนผังโครงการฯ
 ทํารายงานธรณีวิทยาฯ

2. ผูขอ
 ทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

3. สอจ.
 เสนอผูวาฯ ใหความเห็นชอบ
 รวบรวมเอกสารสง กพร.

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เห็นชอบรายงาน
EIA

4. สํานักการอนุญาต กพร.
 รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร
5. คณะ กก. พิจารณาเกี่ยวกับ
การขอสิทธิฯ กพร.
 พิจารณา
6. คณะ กก. ตาม พ.ร.บ.แร
 พิจารณา
 เสนอความเห็น
7. สอจ.
 ตรวจสอบเกี่ยวกับปญหาดานมวลชน
8. รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
 อนุญาต

หมายเหตุ: สอจ. ยอจาก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กพร. ยอจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (http://www.industry.go.th/ops/pio/nakhonratchasima/Lists/rule/Attachments/.pdf)
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5.1.3 การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐเรื่องระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและอํานาย
ความสะดวกดานการใหบริการประชาชน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจึงมี คําสั่ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ 222/2546 เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ตามคําสั่งนี้ อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการสั่ง
การ การอนุญาต การปฏิบัติราชการ รวมทั้งสิ้น 13 รายการ และมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาพนักงาน
อุ ต สาหกรรมแร ป ระจํ า ท อ งที่ ร วม 54 รายการ ตามบั ญ ชี ก ารมอบอํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร
พ.ศ. 2510 แนบทายคําสั่ง รวมทั้งใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินคดีแพงและคดีปกครองตาม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ลักษณะงานที่มอบหมายมีอาทิเชน
 ออกใบอนุญาตใหผูถือประทานบัตรขายแรซึ่งเปนผลพลอยไดจากการทําเหมือง
 เพิกถอนใบอนุญาตการซื้อแร การขายแร การเก็บแร แตงแร และประกอบโลหกรรม150 เมื่อ
ปรากฏวามีการฝาฝนพระราชบัญญัติแร หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือมีเหตุอันกระทบถึง
ความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน
 ใหความเห็นชอบเขตโลหกรรมของบุคคลอื่นที่ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตร
หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรที่ซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตรอนแร ขนแร ไปแตงในเขตดังกลาว
 อนุญาตเปนหนังสือใหผูใดมีแรไวในครอบครอง หรือขนแรไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
 ออกใบอนุญาตปลูกสรางอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง
 ออกใบอนุญาตใหทําเหมืองใกลทางหลวง หรือทางน้ําสาธารณะ
 ออกใบอนุญาตใหทดน้ํา หรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ ไมวาจะอยูภายในหรือภายนอก
เขตเหมืองแร
 สั่งใหเปลี่ยนแปลง หรือแกไข หรือ หยุดการทําเหมืองหรือแตงแร เมื่อเห็นวาการทําเหมือง
หรือการแตงแรดังกลาวจะเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน
 สั่งเปนหนังสือกําหนดที่ดินที่ไมไดใชทําเหมืองแลวใหทําเปนอยางอื่น โดยไมตองถมขุมหลุม
หรือปลอง หรือทําใหเปนไปตามเดิม
 ออกใบอนุญาตใหนํามูลแร หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร
 รับคําขออนุญาตและออกใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือรอนแร
 รับคําขอและออกใบอนุญาตเจาะน้ําเกลือใตดิน
150

“โลหกรรม” ตามพระราชบัญญัติแร หมายถึง การถลุงแรหรือการทําแรใหเปนโลหะดวยวิธีอื่นใด และหมายความรวมตลอดถึงการทํา
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 สั่ ง ให เ ปลี่ย นแปลงแก ไ ข หรือหยุ ดการกระทํา ในกรณี ที่ เ ห็ นวาการดํ าเนิ นการของผู รั บ
ใบอนุญาตอาจเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน
 รับเงินประกันหรือหนังสือค้ําประกันการชําระคาภาคหลวงแร
นอกจากผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
แลว อธิบดีฯ ยังไดมอบหมายใหอุตสาหกรรมจังหวัดปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายใน
เขตที่รับผิดชอบอีกดวย151
จึงอาจกลาวไดวา นอกเหนือไปจากการออกประทานบัตรซึ่งเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว การออกใบอนุญาตและควบคุมกิจการตางๆ ตามพระราชบัญญัติแรในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบของแตละจังหวัดเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด สําหรับ อปท. นั้น มี
เพียงอํานาจหนาที่ในการติดตามและตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร
และการใหความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตคําขอประทานบัตร ดังจะกลาวในหัวขอตอไป
5.1.4 การชําระคาภาคหลวงแรและการจัดสรรคาภาคหลวงใหแก อปท.
มาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติแร กําหนดใหผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือประทานบัตร
ผูรับใบอนุญาตซื้อแร ผูครอบครองแรอื่นที่ไดจากการแตงแร152 หรือผูประกอบโลหกรรม153 ตองชําระ
คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวง
ตามมาตรา 23 (12) ประกอบกับมาตรา 24 (8) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร
หลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐในอัตรารอยละ 40 แลว ใหจัดสรรให อปท. ตามสัดสวนดังตอไปนี้
1) อบต. หรือ เทศบาล ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรา
รอยละ 20 ของเงินคาภาคหลวงที่จัดเก็บไดภายในเขต
2) อบต. และ เทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให
ไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ 10 ของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
3) อบต. และ เทศบาล ในจั ง หวั ด อื่ น ให ไ ด รั บ การจั ด สรรในอั ต ราร อ ยละ 10 ของเงิ น
คาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต
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คําสั่ งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ 116/2553 เรื่อ ง มอบหมายให อุตสาหกรรมจั งหวั ดปฏิบัติหน าที่เ จา พนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553
152
ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.แร พ.ศ. 2510 การแตงแร หมายถึง “การกระทําอยางใดๆ เพื่อทําแรใหสะอาด หรือเพื่อใหแรที่ปนกันอยู
ตั้งแตสองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน และหมายความรวมตลอดถึงบดแร หรือคัดขนาดแร”
153
ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.แร พ.ศ. 2510 การประกอบโลหกรรม หมายถึง “การถลุงแรหรือการทําแรใหเปนโลหะดวยวิธีอื่นใด และ
หมายความรวมตลอดถึงการทําโลหะใหบริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปชนิดตางๆ โดยวิธีหลอม หลอ รีด
หรือวิธีอื่นใด”
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4) องคการบริหารสวนจังหวัด ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ 20 ของคาภาคหลวงแรที่
จัดเก็บไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
เปนที่นาสังเกตวา อปท. เจาของพื้นที่ประทานบัตรไดรับการจัดสรรสวนแบงคาภาคหลวงแรใน
สัดสวนเพียงรอยละ 20 ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ที่ประชาชนในพื้นที่ตองแบกรับ ทําใหเกิดคําถามวา อปท. และคนในพื้นที่ควรจะไดรับผลตอบแทน
กลับคืนมากกวานี้หรือไมหลังจากที่ตองเสียสละใหแกสวนรวม ยกตัวอยางเชน เทศบาลตําบลลี้ ซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีการออกประทานบัตรการทําเหมืองลิกไนต ไดรับคาภาคหลวงแรจากทุกแหลงในปที่ผานมา
รวมกันแลวเพียงประมาณ 1.8 ลานบาทซึ่งถือวานอยมาก เมื่อเทียบกับผลกระทบจากการเปดหนาดิน
เพื่อทําเหมืองลิกไนตในพื้นที154
่
5.1.5 การจัดเก็บผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐ
มาตรา 44 บัญญัติใหผูประสงคจะขอประทานบัตรยื่นคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ (อุตสาหกรรมจังหวัด) พรอมดวยหลักฐานที่เชื่อถือไดวาพบแรหรือมีแรชนิดที่ประสงคจะ
เปดการทําเหมืองอยูในเขตคําขอนั้น และผูยื่นคําขอจะเสนอใหผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐใน
กรณีที่ไดรับประทานบัตรตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดดวยก็ได
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรานี้ กระทรวงอุ ต สาหกรรมได กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ ห มี ก ารจั ด เก็ บ
ผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐในกรณีที่ผูประกอบกิจการเหมืองแรไดรับประทานบัตรดังนี155
้
1) ใหมีการจัดเก็บผลประโยชนพิเศษจากผูขอประทานบัตรที่มีคาแหลงแรที่ทําเหมืองเกินกวา
50 ลานบาท ในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคาสวนที่เกิน 50 ลานบาท และใหยกเวนใหสําหรับ
ผูขอประทานบัตรแหลงแรที่มีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท ในกรณีที่มีการชําระงวด
เดียว ใหลดใหรอยละ 10
2) ในกรณี ที่ ผ อนชํ าระ ใหปลอดการชําระในสองปแ รกนับแต ไดรั บ ประทานบั ต ร ทั้ งนี้เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การลงทุ น และให โ อกาสผูป ระกอบการในการเตรีย มการผลิ ต โดยไม มีก ารคิ ด
ดอกเบี้ยในชวงเวลาดังกลาว และใหผอนชําระเปนรายปเทาๆ กันเปนระยะเวลาไมเกิน 10
ป หรือภายในอายุประทานบัตรหากมีอายุประทานบัตรต่ํากวา 10 ป โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
รอ ยละ 6.5 ซึ่งเปนอั ตราดอกเบี้ยขั้นต่ํา (Minimum lending rate: MLR) และหากต อไป
MLR มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ น กว า ร อ ยละ 2 ก็ ใ ห ป รั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ใหม ใ ห เ ท า กั บ MLR
ในขณะนั้นดวย
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ขอมูลจากการสัมภาษณคุณวิชัย ภักดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลลี้ จังหวัดลําพูน และ คุณวิชัย วงศบุญมา หัวหนาสํานักงาน
ปลัดเทศบาลตําบลลี้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555
155
หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ที่ อก 0313/1564 ถึง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการจัดเก็บผลประโยชนพิเศษเพื่อ
ประโยชนแกรัฐ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2543
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5.1.6 การกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร
พระราชบัญญัติแรมีบทบัญญัติที่ควบคุมการปลอยมลพิษจากการทําเหมืองแร บทบัญญัติที่
สําคัญไดแก มาตรา 67-70 ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
 มาตรา 67 หามมิใหผูถือประทานบัตรปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายอันเกิดจากการทํา
เหมืองออกนอกเขตเหมืองแร เวนแตน้ํานั้นจะมีความขุนขนหรือมูลดินทรายไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา 68 แมวาไดปฏิบัติตามมาตรา 67 แลว ผูถือประทานบัตรจะตองจัดการปองกันมิให
น้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนั้นไปทําใหทางน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเสื่อมประโยชนแกการใช
ทางน้ํานั้น
 มาตรา 69 ในการทําเหมืองแรหรือแตงแร หามมิใหผูถือประทานบัตรกระทําหรือละเวน
กระทําการใดอันนาจะเปนเหตุใหแรที่มีพิษ หรือสิ่งอื่นที่มีพิษ กอใหเกิดอันตรายแกบุคคล
สัตว พืช หรือทรัพยสิน
 มาตรา 70 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเขตเหมืองแรเพื่อตรวจการทําเหมืองไดทุก
เวลา ใหผูครอบครองเขตเหมืองแรนั้นอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูถือประทานบัตร ใหจัดการปองกันอันตรายอันอาจเกิด
จากการทําเหมืองหรือแตงแรได
 มาตรา 71 ในกรณีที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เห็นวาการทําเหมืองแรจะ
เปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูถือประทาน
บัตรใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการทําเหมืองหรือแตงแรตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกัน
อันตรายนั้นได และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหหยุดการทําเหมืองหรือแตงแรเสียทั้งสิ้น หรือ
สวนหนึ่งสวนใดไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ กพร. ไดถายโอนภารกิจบางสวนดานการติดตามและตรวจสอบปญหาสิ่งแวดลอมและ
มลพิษที่ปลอยออกมาจากการทําเหมืองแรตามมาตรา 70 ใหแก อปท. ดังจะกลาวตอไป
5.2 การถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติแรใหแก อปท.
เพื่อให อปท. สามารถปฏิบัติภารกิจดานการติดตามผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
ประกอบกิ จ การเหมื อ งแร ไ ด รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมได อ อก คํ า สั่ ง กระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ 127/2547 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ลง
วั น ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 แต ง ตั้ ง ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ต อ ไปนี้ เ ป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติแร คือ
1) เทศบาล
1.1) นายกเทศมนตรี
1.2) ปลัดเทศบาล

บทที่ 5: อำ�นาจหน้าที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรแร่
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1.3) ผูอํานวยการสํานักหรือกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2) องคการบริหารสวนตําบล
2.1) นายกองคการบริหารสวนตําบล
2.2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2.3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตามคํา สั่ ง ดั ง กล าว พนั ก งานเจ า หนา ที่ดั ง กลา วมาข า งตน มี อํา นาจและหน าที่ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 เฉพาะในเขตทองที่ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของตน
โดยให มี ห น า ที่ เ ฉพาะการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร และการใหความเห็น คําแนะนํา และการรายงานขอเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ ป ญหาการร อ งเรี ยนจากการทําเหมือ งแร โดยปฏิ บั ติต ามคูมือวิ ธีการปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวในเรื่องดังกลาว
โดยสาระของคําสั่งแตงตั้งดังกลาว อปท. จึงมีอํานาจหนาที่เฉพาะบางสวนตามมาตรา 70
กลาวคือ มีอํานาจเขาไปในเขตเหมืองแรเพื่อตรวจการทําเหมืองไดทุกเวลา แตไมมีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือใหผูถือประทานบัตรจัดการปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทําเหมืองแร
หรือแตงแร ได ทั้งนี้เ นื่องจาก กพร. มีความเห็นวา การออกคําสั่งใหผู ถือประทานบัตรกระทําการ
ปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทําเหมืองแรจะตองอาศัยความรูทางเทคนิคและทางวิชาการ ซึ่งใน
ปจจุบัน อปท. สวนใหญยังไมมีความพรอมในดานนี้
ในดานการถายโอนภารกิจ นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2546 เปนตนมา กพร. ไดถายโอนภารกิจ 2
ดานใหแก อปท. คือ
 การติดตามและตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร
ประกอบดวยภารกิจ 3 ประการ คือ
1) การตรวจสอบผูทํ าเหมืองแรใหปฏิบัติต ามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม โดย กพร. ฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่ของ อปท. ใหมีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติตามคูมือที่ กพร. จัดทําขึ้น ซึ่งมีแนวทางดําเนินการดังนี้
 อปท. ดํ าเนิ นการตรวจสอบและแจ งผลการตรวจสอบตามแบบรายงานที่ กพร.
กําหนด พรอมขอเสนอแนะตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด) ทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ไดดําเนินการตรวจสอบ
 การตรวจสอบใหดําเนินการแปลงละ 3 ครั้ง/ป ครั้งที่ 1 รายงานภายใน 30 เมษายน
ครั้งที่ 2 ภายใน 30 สิงหาคม และครั้งที่ 3 ภายใน 30 ธันวาคม
 ในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหรายงานปญหาและอุปสรรคให
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรทราบดวย
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2) ติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย กพร. ฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่ของ อปท.
ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามคูมือที่ กพร. จัดทําขึ้น ซึ่งกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
 อปท. ดําเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช
ที่ ดิ น โดยรอบเขตประทานบั ต รตามที่ กพร. กํ า หนด และส ง ให เ จ า พนั ก งาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบปละ 1 ครั้ง โดยใหสงรายงานภายในวันที่ 15
มกราคม ของทุกป
 อปท. สงรายงานการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีการทําเหมืองแรตาม
แบบที่ กพร. กําหนด เชน ปญหาการฟุงกระจายของฝุนละออง ผลกระทบจากเสียง
ความสั่ นสะเทื อน น้ําทิ้ง และการขนสง แร ฯลฯ แลว ส งรายงานใหเ จ าพนัก งาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบทุก 3 เดือน ครั้งที่ 1 ภายใน 15 เมษายน ครั้งที่
2 ภายใน 15 กรกฎาคม ครั้ ง ที่ 3 ภายใน 15 ตุ ล าคม และครั้ ง ที่ 4 ภายใน 15
มกราคม
 ในกรณี ที่ มี ป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน ให ร ายงานความเห็ น และ
ขอเสนอแนะใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบดวย
3) การดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและโครงการฟนฟูพื้นที่ที่ทําเหมือง
แรแลว โดย อปท. สามารถตั้งงบประมาณไดเอง และมี กพร. เปนผูใหคําปรึกษา
 การมี ส ว นร ว มในกระบวนการอนุ ญ าตประทานบั ต รเหมื อ งแร และการให ค วามคิ ด เห็ น
รวมทั้งรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาการรองเรียนจากการทําเหมืองแร
ประกอบดวยภารกิจ 2 ประการ คือ
1) การให ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตประทานบั ต ร โดย กพร. ฝ ก อบรม
พนักงานเจาหนาที่ของ อปท. ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามคูมือที่ กพร.
จัดทําขึ้น ซึ่งกําหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้
 เมื่อ อปท. รับเรื่องการแจงการขอประทานบัตร ใหสงเรื่องใหผูใหญบานซึ่งเปนที่ตั้ง
คําขอประทานบัตรภายใน 7 วัน
 ใหผูใหญบานจัดประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงการดําเนินโครงการทําเหมืองแรจาก
เจาของโครงการหรือผูมีอํานาจทําการแทน และเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ โดยใหเชิญคณะกรรมการหมูบาน ประชาชนในหมูบาน องคการเอกชนที่มี
วัตถุประสงคในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีสํานักงานตั้งอยูในพื้นที่ตําบล
ซึ่งเปนที่ตั้งของคําขอประทานบัตร ประชาชนที่มีบานเรือนอยูหางจากแนวเขตคํา
ขอประทานบัตรในรัศมี 500 เมตร และผูครอบครองที่ดินที่อยูติดกับแนวเขตคําขอ
ประทานบัตรเขารวมประชุมดวย ในกรณีที่คําขอประทานบัตรครอบคลุมพื้นที่หลาย
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หมูบาน ใหผูใหญบานทุกหมูบานดําเนินการจัดประชุมรวมกัน โดยใหผูใหญบานที่
เลือกกันเองคนใดคนหนึ่งเปนประธานในการประชุม
 การประชุมชี้แจงใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
 ขอบเขตพื้นที่ที่จะทําเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งวิธีการทําเหมือง
 การใชแหลงทรัพยากรและสาธารณูปโภครวมกับทองถิ่น
 ผลดี ผลเสีย จากการดําเนินโครงการ
 วิธีการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 ใหผูใหญบานจัดทํารายงานเรื่องการรับฟงการชี้แจงการขอประทานบัตรเหมืองแร
ตามแบบรายงาน ที่ กพร. กําหนด ประกอบดวยขอมูล อาทิเชน รายชื่อ ตําแหนง
อาชีพ และที่อยูของผูเขารวมประชุม ประเด็นที่ชี้แจง สรุปประเด็นความเห็นในที่
ประชุม เปนตน แลวสงให อปท. ภายใน 15 วันนับจากวันที่รับเรื่องจาก อปท.
 ให อปท. มอบหมายเจาหนาที่ทําการสํารวจและจัดทําขอมูลในสวนที่ 1 ของแบบ
รายงานเรื่องผลการพิจารณาคําขอประทานบัตรเหมืองแร ประกอบดวยขอมูล อาทิ
เชน ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ลักษณะภูมิประเทศ ความสูงจาก
ระดับที่ราบ สภาพปาไม คุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบในปจจุบัน สัตวปา ทางน้ํา
ธรรมชาติ ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน และบานเรือนที่อยูอาศัย และสถานที่อื่นๆ
(วัด สํานักสงฆ โรงเรียน สถานที่ราชการ แหลงโบราณคดี แหลงทองเที่ยว ฯลฯ) ที่
อยูในระยะ 500 เมตร เปนตน
 ให อปท. จัดประชุมสภา อบต. หรือ สภาเทศบาลตําบล เพื่อพิจารณาผลดี ผลเสีย
และผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ จากการขอประทานบัตร โดยอาจเชิญเจาของ
โครงการหรือผูมีอํานาจทําการแทน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุญาตมาให
ขอมูลและขอคิดเห็นดวย
 ให อปท. จัดทําขอมูลลงในสวนที่ 2 ของแบบรายงานเรื่องผลการพิจารณาคําขอ
ประทานบัตรเหมืองแร ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความเห็นจากการประชุมราษฎร
ในหมูบานที่ตั้งอยูในพื้นที่คําขอประทานบัตร จํานวนราษฎรที่เขาประชุม ความเห็น
ของ อปท. ที่มีตอคําขอประทานบัตร เชน ผลดี ผลเสีย มติของสภาทองถิ่น พรอม
ทั้งแนบรายงานการประชุมสภาฯ เหตุ ผลที่เ ห็นชอบ หรือ ไมเ ห็นชอบกับ คําขอ
ประทานบั ต ร ในกรณี ที่ เ ห็ น ชอบคํ า ขอประทานบั ต ร ให ร ะบุ สิ่ ง ที่ ต อ งการให
ผูประกอบการดําเนินการเพื่อประโยชนของทองถิ่นดวย
2) การใหความเห็น คําแนะนํา และการรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาขอรองเรียนจาก
การทําเหมืองแร โดย กพร. ฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่ของ อปท. ใหมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติตามคูมือที่ กพร. จัดทําขึ้น ซึ่งกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

 เมื่อ อปท. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือสาธารณสมบัติ
ไดรับความเสียหายจากการทําเหมืองแรของประทานบัตรแปลงใด ให อปท.
เขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงในสถานที่ที่ไดรับการรองเรียนโดยไมชักชา และ
รายงานขอเท็จจริงตามแบบรายงานเรื่องการตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากการ
ทําเหมืองแรตามที่ กพร. กําหนด แลวสงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ทราบ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูรองเรียน แผนที่สังเขปของสถานที่
ลักษณะของความเดือดรอน รายละเอียดของเหมืองแรที่ถูกรองเรียน วันเวลาที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงและผลการตรวจสอบ (ใหแนบบันทึกกการตรวจสอบพื้นที่
ดวย) เจาหนาที่ของ อปท. คาดวาจะสามารถแกไขปญหาไดเองหรือไม พรอม
ทั้งเสนอขอคิดเห็นในกรณีที่คาดวาไมสามารถแกไขปญหาเองได
ตารางที่ 12 สรุปอํานาจหนาที่ของ อปท. ภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
ตารางที่ 12 อํานาจหนาที่และภารกิจของ อปท. ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
ภารกิจและอํานาจหนาที่ อปท.
กิจกรรมที่ อปท. ตองปฏิบัติ
ปฏิบัติตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 โดยใหมีหนาที่เฉพาะ
พนักงานเจาหนาที่ตาม
การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ในการทําเหมืองแร และการใหความเห็น คําแนะนํา และการรายงานขอเท็จจริง
เกี่ยวกับปญหาการรองเรียนจากการทําเหมืองแร
ที่ 127/2547
ติดตามและตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร
อปท. ดํ า เนิ น การตรวจสอบและแจ ง ผล พร อ มข อ เสนอแนะต อ เจ า พนั ก งาน
 ตรวจสอบผูทําเหมืองแรให
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) ทราบภายใน 15
แกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วัน ปละ 3 ครั้ง
ตามคูมือที่ กพร. จัดทําขึ้น
1) อปท. ดําเนินการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินโดยรอบเขต
 ติดตามเฝาระวังคุณภาพ
ประทานบัตร และสงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบปละ
สิ่งแวดลอม
1 ครั้ง
2) อปท. สงรายงานการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีการทําเหมือง
แร เชน ปญหาการฟุ งกระจายของฝุนละออง ผลกระทบจากเสียง ความ
สั่นสะเทือน น้ําทิ้ง และการขนสงแร ฯลฯ แลวสงรายงานใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบทุก 3 เดือน
3) ดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและโครงการฟนฟูพื้นที่ที่ทํา
เหมืองแรแลว โดย อปท. ตั้งงบประมาณเอง และมี กพร. เปนผูใหคําปรึกษา
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ภารกิจและอํานาจหนาที่ อปท.
กิจกรรมที่ อปท. ตองปฏิบัติ
ใหความเห็นชอบในกระบวนการ  สงเรื่องใหผูใหญบานซึ่งเปนที่ตั้งคําขอประทานบัตรภายใน 7 วัน เพื่อให
ผูใหญบานจัดประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงการดําเนินโครงการทําเหมืองแร
อนุญาตประทานบัตรเหมืองแร
 ผูใหญบานจัดทํารายงานเรื่องการรับฟงการชี้แจงการขอประทานบัตรเหมือง
แร แลวสงให อปท. ภายใน 15 วันนับจากวันที่รับเรื่องจาก อปท.
 อปท. มอบหมายเจาหนาที่ทําการสํารวจและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ขอ
ประทานบัตร
 อปท. จั ด ประชุ ม สภา อบต. หรื อ สภาเทศบาลตํ า บล เพื่ อ พิ จ ารณาผลดี
ผลเสีย และผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ จากการขอประทานบัตร
 อปท. จั ด ทํ า ข อ มู ล ผลการพิ จ ารณาคํ า ขอประทานบั ต รเหมื อ งแร
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความเห็นจากการประชุมราษฎรในหมูบานที่
ตั้งอยู ในพื้นที่คํา ขอประทานบัตร และมติของสภาทอ งถิ่น พรอ มทั้งแนบ
รายงานการประชุ ม สภาฯ เหตุ ผ ลที่ เ ห็ น ชอบ หรื อ ไม เ ห็ น ชอบกั บ คํ า ขอ
ประทานบัตร
ใหความเห็น คําแนะนํา และการ  อปท. ตรวจสอบขอเท็จจริงในสถานที่ที่ไดรับการรองเรียนโดยไมชักชา และ
รายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา รายงานขอเท็จจริงตามแบบรายงานที่ กพร. กําหนด แลวสงใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบวาเจาหนาที่ของ อปท. คาดวาจะสามารถ
ขอรองเรียนจากการทําเหมืองแร
แก ไ ขป ญ หาได เ องหรื อ ไม พร อ มทั้ ง เสนอข อ คิ ด เห็ น ในกรณี ที่ ค าดว า ไม
สามารถแกไขปญหาเองได

จากสาระสําคัญของระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การออกประทาน
บัตรการทําเหมืองแรจะตองผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ตั้งของคําขอประทาน
บัตร รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบจากสภา อบต. หรือ สภาเทศบาลตําบล แลวแตกรณี แมวาขั้นตอน
การปฏิบัติเหลานี้จะเปนเพียงแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานและยังไมมีการแกไขพระราชบัญญัติ
แรเพื่อรองรับการปฏิบัติดังกลาว แตก็เปนเรื่องที่เกือบจะเปนไปไมไดที่หนวยงานจะออกประทานบัตร
โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก อปท.
อยางไรก็ดี ดูเหมือนวาหลั งจากที่มีการออกประทานบัตรการทําเหมืองแรแล ว ภาระหนาที่
ทั้งหมดจะถูกผลักใหไปตกอยูกับ อปท. ในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองแร กลาวคือ
อปท. ตองติ ดตามและตรวจสอบใหผู ทําเหมืองแรปฏิบั ติตามมาตรการป องกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตองติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม ตรวจสอบสถานที่และรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปญหารองเรียน และดําเนินการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจนจัดทําโครงการฟนฟูพื้นที่ที่ทําเหมือง
แรโดย อปท. ตองตั้งงบประมาณเอง ทั้งๆ ที่โดยสภาพขอเท็จจริงแลว อปท. ไมมีงบประมาณ บุคลากร
และความรูเชิงเทคนิคมากพอที่จะไปตรวจสอบวาผูทําเหมืองแรไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวหรือไม แมวา กพร. จะไดจัดทําคูมือและจัดฝกอบรมใหแกบุคลากรของ อปท.
แลวก็ตาม สิ่งที่ อปท. ตองเผชิญก็คือ การจัดทําแบบฟอรมรายงานมากมายเพื่อจัดสงให กพร. ตาม
ระยะเวลาที่ กพร. กําหนด
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

5.3 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ประมวลกฎหมายที่ดินมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการหาประโยชนจากการขุดดิน หิน กรวด
หรือทราย และการเก็บคาตอบแทนรายปของ อปท. อยูสามมาตราดังนี้
 มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดเขาไปยึดถือ ครอบครอง กนสรางหรือเผาปาในที่ดินของรัฐ ทํา
ดวยประการใดที่เปนการทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือ
ทํ า สิ่ ง ใดอั น เป น อั น ตรายต อ ทรั พ ยากรในที่ ดิ น เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งาน
เจาหนาที156
่ สําหรับพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 9 ในปจจุบันคือ
1) อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น เป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ สํ า หรั บ การอนุ ญ าตการขุ ด ตั ก ดิ น ลู ก รั ง ใน
บริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร ที่รัฐมนตรียังมิได
ประกาศกําหนดพื้นที่นั้นเปนแหลงหินปูนหรือดินลูกรังหรือหินผุเพื่อการกอสราง
2) ผูวาราชการจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่ในเขตทองที่จังหวัด157
ในกรณีที่การอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 เปนอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 กําหนดใหจังหวัดตอง
ประสานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้ง อปท. เพื่อพิจารณาวาสมควรจะอนุญาต
หรือไม (ดูหนา 113-116)
 มาตรา 9/1 ใหผูไดรับอนุญาตตามมาตรา 9 เสียคาตอบแทนเปนรายปใหแกเทศบาล อบต.
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ อปท. อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตนั้น
ตั้งอยู ยกเวน อบจ. ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น แตตองไมเกินอัตรา
ตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ ให อปท. ที่ไดรับคาตอบแทนแบงคาตอบแทนดังกลาว
ใหแก อบจ. ในอัตรารอยละ 40 สวนที่เหลือใหตกเปนรายไดของ อปท. นั้น ในกรณีที่ อปท.
ไมไดตั้งอยูในเขต อบจ. ใหคาตอบแทนตกเปนของ อปท. นั้นทั้งหมด
มาตรา 9/1 เปนผลจากการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินครั้งที่ 11 เมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่ง
แตเดิมกฎหมายเคยให อบจ. มีอํานาจจัดเก็บ คาตอบแทนดังกลาว แตปจจุบันเปลี่ยนมาใหผู ไดรั บ
อนุ ญ าตตอ งจ า ยคา ตอบแทนให แ ก เ ทศบาล อบต. กรุ ง เทพมหานคร และ เมื อ งพั ท ยา โดยให แ บ ง
คาตอบแทนใหแก อบจ. ในอัตรารอยละ 40
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ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9 บัญญัติดังนี้ “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐนั้นถา
มิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หามมิใหบุคคลใด
(1) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา
(2) ทําดวยประการใดใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่กิน ที่กรวด หรือทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือ
(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน”
157
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 109/2538 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2538 ดูบทที่ 4 หนา 112

บทที่ 5: อำ�นาจหน้าที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรแร่
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มาตรา 9/1 ใชบังคับกับการใชประโยชนจากดิน หิน กรวด ทราย ที่อยูในเขต อปท. หากที่ดิน
นั้นอยูในเขตปาไม ก็จะตองไดรับอนุญาตจากกรมปาไมดวย ยังไมเปนที่ชัดเจนวา เทศบาล และ อบต.
ไดรับทราบและใชประโยชนจากการเก็บคาตอบแทนตามบทบัญญัตินี้มากนอยเพียงใด เนื่องจากเปน
เรื่องที่เพิ่งมีการแกไขกฎหมายเมื่อป 2551
 มาตรา 12 ซึ่งบัญญัติวา “ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจ
ใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง”
ดังไดกลาวมาแลววา โดยผลของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2538 และกฎกระทรวง
กําหนดใหหินเปนหินประดั บหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเปนดินอุต สาหกรรมหรือทราย
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 การระเบิดหินและยอยหินไดถูกกําหนดให
เปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหินภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กพร. (ดูหนา 144-145) ในปจจุบัน การใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และมาตรา 12 จึงจํากัด
เฉพาะเรื่องการขุดหาดินลูกรัง และการขุดหรือดูดทราย เปนสวนใหญ158
5.4 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการขุดดินหรือถม
ดินใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการและมิใหกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความปลอดภัย
ของประชาชน มาตรา 6 ให อํ า นาจแก รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน159 ในการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ไดแก
1) บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน
2) ความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาด
ของบอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะหางจากขอบบอดิน
หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น
3) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
4) วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก
5) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน
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สัมภาษณ ดร.โสภณ ชมชาญ วันที่ 23 กันยายน 2554
ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ประกอบดวย อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง เปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี ผูแทนกรมที่ ดิน ผูแทนกรมพัฒนาที่ ดิน ผูแทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูแทนกรมศิลปากร ผูแทนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนสภาวิศวกร
และผู แ ทนสภาสถาปนิ ก แห ง ละหนึ่ ง คน และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ไม เ กิ น สี่ ค นซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง เป น กรรมการ และหั ว หน า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ
159
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ อปท. นั้น มาตรา 7 กําหนดให อปท. ตองถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ดังกลาวมาแลว อยางไรก็ดี ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดใน
เรื่องใดตามมาตรา 6 ให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได แตถาหากตอมามีการ
ออกกฎกระทรวงกํา หนดในเรื่อ งนั้น ก็ ใ หขอ กําหนดของขอบั ญ ญัติท องถิ่น ในส ว นที่ขัด หรือ แยงกั บ
กฎกระทรวงนั้นเปนอันยกเลิก และขอกําหนดในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับ
ตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ
ในกรณีที่ อปท. ตองการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดในเรื่องที่นอกเหนือไปจากที่กําหนด
ไวแลวในกฎกระทรวง หรือในเรื่องที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง มาตรา 8 ใหอํานาจ อปท. ในการออก
ขอบัญญัติทองถิ่นไดในกรณีตอไปนี้
1) เป น การออกข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ในเรื่ อ งที่ มี ก ฎกระทรวงกํ า หนด แต เ ป น การกํ า หนด
รายละเอียดเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ดังกลาว
2) เป น การออกข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น กํ า หนดในเรื่ อ งที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ กฎกระทรวงดั ง กล า ว
เนื่องจากมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีฯ
ฉะนั้น อปท. จึงมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ควบคุมการขุดดินและถมดินในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนได แตในกรณีที่เปนการออกขอบัญญัติขัด
หรือแยงกับกฎกระทรวง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีฯ การควบคุมกิจการขุดดินและถมดินของ อปท. จึงยังคงอยูภายใตการกํากับของ
ราชการสวนกลาง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินกําหนดใหผูที่ประสงคจะขุดดินหรือถมดินมีหนาที่
ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น (นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ
นายกเมืองพัทยา)160 พรอมทั้งยื่นเอกสารแจงขอมูลตางๆ เชน แผนผังบริเวณที่จะขุดดิน แผนผังแสดง
เขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง วิธีการขุดดินและการขนดิน ระยะเวลาที่ทําการขุดดิน ชื่อผูควบคุม
งาน และรายการตางๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผูมีหนาที่แจงไดแก
 ผูประสงคจะขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน
10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
 ผูที่ป ระสงคจ ะถมดินโดยมีค วามสูงของเนินดินเกินกว าระดับ ของที่ ดินตางเจาของที่อยู
ขางเคียงตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน
ที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น และหากเปนการถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ
เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด (ซึ่งตองไมเกิน 2,000 ตารางเมตร) ตองแจง
การถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
160

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 17 และ มาตรา 26

บทที่ 5: อำ�นาจหน้าที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรแร่

163

บทที่ 5
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ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจง
ใหแกผูแจงภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนขุดดินหรือถมดินตามที่ไดแจงไวได
ตั้ง แตวั น ที่ ไ ด รั บ ใบแจ ง161 ทั้ งนี้ ผู ไ ดรั บ ใบแจ งต อ งเสี ย คา ธรรมเนี ย มและค า ใช จ า ยตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง162 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดใหเปนรายไดของ อปท. ที่มีการขุดดินหรือถมดิน
นั้น163
แมดูเหมือนวากฎหมายฉบับนี้จะกําหนดให อปท. มีหนาที่เปนเพียงผูรับแจง แตก็กําหนดให
อปท. มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและควบคุมการขุดดินและถมดินในพื้นที่ของตนดวย หลาย อปท.
ได อาศั ยอํ านาจตามมาตรา 8 แห งพระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ใ นการออกข อบัญญัติ ท องถิ่น เพื่ อกํา หนด
รายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑที่กําหนดไวแลวในกฎกระทรวง บาง อปท. เชน เทศบาลตําบลนาทวี
จังหวัดสงขลา ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑที่เขมงวดกวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
และหามขุดดินที่มีลักษณะเขาเกณฑดังกลาวเวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น (ในขณะที่
พระราชบัญญัติฯ กําหนดให อปท. มีเพียงหนาที่รับแจง)164
อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง ที่ น า สนใจก็ คื อ มี อปท. ที่ อ าศั ย อํ า นาจตามมาตรา 7 วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน165 ในการกําหนดหลักเกณฑการประกันความเสียหายที่เกิดจาก
การขุดดินและถมดิน เชน องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกําหนดใหผู
รับจางขุดดินหรือถมดิน หรือเจาของที่ดินซึ่งใชเสนทางอันเปนสิ่งกอสรางที่อยูในเขต อบต. บานเกาะ
(เชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง ฯลฯ) มีหนาที่ยื่นคําขอเพื่อวาง
หลักประกันเงินสดหรือหลักทรัพยอื่นเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินดังกลาวในเขต
อบต. รวมทั้งมีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับจางขุดดินหรือถมดินหยุดการขุดดินหรือถมดินไวเปนการชั่วคราว
ในกรณีที่เห็นวาอาจจะกอใหเกิดความเสียหายสูงกวาหลักประกันที่ไดวางไวและใหวางหลักประกัน
เพิ่มเติมกอนที่จะดําเนินการตอไปได และหากมูลคาความเสียหายมีมากกวาหลักประกันแลว ใหผูวาง
161

เพิ่งอาง
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 กําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายไวดังนี้
1) คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท และคาคัดสําเนาและถายเอกสาร หนาละ 1 บาท
2) คาใชจายสําหรับคาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ใหจายเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง และคาเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินใหจายเทาที่จําเปนในอัตราตามระเบียบของทางราชการ
163
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 18 และ มาตรา 26 วรรคสี่
164
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาทวี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552 ขอ 9 หามมิใหผูใดขุดดินที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เวนแตไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
(1) การขุดดินที่มีความลึกตั้งแต 3 เมตรขึ้นไป
(2) การขุดดินที่มีพื้นที่ปากบอเกิน 1,600 ตารางเมตร
(3) การขุดดินเพิ่มเติมจากที่ขุดไวเดิมตามเกณฑ (1) หรือ (2)
การขุดดินตามวรรคหนึ่ง ตองแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด และตองจัดทําแผนผังบริเวณ รายการ และ
รายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวาประเภทสามัญวิศวกรตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร
165
มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 6 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได”
162

164

164

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

หลักประกันตองชดใชคาเสียหายใหแก อบต. ในสวนที่ขาดอยูนั้น166 ตัวอยางตางๆ ดังกลาวมานี้แสดง
ใหเห็นถึงความริเริ่มและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรของ อปท.
ในการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ อปท. มีอํานาจในการออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผู
ขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน167 หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร168 ตามมาตรา 40 ผูใดที่ไดรับ
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินแลวไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ตองระวาง
โทษจําคุ กไมเกิน 1 ป หรือปรั บไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 41 บั ญญัติ โทษ
สําหรับกรณีผูไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือ
จัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินเพื่อปองกันความเสียหายตามมาตรา 29 วรรคสอง (ดูเชิงอรรถที่ 167)
แลวไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกิน
500 บาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยเจาพนักงานทองถิ่นเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย169
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอํานาจการอนุญาตใหขุดดินและถมดินใหแก อปท.
166

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ เรื่อง หลักเกณฑการประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552
หลักประกันตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมีดังนี้
(1) การขุดดินที่มีความลึกจากระดับผิวดินไมเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอไมเกิน 10,000 ตารางเมตร ใหวางประกันจํานวน
10,000 บาท
(2) การขุดดินที่มีความลึกจากระดับผิวดินเกิน 3 เมตร แตไมเกิน 4 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอเกิน 10,000 ตารางเมตร แตไมเกิน
20,000 ตารางเมตร ใหวางประกันจํานวน 20,000 บาท
(3) การขุดดินที่มีความลึกจากระดับผิวดินเกิน 4 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอเกิน 20,000 ตารางเมตร ใหเจาพนักงานทองถิ่นใชดุลพินิจ
กําหนดหลักประกันตามความเหมาะสม
(4) การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินไมเกิน 2,000 ตารางเมตร ใหวางประกันจํานวน 10,000 บาท
(5) การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินเกิน 2,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 3,000 ตารางเมตร ใหวางประกันจํานวน 20,000 บาท
(6) การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินเกิน 3,000 ตารางเมตร ใหเจาพนักงานทองถิ่นใชดุลพินิจกําหนดหลักประกันตามความเหมาะสม
167
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 29 บัญญัติวา
“ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไมปฏิบัติตามมาตรา 20 มาตรา
24 หรือมาตรา 27 มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหหยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได
เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน และรายงาน
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหายไดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ใหมีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือ
จัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นสมควร...........”
168
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 31 บัญญัติวา
“ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น ให
พนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นแลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งเปนหนังสือ
ตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได.............”
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และแกไขกฎหมายให อปท. มีอํานาจเปรียบเทียบปรับในคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและ
ถมดิน โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท. ตาม
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนใหเปนไปตามมาตรฐาน
ตารางที่ 13 อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ อปท. ตาม พ.ร.บ.การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543
บทบัญญัติ
มาตรา 6

อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ อปท.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน มี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขุดดินและถม
ดิน
มาตรา 7
 อปท. ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีฯ ออกตามมาตรา 6
 อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 6 ไดในกรณีที่ยังไมมี
กฎกระทรวงกําหนดในเรื่องนั้น แตถาตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องดังกลาว ให
ขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นไมมีผลตอการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น
มาตรา 8
 อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดตามมาตรา 6
แลวไดในกรณีตอไปนี้
1) ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
2) ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดในเรื่องที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง เนื่องจากมีความ
จําเปนหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดินและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีฯ
มาตรา 17 มาตรา 18  ผูที่ประสงคจะขุดดินหรือถมดินมีหนาที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น (นายกเทศมนตรี
นายก อบต. ผูวาราชการ กทม. และนายกเมืองพัทยา) และจะตองเสียคาธรรมเนียมและ
และ มาตรา 26
คาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยใหคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดเปน
รายไดของ อปท. ที่มีการขุดดินหรือถมดินนั้น
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดิน
มาตรา 29
หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไข
การขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร
ผูใดที่ไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินแลวไมปฏิบัติตาม
มาตรา 40
คําสั่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหาย หรือจัดการ
มาตรา 41
แกไขการขุดดินหรือถมดินเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตองระวางโทษปรับไมเกิน
30,000 บาท และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกิน 500 บาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

5.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชน
ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
ระเบียบฯ นี้เปนกฎหมายที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา
20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
อนุญาตใหขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะที่ตื้นเขิน และการนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ไดจากการขุดลอกไปใช
ประโยชนหรือเปนคาจางเอกชน หากกรวด หิน ดิน ทรายที่ไดมีราคาเกินกวาคาจาง ก็ใหเอกชนผูรับจาง
จายเงินสวนที่เกินคืนใหแกทางราชการ และใหเงินนั้นตกเปนรายไดของ อปท. เจาของพื้นที่
“แหลงน้ําสาธารณประโยชน” ตามระเบียบนี้ หมายถึง ลําราง หวย หนอง คลอง บึง บาง และ
แหลงน้ําอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตไมรวมถึงนานน้ําตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทยฯ ซึ่งอยูในอํานาจของกรมเจาทา (ไมรวมแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเปนทาง
สัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน) และ “การขุดลอก” หมายถึง การขุด ดูด ตัก
หรือการกระทําประการอื่นใดที่เปนการนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยูใตแหลงน้ําสาธารณประโยชน
ที่ตื้นเขินขึ้นมาบนพื้นดิน
ตามระเบียบฯ นี้ เมื่อนายอําเภอหรือ อปท. พิจารณาเห็นวา แหลงน้ําสาธารณประโยชนใน
ทองที่ใดตื้นเขิน สมควรทําการขุดลอก ใหนายอําเภอหรือ อปท. ทําการสํารวจขอบเขต และปกแนวเขต
แหลงน้ํานั้นใหชัดเจน พรอมทั้งออกแบบการขุดลอก รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาใน
การขุดลอกใหแลวเสร็จ และเสนอเปนโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด แลวจึง
ประกาศหาผูประสงคที่จะทําการขุดลอกมีกําหนดไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ ทั้งนี้ ผูวาราชการ
จังหวัดจะกําหนดเงื่อนไขใหผูดําเนินการขุดลอกปฏิบัติเพื่อมิใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกราษฎร
รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขอื่นใหผูดําเนินการขุดลอกตองปฏิบัติและรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ก็ได อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อปองกันและบรรเทาภัยพิบัตอิ ันเกิดจากอุทกภัยหรือ
ภัยแลง และจําเปนตองขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน ใหนายอําเภอหรือ อปท. มีอํานาจ
ดําเนินการใหเอกชนทําการขุดลอกแหลงน้ําดังกลาวไปพลางกอนได แลวเสนอเรื่องใหผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่วาจาง
ในกรณีที่เห็นสมควรที่จะจัดจางเอกชนทําการขุดลอก และนายอําเภอหรือ อปท. ประสงคจะนํา
กรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกไปเปนประโยชนของทางราชการ หรือคาจางเอกชน ก็ใหเสนอ
เรื่องดังกลาวเพื่อขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดดวย หากนําไปเปนคาจางเอกชน ใหตีราคา
กรวด หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกตามราคาคาตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 ทวิ (มาตรา
9/1 ในปจจุบัน) ในบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลม แลวใหหักกลบจากคาจาง
ถาหากมีราคาเกินกวาคาจาง เอกชนผูรับจางตองจายเงินคากรวด หิน ดิน ทรายสวนที่เกินดังกลาวคืน
ใหแกทางราชการ และใหเงินนั้นตกเปนรายไดของ อปท. นั้น และในกรณีที่ทรัพยสินที่ไดจากการขุด
ลอกเปนแร ทรัพยากรไม หรือวัตถุโบราณ ก็ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยนายอําเภอ
หรือ อปท. มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมการขุดลอกใหเปนไปโดยถูกตองตามเงื่อนไข
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ระเบียบฯ ฉบับนี้ทําให อปท. และนายอําเภอ มีอํานาจดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะที่
ตื้นเขิน และนํากรวด หิน ดิน ทราย ขึ้นมาใชประโยชน หรือเปนคาจางเอกชนที่ อปท. หรือ นายอําเภอ
วาจางมาขุดลอกได อยางไรก็ดี การดําเนินการของ อปท. และนายอําเภอตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งมีอํานาจกํากับและควบคุมการทํางานของ อปท. และ นายอําเภออีกตอหนึ่ง
แผนภาพที่ 15 ขั้นตอนการขออนุญาตและพิจารณาอนุญาตใหขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ
นายอําเภอ, อปท. สํารวจและปกขอบเขตแหลงน้ําใหชัดเจน
พรอมทั้งออกแบบการขุดลอก กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาในการขุดลอก

เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ
และกําหนดเงื่อนไขการขุดลอก

ปดประกาศหาผูประสงคที่จะทําการขุดลอก
โดยมีกําหนดปดประกาศไมนอยกวา 15 วัน

นายอําเภอ, อปท. เปนผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและควบคุมการขุดลอก

5.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. 2546
ระเบียบฉบับนี้ควบคุมการอนุญาตใหดูดทรายเพื่อการคา การดูดทรายในที่นี้หมายความรวมถึง
“การดูด การตัก การขุด การขน หรือการกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งทราย” แมระเบียบฯ นี้
จะยกเลิกระเบียบฯ วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย 5 ฉบับที่ใชบังคับอยูกอนหนานี้ แตก็ยังยึดหลักการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2522 ที่กําหนดใหการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายในจังหวัด
ตางๆ เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตดูดทรายของ “สวนกลาง” ซึ่งประกอบดวย
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ สําหรับ อปท. มีสวนรวมในฐานะที่เปนหนึ่งในคณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาอนุ ญ าตให ดู ด ทราย แตอํ า นาจในการอนุญ าตดู ด ทรายยั ง คงเปน ของจั ง หวั ด และ
หนวยงานของสวนกลาง อยางไรก็ดี กฎหมายนี้กําหนดใหการอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบ
จากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สาระสําคัญของระเบียบฯ สรุปสั้นๆ ไดดังนี้
1) ให มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให ดู ด ทราย (เรี ย กโดยย อ ว า “กพด.”) และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย ที่ กพด. แตงตั้ง กพด. มีปลัดประทรวง
มหาดไทยเปนประธาน และมีผูแทนของหนวยงานตางๆ ในสวนกลาง เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการรวมทั้งสิ้น 17 คน170 สวนคณะอนุกรรมการมี 15 คน ประกอบดวยผูแทน
ของหนวยงานสวนภูมิภาค 14 คน และ “ผูบริหารทองถิ่น หรือผูแทนคณะผูบริหารทองถิ่น”
ในเขตทองที่ที่มีการอนุญาตใหดูดทราย171
2) บุคคลจะดําเนินการดูดทรายไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ โดยยื่นคําขอ
พรอมทั้งแผนที่ที่ดินบริ เวณที่ ขออนุญาตดูดทรายต อนายอํ าเภอ หรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัด (กรณีที่ไดมีประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตามความในมาตรา 19 แหง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2528172) แลวแตกรณี
และใหสอบสวนขอเท็จจริง วัตถุประสงค และเหตุผลที่ขออนุญาตโดยละเอียด ทั้งนี้ แผนที่
แสดงบริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายใหแสดงใหเห็นบริเวณใกลเคียงที่ขออนุญาตวา มี
ถาวรวัตถุหรือสิ่งปลูกสรางอยางใดหรือไม โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม ลายมือชื่อผูเขียน
แผนที่ และลายมือชื่อผูขออนุญาต
3) เมื่อไดสอบสวนตามขอ (2) แลว ใหนายอําเภอ หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือผู
ซึ่งไดรับมอบหมายและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่มีการขออนุญาต
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กพด. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นหรือผูแทน อธิบดีกรมเจาทาหรือผูแทน อธิบดีกรมชลประทานหรือผูแทน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูแทน อธิบดีกรมที่ดิน
หรือผูแทน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูแทน ผูวาราชการจังหวัดในเขตจังหวัดที่มีการ
ขออนุญาตดูดทรายหรือผูแทน ที่ปรึกษาดานกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือผูแทน ผูแทนสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน เปนกรรมการและ
เลขานุการ ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน เปนผูชวยเลขานุการ และหัวหนากลุมจัดการที่ดินของรัฐ สํานักจัดการที่ดินของ
รัฐ กรมที่ดิน เปนผูชวยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการ ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานอนุกรรมการ รองผูวาราชการซึ่งไดรับมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการ
จังหวัดหรือผูแทน อุตสาหกรรมจังหวัดหรือผูแทน ผูแทนกรมเจาทา ผูแทนกรมชลประทาน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหรือผูแทน
นายอําเภอ ผูบริหารทองถิ่นหรือผูแทน ผูแทนคณะผูบริหารทองถิ่นในเขตทองที่ที่มีการขออนุญาตดูดทราย ผูแทนสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาค และผูแทนสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนอนุกรรมการ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหนาฝาย
อํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัด เปนผูชวยเลขานุการ หัวหนากลุมงานวิชาการที่ดิน หรือหัวหนางานควบคุมและประสานงานสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด เปนผูชวยเลขานุการ
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มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 บัญญัติวา “การปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายที่ดินซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของหัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวปฏิบัติตอไปพลางกอนจนกวารัฐมนตรีจะไดประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาเปนทองที่ไป”
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ออกใบชั นสู ตรสอบสวนที่ ดิ นที่ ขออนุญ าตดูด ทรายว า เป นที่ ดิน ประเภทใด สภาพ
ลักษณะของที่ดินเปนอยางไร มีโบราณวัตถุ โบราณสถาน สิ่งปลูกสราง หรือสถานที่ราชการ
อยูใกลเคียงหรือไม และหากอนุญาตแลวจะเกิดปญหาในภายหนาหรือไม โดยใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน ถานายอําเภอหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเห็นวาไมควรอนุญาต
ก็ใหรายงานจังหวัดภายใน 5 วันนับแตวันที่เห็นวาไมควรอนุญาต
4) เมื่ อ ชั น สู ต รสอบสวนที่ ดิ น แล ว ถ า นายอํ า เภอหรื อ เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เห็ น ว า ควร
อนุญาต ใหทําประกาศโดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ที่ทําการกํานัน ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และบริเวณใกลเคียง หรือ
ในที่ดินนั้นมีกําหนด 30 วัน หากไมมีการขัดของหรือคัดคานอยางใด ใหรายงานสงเรื่องและ
ชี้แจงไปจังหวัดภายใน 3 วัน แตหากมีการคัดคานหรือขัดของประการใด ใหรายงานจังหวัด
ภายใน 10 วันนับแตวันครบกําหนดการปดประกาศ
5) ใหสํานั กงานที่ ดินจังหวัดรวบรวมเรื่องการขออนุญาตดูดทรายแลวดําเนินการนัดหมาย
คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบสถานที่ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการ
ขออนุ ญ าตให แ ลว เสร็ จ ภายใน 15 วัน นั บ แตวัน รับ เรื่องจากอํ าเภอหรื อ สํา นัก งานที่ดิ น
จังหวัด การพิจารณาเห็นควรอนุญาตหรือไมควรอนุญาตของคณะอนุกรรมการใหแสดง
เหตุผลไวดวย แลวใหจังหวัดดําเนินการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมภายใน 10 วันนับแต
วันที่ประชุมเสร็จ และใหรวบรวมเรื่องพรอมรายงานการประชุมและบัญชีรายงานผลจํานวน
15 ชุด ใหกรมที่ดินเพื่อนําเสนอให กพด. ทราบ
6) หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย ประกอบดวยหลักเกณฑทางวิชาการ เชน
ความเสียหายแกสภาพตลิ่ง หรือสภาพธรรมชาติของลําน้ํา และหลักเกณฑดานธรรมาภิบาล อันไดแก การไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ความเดื อ ดร อ นของราษฎร และความเสี ย หายทางเศรษฐกิ จ หรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ฉะนั้ น แม ว า กพด. และคณะอนุ ก รรมการอนุ ญ าตให ดู ด ทรายจะประกอบด ว ยผู แ ทนของ
สวนราชการที่เปนหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคเกือบทั้งหมด แตการอนุญาตใหดูดทรายก็ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนเรื่องที่ตองศึกษาตอไปวา การใชอํานาจ
หนาที่ของ อปท. ในเรื่องนี้มีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด
อนึ่ง ในกรณีที่การขุด ตัก หรือดูดทราย ซึ่งกระทําในรองน้ําทางเรือเดินที่อยูความรับผิดชอบ
ของกรมเจาทา (ไมใชรองน้ําทางเรือเดินขนาดเล็กที่อยูในความดูแลของ อปท. แหงเดียว) การดูดทราย
จะตองไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาอีกหนวยงานหนึ่งดวย แผนภาพที่ 16 สรุปขั้นตอนดําเนินการขอ
อนุญาตดูดทรายเพื่อการคาตามระเบียบฯ นี้
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

แผนภาพที่ 16 ขั้นตอนการขอและการอนุญาตใหดูดทราย
ผูประกอบการ

ยื่นคํารองขอขุดรองน้ําเดินเรือ

ยื่นคํารองขออนุญาตขุด
ตักและดูดทราย

ยื่นคํารองขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน

กรมเจาทา

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ/
สํานักงานที่ดินจังหวัด และผูแทน
อปท. ออกใบชันสูตรสอบสวนที่ดิน
ที่อนุญาตดูดทราย

สํานักงานอุตสาหกรรมทองที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบตามหลักเกณฑ
การพิจารณาอนุญาต

ตรวจสอบตามหลักเกณฑ
การพิจารณาอนุญาต

ตรวจสอบตามหลักเกณฑ
การพิจารณาอนุญาต

กรรมการ

สํานักงานที่ดินจังหวัด

กรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัด
(ผูบริหารและผูแทน อปท. เปนอนุกรรมการ) ดวย
อนุญาต
แจง
กรมที่ดิน

ใบอนุญาตขุดรองน้ํา

คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
ใหดูดทราย (กพด.)

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

แจง
สํานักงานจังหวัด
ใบอนุญาตขุด ตัก และดูดทราย

ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) (http://www.reo13.go.th/DataService/sara/san_29-851.pdf)

บทที่ 6: อำ�นาจหน้าที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
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บทที่ 6
อำ�นาจหน้าที่ของบทที
อปท.่ 6
อํานาจหนาที่ของ อปท.
ในการจั
ดการทรั
ยากรทางทะเล
ในการจั
ดการทรั
พพยากรทางทะเล

ประเทศไทยมี ช ายฝ ง ทะเลยาวประมาณ 2,667 กิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 23 จั ง หวั ด
ประกอบด ว ยจั ง หวั ด ทางด า นฝ ง อั น ดามั น 6 จั ง หวั ด และฝ ง อ า วไทย 17 จั ง หวั ด ทรั พ ยากรที่ มี
ความสําคั ญต อ ระบบนิ เ วศชายฝ งทะเล ไดแก ที่ดิ น ชายทะเล ปา ชายเลน แนวปะการั ง หญา ทะเล
ทรัพยากรพืชและสัตวทะเลตางๆ ระบบนิเวศชายหาดและชายเขา นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรประมง
ทะเลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝง ปจจุบันประเทศไทยมี
จํานวนครัวเรือนประมงทั้งสิ้นประมาณ 90,431 ครัวเรือน คิดเปนประชากรประมาณ 19,515,683 คน173
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางเปนธรรมจึงถือวามีความสําคัญตอการแกไขปญหาความยากจนเปน
อยางมาก
หนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่ในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรทางทะเล ไดแก
 กรมประมง เปนหนวยงานผูใชพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งเปนกฎหมายหลัก
ที่กําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล และควบคุมการทําประมงทะเลในปจจุบัน
 กรมเจ า ท า เป น หน ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช 2456 ตั้งแตพื้นที่ชายหาด ทะเลในนานน้ําไทย และควบคุมการปลูกสราง
อาคารและสิ่งกอสรางที่ลวงล้ําเขาไปในทะเล รวมทั้งการถมทะเล
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการอนุรักษพืช
และสัตวทางทะเล การจัดการปาชายเลน และการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
 กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช รั บ ผิ ด ชอบการอนุ รั ก ษ พื ช และสั ต ว ต าม
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนอุทยานแหงชาติทางทะเล
 กรมปาไม รับผิดชอบพื้นที่ปาไมในกรณีเปนพื้นที่ปาชายเลนหรือพื้นที่อนุรักษที่อยูนอกเขต
อุทยานแหงชาติ
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 สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี อํ า นาจหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการประกาศ
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ทะเลชายฝง และการกําหนดประเภทและ
ขนาดของกิจการที่ตองศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) และผลกระทบตอสุขภาพ
(HIA)
ในที่ นี้ จะกล า วถึ ง เฉพาะกฎหมายหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรทางทะเล เพื่ อ
พิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการเพิ่มบทบาทของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเล
6.1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
บทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝ ง โดยตรง ได แ ก
มาตรา 43-45 ที่บัญญัติเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และมาตรการคุมครองที่จะใช
บังคับในพื้นที่ดังกลาว ซึ่งเทาที่ผานมามักจะเปนการประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณทะเล
ชายฝงเสียเปนสวนใหญ และมาตรา 46-51 ที่บัญญัติเรื่องการทํา EIA รวมทั้งประกาศกระทรวงฯ ที่
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ตองทํา EIA และ HIA ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการทํา EIA และ HIA
การกําหนดเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม สามารถสรุปสั้นๆ ไดดังนี้
1) มาตรา 43 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณ
ที่มีลักษณะเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร หรือมีระบบนิเวศแตกตางจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรือไดรับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยไดโดยงาย
หรือเปนพื้นที่ที่มีคุณค าทางธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ และพื้นที่นั้นยังมิไดถูก
ประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ
นับจนปจจุบัน มีการออกกฎกระทรวง 4 ฉบับเพื่อกําหนดเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตาม
มาตรานี้ สวนใหญเปนการประกาศในพื้นที่ทะเลชายฝง ไดแก
1.1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) กําหนดใหพื้นที่เกาะสาก เกาะลาน เกาะครก บริ เ วณ
นานน้ํารอบเกาะดังกลาว รวมทั้งนานน้ําชายฝงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริเวณอาว
กระทิงลาย อาวกะทะ อาวพระจันทร อาวพัทยา และหาดไมลวก วัดจากแนวน้ําลดลง
ต่ําสุดออกไปในทะเลเปนระยะ 3 กิโลเมตร เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
1.2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) กําหนดพื้นที่บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นๆ
ของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งบริเวณนานน้ํารอบเกาะดังกลาววัดจากแนวน้ําลงต่ําสุ ด
ออกไปในทะเลเปนระยะ 3 กิโลเมตร เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
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1.3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) กําหนดพื้นที่บริเวณเกาะยูง เกาะไมไผ เกาะพีพี
ดอน เกาะพีพีเล และเกาะบิดะ จังหวัดกระบี่ รวมทั้งบริเวณนานน้ํารอบเกาะดังกลาว
วัดจากแนวน้ําลงต่ําสุดออกไปในทะเลเปนระยะทาง 3 กิโลเมตร เปนพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอม
1.4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) กําหนดพื้นที่บริเวณปาดูนลําพัน อําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่กวา 311 ไร เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
2) มาตรา 45 ใชกับกรณีของพื้นที่ซึ่งมีกฎหมายและหนวยงานอื่นรับผิดชอบอยูแลว (เชน เขต
อนุรักษ เขตผังเมือง เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษ) แตปรากฏวามี
ปญหาสิ่งแวดลอมรุ นแรงเข าขั้นวิกฤตซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยทันที และสวนราชการที่
เกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฎหมาย หรือไมสามารถแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการ
คุมครองอย างใดอยางหนึ่งหรื อหลายอยางตามความจําเปนและเหมาะสม เมื่ อไดรั บอนุมัติ แลว ให
รัฐมนตรีฯ ออกประกาศกระทรวงกําหนดพื้นที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครอง และกําหนด
ระยะเวลาที่จะใชมาตรการคุมครอง
เทาที่ผานมา การประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมมักจะอาศัยมาตรานี้เปนสวนใหญ ซึ่งตอง
จัดทําเปนประกาศกระทรวง และกําหนดระยะเวลาที่ใชมาตรการคุมครองดวย จํานวนประกาศกระทรวง
มีห ลายฉบั บ เกือ บทั้ งหมดเปนการประกาศในเขตพื้นที่ ท ะเลชายฝ ง ในที่ นี้จ ะยกมาให เ ห็ นพอเป น
ตัวอยาง ไดแก
2.1) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กําหนดพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่
อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา
อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แนว
ชายฝงทะเลหลายแหง เชน บริเวณอาวพังงา พื้นที่ทะเลวัดจากแนวชายฝงออกไป
3,000 เมตรในเขตจังหวัดพังงา เปนตน
2.2) ประกาศกระทรวงฯ กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่หลาย
อําเภอของจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งเปนชายหาด
แนวชายฝงทะเล พื้นที่ปาพรุ แนวปะการัง บริเวณทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเล
ออกไปเปนระยะ 3,000 เมตร เขตอนุรักษแหลงหญาทะเล พื้นที่ปาชายเลน ฯลฯ
2.3) ประกาศกระทรวงฯ เรื่ อ ง กํ า หนดเขตพื้ นที่ แ ละมาตรการคุม ครองสิ่ ง แวดลอ มใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุมรวมถึงพื้นที่ในบริเวณที่วัดจาก
แนวชายฝงทะเลรอบเกาะภูเก็ตเขาไปในแผนดินเปนระยะ 150 เมตร รวมทั้งพื้นที่ใน
เกาะตางๆ
2.4) ประกาศกระทรวงฯ เรื่ อ ง กํ า หนดเขตพื้ นที่ แ ละมาตรการคุม ครองสิ่ ง แวดลอ มใน
บริ เ วณพื้ น ที่ อํ า เภอบางละมุ ง และอํ า เภอสั ต หี บ จั ง หวั ด ชลบุ รี พ.ศ. 2553 ซึ่ ง
ครอบคลุมบริเวณนานน้ําภายในของพื้นที่ทะเล

174

174

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

โดยสรุ ป การประกาศเขตพื้ น ที่ คุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มเป น วิ ธี ก ารอั น หนึ่ ง ที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองพื้นที่ชายฝงทะเลและ
ทรัพยากรในทะเล อยางไรก็ตาม การบังคับใหเปนไปตามมาตรการคุมครองตางๆ ที่กําหนดขึ้นมากมาย
ตองอาศัยกฎหมายและหนวยงานอื่นๆ ทั้งที่เปนหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น เชน
หามกอสรางโรงงาน โรงแรม อาคาร สุสานและฌาปนสถาน หามติดตั้งปาย หามการขุด ตัก ดูด หรือ
ลอก กรวด ดิน ลูกรัง หรือทรายเพื่อการคา หามการลวงล้ําลําน้ํา ฯลฯ มาตรการหลายอยางที่กลาว
มานี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ อปท. โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการควบคุม
อาคารและการใชที่ดิน ทองถิ่นจึงควรมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้นในกระบวนการกําหนด
พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมฯ กําหนดใหโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอง
จัดทํ า EIA มาตรา 46 บัญญั ติใ หรัฐ มนตรีฯ มีอํานาจออกประกาศฯ กํ าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการซึ่ ง ตอ งจั ด ทํ า EIA ทั้ งนี้ ได มี ป ระกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตองทํา EIA และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางการจัดทํา EIA ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดโครงการขนาดตางๆ ที่ตองทํา
EIA ไว 34 ประเภท โครงการหลายประเภทมีสวนที่สัมพันธกับอํานาจหนาที่ของ อปท. สําหรับโครงการ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเล ไดแก
 ทางหลวงหรือถนนที่ตัดผานพื้นที่ปาชายเลนที่เปนปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ชายฝงทะเลใน
ระยะ 50 เมตร หางจากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติ
 ทาเทียบเรือ ที่รับเรือขนาดตั้งแต 500 ตันกรอส หรือความยาวหนาทาตั้งแต 100 เมตร หรือ
มีพื้นที่ทาเทียบเรือรวมตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 ทาเทียบเรือสําราญที่รองรับเรือไดตั้งแต 50 ลํา หรือ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 การถมที่ดินในทะเล
 การกอสรางหรือขยายสิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเลดังนี้
 กําแพงริมชายฝง หรือติดแนวชายฝง ความยาวตั้งแต 200 เมตรขึ้นไป
 รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสน้ํา
 แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝงทะเล
 อาคารที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป หรือ
มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตั้งใกลแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาดในระยะ 50
เมตร ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต 30 เตียงขึ้นไป
นอกจากการประกาศประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตองทํา EIA แลว กระทรวง
ทรัพยากรฯ ยังไดออกประกาศกระทรวงฯ 2 ฉบับ เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับ
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โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสุ ข ภาพฯ ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม พ.ศ. 2552 และ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2553 ตามลําดับ ซึ่งกําหนดโครงการที่ตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพดวยไว 11
ประเภท ในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลมีดังนี้
 การถมทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝงเดิม ยกเวนการถมทะเลที่เปนการฟนฟู
สภาพชายหาด ขนาดตั้งแต 300 ไรขึ้นไป
 ทาเทียบเรือ
 ที่มีความยาวหนาทาที่เรือเขาเทียบไดตั้งแต 300 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่หนาทาตั้งแต
10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ยกเวน ทาเรือที่ชาวบานใชสอยในชีวิตประจําวันและการ
ทองเที่ยว
 ที่มีการขุดลอกรองน้ํา ตั้งแต 100,000 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
 ที่มีการขนถายวัตถุอันตราย หรือกากของเสียอันตรายซึ่งเปนสารกอมะเร็งกลุม 1 มี
ปริมาณรวมกันตั้งแต 25,000 ตัน/เดือนขึ้นไป หรือมีปริมาณรวมกันทั้งปตั้งแต 250,000
ตัน/ป ขึ้นไป
6.2 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
เจตนารมณเริ่มแรกของพระราชบัญญัติการประมงคือการเก็บคาการใชทรัพยากร หรือการจับ
สั ต ว น้ํ า หรื อที่ เ รีย กกั นว า “อากรค าน้ํ า” อย างไรก็ ต าม ในป จจุบั น พระราชบัญ ญั ติฉ บับ นี้ถือ วา เป น
กฎหมายหลักที่ใชในการอนุรักษทรัพยากรประมงทะเล
พระราชบัญญัติการประมงเปนกฎหมายที่ควบคุมการทําประมงทั้งการประมงน้ําจืดและประมง
ทะเล การออกอาชญาบัตรเพื่อควบคุมการใชเครื่องมือประมงบางชนิดที่เรียกวา “เครื่องมือในพิกัด”174
การกําหนดประเภทของที่จับสัตวน้ํา การควบคุมวิธีการจับสัตวน้ํา ตลอดจนมาตรการอนุรักษตางๆ เชน
เขตหามใชอวนลากอวนรุน กําหนดฤดูกาลจับสัตวน้ํา และลักษณะของเครื่องมือทําประมงเพื่อไมให
ทําลายสัตวน้ํามากเกินควร เปนตน
ในที่นี้ จะกลาวถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประมงเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดสิทธิในการใชทรัพยากรประมงทะเล และการอนุรักษทรัพยากรประมงทะเล ซึ่งสามารถแยก
พิจารณาไดเปน 2 สวน ดังนี้

174

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 4 นิยาม “เครื่องมือในพิกัด” วาหมายถึง เครื่องมือทําการประมงซึ่งระบุชื่อ ลักษณะ หรือ
วิธีใชไวในกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2490) วาดวยชื่อเครื่องมือในพิกัด ลงวันที่ 14 เมษายน 2490 แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2539 ไดกําหนดใหเครื่องมือประมง 14 ชนิด เปนเครื่องมือในพิกัด คือ(1) ยอขัน
ชอ (2) ชอนขันชอ (3) ชอนสนั่น (4) ชอนหางเหยี่ยว (5) ถุงโพงพางซึ่งใชประกอบกับโพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซูรั้วไซมาน (6) ถุงบาม
(7) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา (8) แหยาวตั้งแต 4 เมตรขึ้นไป (ยังไมทบเพลา) (9) ชอนตางๆ ปากกวางตั้งแต 3.5 เมตรขึ้นไป (10) เบ็ดราว
ยาวตั้งแต 40 เมตรขึ้นไป (11) ขาย (12) อวนลอย อวนลากปลา อวนลากกุง และอวนอื่นๆ (13) เฝอก และ (14) เครื่องกั้น
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

6.2.1 สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรทางทะเล
บทบั ญ ญั ติ ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดสิ ท ธิ ใ นการเข า ถึ ง ทรั พ ยากรทางทะเล ได แ ก
บทบัญญัติที่กําหนดเรื่องประเภทที่จับสัตวน้ํา และการออกใบอนุ ญาตทําการประมงและใบอนุญาต
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
6.2.1.1 การกําหนดประเภท “ที่จับสัตวน้ํา”
มาตรา 6 – มาตรา 12 ของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ กํ า หนด “ที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ” ไว เ ป น 4
ประเภท คือ
1) ที่รักษาพืชพันธุ หมายถึง ที่จับสัตวน้ําซึ่งอยูในบริเวณพระอารามหรือปูชนียสถาน หรือติด
กับสถานที่ดังกลาวแลว บริเวณประตูน้ํา ประตูระบายน้ํา ฝาย หรือทํานบ หรือที่ซึ่งเหมาะ
แกการรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา175 ที่รักษาพืชพันธุจัดเปนเขตอนุรักษ ที่หามมิใหบุคคลใดทํา
การประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง176 ในทาง
ปฏิบัติไดมีการประกาศพื้นที่คุมครองทางทะเลเปน “ที่รักษาพืชพันธุ” เปนจํานวนมาก นับ
จนถึงป 2551 มีการกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลเปนที่รักษาพืชพันธุแลวเปนจํานวน 56
แหง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 166 ตารางกิโลเมตร หรือ 104,107 ไร177
2) ที่วาประมูล คือ ที่จับสัตวน้ําซึ่งใหบุคคลประมูลผูกขาดทําการประมง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ที่วาประมูลจะตองไมอยูในเขตชลประทานหลวง หรือไมเปนการเสียหายแกการทํานา หรือ
การสัญจรทางน้ํา หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่วาประมูลเวน
แตจะไดรับอนุญาต (ประทานบัตร)178 การประมูลผูกขาดทําการประมงในนานน้ําจืดไดถูก
ยกเลิกไปแลวโดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กรกฎาคม 2517179 และในปจจุบันไมมีการ
กําหนดที่จับสัตวน้ําเปนที่วาประมูลอีกตอไป
3) ที่อนุญาต คือ ที่จับสัตวน้ําซึ่งอนุญาตใหบุคคลทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และรวมตลอดถึงบอลอสัตวน้ํา หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่
อนุญาต เวนแตผูไดรับอนุญาต180
4) ที่สาธารณประโยชน คือ ที่จับสัตวน้ําที่บุคคลทุกคนมีสิทธิทําการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําได แตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา181
175

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 8
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 9
177
อนุวัฒน นทีวัฒนา, พื้นที่คุมครองทางทะเลในประเทศไทย: เปาหมายป ค.ศ. 2010/2012 ภายใตกฎหมายวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, เอกสารเผยแพรสํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฉบับที่ 35, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551. แหลงที่มา:
ฐานขอมูลความรูทางทะเล (Marine Knowledge Hub), http://www.mkh.in.th/index.php/2010
178
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ในที่จับสั ตวน้ําทั้ง 4 ประเภท หามมิใหบุคคลวิดน้ํา ทําใหน้ําแหงหรือลดนอยลงเพื่ อทําการ
ประมง หามเท ทิ้งหรือระบายวัตถุมีพิษหรือสิ่งใดลงในที่จับสัตวน้ํา ใชกระแสไฟฟาทําการประมงหรือใช
วัตถุระเบิดในที่จับสัตวน้ํา และหามติดตั้ง วาง หรือสรางเขื่อน ทํานบ รั้ว เครื่องมือที่เปนตาขาย หรือ
เครื่องมือประมงอื่นๆ ในที่จับสัตวน้ํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที182
่ หามตั้ง หรือปก
183
หรือสรางเครื่องมือประจําที่ลงในที่สาธารณประโยชน หามขุดหรือสรางบอเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณ
สมบัติของแผนดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่184
การกําหนดประเภทที่จับสัตวน้ําจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก เนื่องจากสงผลตอสิทธิในการทําการ
ประมงของประชาชน โดยเฉพาะกลุมประมงพื้นบาน ในปจจุบัน หนวยงานที่มีบทบาทหลักในการ
กําหนดประเภทที่จับสัตวน้ํา และออกใบอนุญาตใหบุคคลทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
“ที่อนุญาต” ไดแก หนวยงานของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังจะกลาวโดยสังเขปตอไปนี้
การประกาศกําหนด “ที่รักษาพืชพันธุ”
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการประมงฯ การประกาศกําหนดประเภทที่จับสัตวน้ําเปน
ประเภทที่รักษาพืชพันธุ หรือที่อนุญาต เปนอํานาจของคณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
คณะกรมการจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดของ
กระทรวงตางๆ เปนกรมการจังหวัด185
อยางไรก็ดี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้นในการประกาศ “ที่รักษาพืชพันธุ” กรมประมงไดมี
หนังสือที่ กษ 0510.2/ว.907 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ํา
ประเภทที่รักษาพืชพันธุ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ถึงผูวาราชการจังหวัดตางๆ เพื่อ
ซักซอมความเขาใจและกําหนดแนวทางปฏิบัติในการประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําเปนประเภทที่รักษา
พืชพันธุดังนี้
1) ในกรณีที่จับสัตวน้ําซึ่งจะประกาศกําหนดใหเปนที่รักษาพืชพันธุอยูในวัด มัสยิด สถานที่
ราชการ โรงเรียน หรือมีอาณาเขตติดกับสถานที่ดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดอนุมัติใหจังหวัดดําเนินการประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําในบริเวณดังกลาว
เป น ที่ รั ก ษาพื ช พั น ธุ ไ ด ทุ ก แห ง โดยจะต อ งประชุ ม ชี้ แ จงราษฎรในชุ ม ชนให รั บ ทราบ
วัตถุประสงคและให อปท. รวมทั้งนายอําเภอทองที่มีสวนรวมในการพิจารณาดวย จากนั้น
182

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 18 - 22
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 31
184
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 23
185
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53 บัญญัติวา
“ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น กับ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจาก
กระทรวงและทบวงตางๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูในจังหวัด กระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคน เปนกรมการจังหวัด และหัวหนา
สํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ.....”
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ใหเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาเพื่อลงมติใหความเห็นชอบ แลวจึงเสนอผูวาราชการ
จังหวัดในฐานะประธานคณะกรมการจังหวัดเปนผูลงนามประกาศตอไป (แผนภาพที่ 17)
2) สําหรับที่จับสัตวน้ําในบริเวณอื่นๆ นอกจากตามขอ (1) ซึ่งเปนที่เหมาะแกการรักษาพืช
พันธุสัตวน้ํา หากจังหวัดเห็นสมควรจะประกาศใหเปนที่รักษาพืชพันธุ ก็ใหดําเนินการขอ
อนุมัติเปนแหงๆ ไป โดยใหดําเนินการเชนเดียวกันกับขอ (1) และรวบรวมขอมูลเสนอให
คณะกรมการจังหวัดพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบ แลวสงเรื่องใหกรมประมงพิจารณา
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเมื่อรัฐมนตรีฯ ไดอนุมัติแลว จึงจะ
ประกาศเปนที่จับสัตวน้ําประเภทที่รักษาพืชพันธุตอไปได โดยเสนอผูวาราชการจังหวัดใน
ฐานะประธานคณะกรมการจังหวัดลงนามประกาศ (แผนภาพที่ 18)
3) ใหจังหวัดตรวจสอบที่จับสั ตวน้ําประเภทที่รักษาพืชพันธุภายในเขตทองที่ที่ไดประกาศ
กําหนดไวแล ว ทุ กแห ง หากปรากฏวาที่รั กษาพื ช พันธุแห งใดยังมิ ได มีการเสนอใหคณะ
กรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ ก็ใหจังหวัดดําเนินการเชนวานั้นเสีย และเมื่อได
ดําเนินการแลว ก็ใหออกประกาศใหม โดยใหดําเนินการดังนี้
3.1) ที่รักษาพืชพันธุซึ่งอยูในบริเวณวัด มัสยิด สถานที่ราชการ โรงเรียน หรือมีอาณาเขต
ติดตอกับสถานที่ดังกลาว ใหดําเนินการตามขอ (1) และการออกประกาศฉบับใหมให
มีผลยกเลิกประกาศฉบับเดิม
3.2) ที่รักษาพืชพันธุบริเวณอื่นๆ นอกจากบริเวณตามขอ (3.1) ใหรวบรวมขอมูลเสนอ
คณะกรมการจั ง หวั ด เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ หากประกาศในพื้ น ที่ เ ดิ ม โดยไม ไ ด
ปรับเปลี่ยนตําแหนงหรือขนาดพื้นที่ ก็ไมตองขออนุมัติใหม โดยใหอางหนังสือตามที่
ไดอนุมัติฉบับเดิมได แตถาหากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงหรือเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่
จะตองขออนุมัติใหมโดยใหดําเนินการตามขอ (2) ซึ่งการออกประกาศฉบับใหมจะมี
ผลใหประกาศฉบับเดิมถูกยกเลิก
4) เมื่อไดประกาศแลว ใหดําเนินการตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
โดยใหปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอและศาลากลางจังหวัดไมนอยกวา 30 วัน และใหสง
สําเนาประกาศพรอมบัญชีแนบทายทุกฉบับไปใหกรมประมงทราบ
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แผนภาพที่ 17 ขั้นตอนการประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําประเภททีร่ ักษาพืชพันธุในกรณีที่อยูใน
บริเวณวัด มัสยิด สถานที่ราชการ โรงเรียน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกลาว
จังหวัดสํารวจตรวจสอบ
และกําหนดอาณาเขตของบริเวณ
ที่จะประกาศเปนที่รักษาพืชพันธุ

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคแก
ราษฎรและ อปท. เพื่อรวมพิจารณา
รวมทั้งใหนายอําเภอทองที่รวมตรวจสอบ

รวบรวมขอมูลตอไปนี้
เสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณา
 บัญชีรายชื่อและแผนที่แสดง
อาณาเขตที่จับสัตวน้ํา
 รายงานแสดงความคิดเห็นของ
ชุมชนและ อปท.

คณะกรมการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร

ออกประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ํา ประเภท
ที่รักษาพืชพันธุ พรอมบัญชีรายชื่อและ
แผนที่แนบทายโดยผูวาฯ ในฐานะประธาน
ลงนามในประกาศฯ
ปดประกาศ ณ อําเภอ ศาลากลางจังหวัด
ไมนอยกวา 30 วัน

สงสําเนาตอใหกรมประมงเพื่อทราบ
ที่มา: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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แผนภาพที่ 18 ขั้นตอนการกําหนดที่จับสัตวน้ําประเภทที่รักษาพืชพันธุในบริเวณอื่นๆ
นอกเหนือจากบริเวณวัด มัสยิด สถานที่ราชการ โรงเรียน หรือติดกับเขตสถานที่
ดังกลาว
จังหวัดรวบรวมขอมูล
1. บันทึกรายงานการประชุมของ
ราษฎรและ อปท. ในพื้นที่
2. รายงานการตรวจสอบและ
ความเห็นของนายอําเภอ
3. บันทึกการพิจารณาของคณะ
กรมการจังหวัดซึ่งเห็นสมควรให
ประกาศเปนที่รักษาพืชพันธุ
4. รางประกาศจังหวัด พรอมบัญชี
รายชื่อและแผนที่แสดงอาณาเขต
แนบตอทายประกาศฯ

กรมประมงพิจารณาเห็นสมควรประกาศฯ

เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาอนุมัติ
กรมประมงแจงใหจังหวัดดําเนินการ
ออกประกาศกําหนดที่รักษาพืชพันธ
โดยมีผูวาฯ ลงนามในประกาศ
ปดประกาศ ณ อําเภอ ศาลากลางจังหวัด
ไมนอยกวา 30 วัน

สงสําเนาตอใหกรมประมงเพื่อทราบ
ที่มา: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โดยสรุปจากบทบัญญัติและหนังสือซักซอมความเขาใจขางต นก็ คือ หากจั งหวัดประสงค จะ
ประกาศกําหนดที่รักษาพืชพันธุตามพระราชบัญญัติการประมงในบริเวณวัด มัสยิด สถานที่ราชการ
โรงเรียน หรือมีอาณาเขตติดกับสถานที่ดังกลาว ก็ตองจัดใหมีการประชุมชี้แจงแกราษฎรในชุมชน โดย
อปท. และนายอําเภอทองที่มีสวนรวมดวย เสร็จแลวจึงเสนอเรื่องใหคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนออกประกาศจังหวัดกําหนดบริเวณดังกลาวเปนที่รักษาพืชพันธุ แตถาหากบริเวณที่
จะประกาศเปนที่รักษาพืชพันธุเปนบริเวณอื่นที่มิใชบริเวณวัด มัสยิด สถานที่ราชการ โรงเรียน หรือมี
อาณาเขตติดกับสถานที่ดังกลาว ก็ตองดําเนินการอยางเดียวกัน แตเพิ่มขั้นตอนของการสงเรื่องใหกรม
ประมงพิจารณาและการขออนุมัติจากรัฐมนตรีฯ กอนที่จะออกประกาศจังหวัดฯ ได ฉะนั้น อปท. จึงมี
สวนรวมในกระบวนการออกประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําเปนประเภทที่รักษาพืชพันธุไดในระดับหนึ่ง
ประเด็นสําคัญจึงอยูที่วา ควรจะกระจายอํานาจให อปท. เปนหนวยงานหลักผูรับผิดชอบการประกาศ “ที่
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รักษาพืชพันธุ” หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เปน อปท. ที่มีการทํางานเชื่อมโยงกับชุมชนและ
เครือขายอนุรักษในพื้นที่
การประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําเปนประเภท “ที่อนุญาต”
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 12 “ที่อนุญาต คือที่จับสัตวน้ําซึ่งอนุญาตให
บุคคลทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และรวมตลอดถึงบอลอสัตวน้ํา” คณะกรมการจังหวัดโดย
อนุมัติของรัฐมนตรีฯ มีอํานาจประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําภายในเขตทองที่ของตนใหเปนประเภทที่
อนุญาต186
เมื่อไดประกาศบริเวณที่จับสัตวน้ําเปนที่อนุญาตแลว พระราชบัญญัติการประมงฯ กําหนดขอ
หามและขอปฏิบัติดังตอไปนี้
 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาตเวนแตผูรับอนุญาต และ
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด187
 ผูรับอนุญาตมีหนาที่ติดโคมไฟและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยของการสัญจรในทางน้ํา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง188
 หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางสิ่งใดลงในที่อนุญาต ซึ่งมิใชที่ของเอกชน หรือปลูกบัว ขาว ปอ
พืช หรือพันธุไมน้ําอื่นใด ตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่เชนวานั้น เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กําหนด189
 บุ ค คลใดประสงค จ ะทํ า การประมงในที่ อ นุ ญ าต ต อ งขออนุ ญ าตและเสี ย เงิ น อากรตาม
พระราชบัญญัติการประมง190
 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือทําการใดๆ ในเครื่องมือประจําที่ของผูรับอนุญาต หรือ
ในบริเวณที่ตั้งเครื่องมือเชนวานั้น ตามที่คณะกรมการจังหวัดจะไดประกาศกําหนดเขตโดย
อนุมัติรัฐมนตรี191
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต พนักงานเจาหนาที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได192 ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออก
คําสั่งใหผูรับอนุญาตรื้อถอนเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งใดๆ ในที่จับสัตวน้ํา ซึ่งได
กระทําโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลว คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาว ให
ผูรับอนุญาตเปนผูออก ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการรื้อถอน ทําลาย หรือยึดเครื่องมือซึ่งตั้งอยู
186
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พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 7
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ในที่จับสัตวน้ําโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่ผูรับคําสังไมไดรื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร
คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวใหผูรับอนุญาตเปนผูออก193
ในปจจุบัน มีการประกาศ “ที่อนุญาต” หลายประเภท บางประเภทก็มิไดมีระบุไวโดยตรงใน
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประมงฯ การทําความเขาใจกับประเภทของที่อนุญาตจึงตองพิจารณา
จากตั ว พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบกั บ กฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข อ ง เมื่ อ พิ จ ารณา มาตรา 12 แห ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2490) วาดวย
ใบอนุญาตรายบุคคล เราสามารถแบงที่อนุญาตออกไดเปน 4 ประเภท คือ194
(1) ที่อนุญาตทําการประมง (เครื่องมือประจําที่)
ที่อนุญาตประเภทนี้ หมายถึง ที่อนุญาตทําการประมงโดยใชเครื่องมือประจําที่เทานั้น ตาม
มาตรา 4 (12) แหงพระราชบัญญัติการประมงฯ “เครื่องมือประจําที่” หมายถึง เครื่องมือทําการประมงซึ่ง
ใชวิธี ลงหลั ก ป ก ผูก ขึง รั้ง ถวง หรือวิธีอื่นใด อันทําใหเครื่องมือนั้ นอยูกับที่ในเวลาทําการประมง
เครื่องมือประจําที่ตามที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 1 แนบทายกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2521) มี 18
ประเภท ไดแก
1) โปะน้ําลึก
2) อวนรังละ
3) โปะน้ําตื้น
4) เฝอกรัง
5) จิบ
6) ลี่
7) สุก
8) โพงพาง
9) รานโจน
10) รั้วไซมาน
11) กั้นซูรั้วไซมาน
12) ชอนปก
13) ยอปก
14) บาม
15) ยอขันชอ
16) ชอนคําชอ
17) จันทรา
18) กร่ํา
193
194

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 58-59.
กรมประมง, คูมือวาดวยที่อนุญาต, กองอนุรักษทรัพยากรประมง, 2534, หนา 3.
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ผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องมือประจําที่มีหนาที่ตองติดโคมไฟไวที่เรือ ทุน หรือเสา หรือหลัก
ตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น รวมทั้งตองติดเครื่องหมายแผนสี่เหลี่ยมสีขาวในเวลากลางวัน
ขนาดกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตรเปนอยางนอยใหเห็นชัดเจนไดไวเสมอที่เครื่องมือประจํา
ที่195
อยางไรก็ดี เนื่องจากเครื่องมือประจําที่บางชนิดมีลักษณะทําลายพันธุสัตวน้ําอยางรายแรง ทาง
ราชการจึงประกาศหามใชเครื่องมือดังกลาวทําการประมงในที่จับสัตวน้ําทุกประเภทโดยเด็ดขาด ไดแก
ถุ ง บาม รั้ ว ไซมาน โมระ โพงพาง อวนรัง เฝอกรัง จิบ ลี่ สุก เปนตน มี ขอยกเวนสําหรับ เครื่องมื อ
โพงพางทั้งในนานน้ําจืดและนานน้ําเค็ม ที่ทางราชการไดผอนผันใหบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องมือ
โพงพางทําการประมงมาตั้งแต พ.ศ. 2490 ยังคงไดรับอนุญาตใหใชเครื่องมือโพงพางไดตอมาอีกจนกวา
จะเลิกไปเองหรือถึงแกกรรม หลังจากนั้นจะไมอนุญาตใหผูใดอีก แมแตทายาทของผูไดรับอนุญาต
ดังกลาวก็ตาม196
เปนที่นาสังเกตวา หากไมมีการอนุญาตการใชเครื่องมือโพงพางมาตั้งแต พ.ศ. 2490 ซึ่งนับถึง
ปจจุบันก็เปนเวลา 64 ปแลว ผูถือใบอนุญาตเครื่องมือโพงพางรุนเกาก็นาที่จะไดถึงแกกรรม หรือไมก็มี
อายุมากเกินกวาที่จะประกอบอาชีพทําการประมงแลว แตเราก็ยังพบเห็นเครื่องมือเหลานี้อยูทั่วไปทั้งใน
นา นน้ํา จืด และน า นน้ํ าเค็ ม เช น ในบริ เ วณทะเลสาบสงขลา จึง นา จะอนุม านได วา การใชเ ครื่ องมื อ
โพงพางที่เปนอยูในปจจุบันลวนแตเปนการทําประมงที่ฝาฝนพระราชบัญญัติการประมงทั้งสิ้น
(2) ที่อนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
หมายถึ ง ที่ อ นุ ญ าตให เ พาะเลี้ ย งหอยแครง หอยนางรม หอยมุ ก หอยแมลงภู ซึ่ ง ป จ จุ บั น
ดําเนินการอยูในทองที่ชายทะเลทุกจังหวัด197
(3) ที่อนุญาตบอลอสัตวน้ํา
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2490) ไดใหความหมายของ “บอลอสัตวน้ํา” ไววา “ที่ลอสัตวน้ําซึ่ง
อยูในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ก็ดี หรือที่สาธารณสมบัติของแผนดินก็ดี ไมวาบอลอสัตวน้ํานั้นจะมี
ลักษณะหรือรูปรางอยางใด โดยผูขุดหรือสราง หรือเจาของหรือผูครอบครอง มีความมุงหมายโดยตรง
หรือโดยปริยายที่จะลอสัตวน้ําจากที่จับสัตวน้ําเพื่อประโยชนในการทําการประมง” เจาของบอลอสัตวน้ํา
มีหนาที่ตองเสียอากรบอลอสัตวน้ํา
(4) ที่อนุญาตรายตัวบุคคล
พระราชบัญญัติการประมงฯ มิไดบัญญัติความหมายของที่อนุญาตรายตัวบุคคลไวโดยตรง แต
สามารถอธิบายความหมายไดจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2490) ออกตามความพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 ที่กําหนดใหผูประสงคจะทําการประมงโดยใชเครื่องมือนอกพิกัดในที่อนุญาตราย
195

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2490) วาดวยการติดโคมไฟและเครื่องหมาย ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490
196
กรมประมง, คูมือวาดวยที่อนุญาต, กองอนุรักษทรัพยากรประมง, 2534, หนา 3.
197
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ตัวบุคคลตองยื่นคําขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ ที่อนุญาตรายตัวบุคคล
จึงหมายถึง “ที่จับสัตวน้ําซึ่งอนุญาตใหบุคคลใชเครื่องมือนอกพิกัดทําการประมง โดยไดรับใบอนุญาต
รายตัวบุคคลจากพนักงานเจาหนาที่”198
การประกาศเปนที่อนุญาตรายตัวบุคคลมีวัตถุประสงคที่จะสงวนที่จับสัตวน้ํานั้นไวเพื่อไมใหมี
การนําเครื่องมือในพิกัดเขาไปทําการประมงในที่จับสัตวน้ํานั้น เพราะอาจทําใหสัตวน้ําในบริเวณนั้นถูก
ทําลายมากเกินควรได โดยจะอนุญาตใหแตเฉพาะเครื่องมือนอกพิกัดซึ่งเปนเครื่องมือขนาดเล็ก ไม
ทําลายพันธุสัตวน้ํา เชน พื้นที่บริเวณแพรพันธุของหอยแครง หอยกะพง และหอยแมลงภู199

กระบวนการและขั้นตอนการประกาศหรือเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ําเปนประเภท “ที่อนุญาต”
กระทรวงเกษตรและสหกรณไ ดมี หนังสือดวนที่ กส 0603/ว16339 ลงวั นที่ 5 กรกฎาคม
2520 ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง อนุมัติใหจังหวัดประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําเปนประเภทที่
อนุ ญ าต โดยแจ งให ท ราบว า กระทรวงฯ เห็ น สมควรอนุ มัติ เ ป น หลั ก การให จั ง หวัด ประกาศกํ า หนด
ประเภทที่จับสัตวน้ําภายในเขตทองที่ของตนเปน “ที่อนุญาต” ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 ไดเฉพาะใน 7 กรณีดังตอไปนี้
1) ที่อนุญาตสําหรับตั้งเครื่องมือประจําที่ทุกชนิด
2) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3) ที่อนุญาตสําหรับรายบุคคล
4) ที่อนุญาตทําการประมงและปลูกบัว
5) ที่อนุญาตปลูกบัว
6) ที่อนุญาตบอลอสัตวน้ํา
7) ที่อนุญาตบอเลี้ยงสัตวน้ํา
ทั้งนี้ ในการประกาศกําหนด “ที่อนุญาต” ดังที่กลาวมา ใหจังหวัดถือปฏิบัติดังนี้
1) กอนประกาศเปน “ที่อนุญาต” จังหวัดตองรายงานแสดงเหตุผลความจําเปนและ
ความเหมาะสม พรอมทั้งแจงจํานวนพื้นที่ที่จะกําหนดเปนเขต “ที่อนุญาต” และแจง
ความกวางยาวของพื้นที่ดวย รวมทั้งรายละเอียดอื่นตามที่กรมประมงกําหนด
2) รายงานและคําแจงตามขอ (1) ใหนําสงกรมประมงโดยตรง
3) เมื่อไดรับผลการพิจารณาของกรมประมงแลว ใหจังหวัดดําเนินการตอไปได
4) เมื่อดําเนินการตามขอ (3) แลว ใหสงสําเนาใหกรมประมง 2 ชุด เพื่อรวบรวมและรายงานให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบตอไป
นอกจากนี้ กรมประมงยังไดมี หนังสือ ที่ กส 0603/ว245 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2520 ถึงผูวา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การอนุมัติใหจังหวัดประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําเปนประเภทที่อนุญาต
เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมใหจังหวัดตองปฏิบัติในการดําเนินการประกาศ ”ที่อนุญาต” ตามนัยของ
198
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หนังสือที่ กส 0603/ว16339 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2520 ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะเรื่องที่จังหวัดจะตอง
ปฏิบัติในกรณีที่ตองการประกาศที่อนุญาตในบริเวณที่เปนนานน้ําเค็ม ซึ่งก็คือบริเวณทะเล โดยหนังสือ
ฉบับนี้กําหนดรายละเอียดใหจังหวัดตองสั่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหสํารวจตรวจสอบที่จับสัตวน้ํา และ
รายงานขอมูลเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาดังนี้
1) ที่จับสัตวน้ําที่จะประกาศกําหนดเปนที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้น มีผูทําการเพาะเลี้ยงอยู
เดิมแลวหรือไม ถามี มีอยูกี่ราย เปนเนื้อที่รายละเทาใด และพื้นที่ที่จะเลี้ยงสัตวน้ํานั้นมีปา
ชายเลนหรือไม ถามี ปาไมนั้นเปนของเอกชน หรือปาสงวนของทางราชการ
2) ในบริเวณนั้นๆ มีการทําประมงดวยเครื่องมือชนิดใดบาง และมีการติดตั้งเครื่องมือประจําที่
หรือไม ถามี เปนเครื่องมืออะไร มีจํานวนเทาใด
3) เมื่อเห็นควรกําหนดที่จับสัตวน้ําแหงใดเปนที่อนุญาตสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหแจงไป
ดวยวา จะอนุญาตใหราษฎรทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดกี่ราย มีพื้นที่รายละเทาใด
4) ที่จับสัตวน้ําที่เปนอาวทะเล ถาไดกําหนดเปนที่อนุญาตแลว จะกีดขวางการสัญจรทางน้ํา
หรือไมประการใด และจะสมควรกําหนดระยะหางของแปลงเลี้ยงสัตวน้ําเทาใด รวมถึงการ
กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขอื่นๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวย
5) ที่จับสัตวน้ําบริเวณที่จะกําหนดเปนที่อนุญาตเลี้ยงสัตวน้ํา มีสัตวน้ําเกิดเองตามธรรมชาติ
หรือไม หากไมมี ผูเลี้ยงจะนําพันธุมาจากที่ใด
6) ที่จับสัตวน้ําที่จะกําหนดเปนที่อนุญาต มีราษฎรไดประกอบอาชีพทําการประมงอยูแตเดิม
หรือไม ประเภทใดบาง จํานวนเทาใด รวมถึงราษฎรที่ประกอบอาชีพการประมงเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน และใชประโยชนจากบริเวณที่จับสัตวน้ําดังกลาวดวย
7) เมื่อประกาศเปนที่อนุญาต ราษฎรจะไดรับความเดือดรอนในการประกอบอาชีพประมงอื่นๆ
หรือไม โดยใหจังหวัดสั่งเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของประชุมชี้แจงใหราษฎรในทองที่หรือในบริเวณ
ใกลเคียงทราบถึงนโยบายหรือโครงการที่จะกําหนดที่จับสัตวน้ําเปนที่อนุญาต เพื่อฟงความ
คิดเห็นของราษฎรกอน และใหจัดสงสําเนารายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมให
ทราบดวย
8) ใหจัดทําแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่จับสัตวน้ําที่จะกําหนดเปนที่อนุญาต รวมถึงอาณาเขต
ใกลเคียงหรือเขตติดตอใหชัดเจนดวย
หนังสือสั่งการทั้งสองฉบับดังที่กลาวมานี้มิใชกฎหมาย แตก็มีความสําคัญเปนอยางมากในทาง
ปฏิบัติในการกําหนดกระบวนการและวิธีการในการประกาศที่จับสัตวน้ําเปน “ที่อนุญาต” ซึ่งจะเห็นไดวา
คําขอประกาศ “ที่อนุญาต” จะตองริเริ่มมาจากจังหวัดและสงใหกรมประมงพิจารณากอน เมื่อกรมประมง
ใหความเห็นชอบแลว จังหวัดจึงจะดําเนินการตอไปได หนังสือสั่งการฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม 2520 ยัง
ไดกําหนดรายละเอียดใหจังหวัดตองตรวจสอบพื้นที่ที่จะประกาศเปนที่อนุญาตวาสงผลกระทบและ
กอใหเกิดความเดือดรอนแกราษฎรอยางไรบางหรือไม รวมทั้งตองจัดประชุมชี้แจงและรับฟงความ
คิดเห็นจากราษฎรในพื้นที่เพื่อรายงานเปนขอมูลใหกรมประมงใชในการพิจารณาอีกดวย อยางไรก็ดี
เปนที่นาสังเกตวา หนังสือสั่งการฯ ทั้งสองฉบับมีมาตั้งแต พ.ศ. 2520 กอนยุคที่รัฐจะมีนโยบายกระจาย
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อํานาจใหแก อปท. จึงมิไดกําหนดให อปท. มีสวนรวมในกระบวนการกําหนด “ที่อนุญาต” แตอยางใด
แผนภาพที่ 19 แสดงขั้นตอนการประกาศที่จับสัตวน้ําเปน “ที่อนุญาต”
แผนภาพที่ 19 ขั้นตอนการประกาศทีจ่ ับสัตวน้ําเปนที่อนุญาต
จังหวัดรวบรวมขอมูล เชน
 เหตุผล ความจําเปน และความ
เหมาะสมที่จะประกาศ
 สภาพและสถานภาพของพื้นที่
 มีราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง
หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยูเดิม
หรือไม และประเภทเครื่องมือ
ประมงที่ใชอยู
 จํานวนรายและขนาดพื้นที่ที่จะ
อนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 การประกาศจะกีดขวางการ
สัญจรทางน้ําหรือไม
 ประกาศเปนที่อนุญาตแลว
ราษฎรจะไดรับความเดือดรอน
ในการประกอบอาชีพประมง
อื่นๆ หรือไม
 ประชุมชี้แจงและรับฟงความ
คิดเห็นจากราษฎร
 จัดทําแผนที่แสดงอาณาเขต
บริเวณที่จะประกาศ
ฯลฯ

กรมประมงพิจารณาเห็นสมควรประกาศฯ
กรมประมงแจงใหจังหวัดดําเนินการ
ออกประกาศกําหนดที่อนุญาต
โดยมีผูวาฯ ลงนามในประกาศ

ปดประกาศ ณ อําเภอ ศาลากลาง
ไมนอยกวา 30 วัน
สงสําเนาใหกรมประมง
เพื่อรายงานใหรัฐมนตรีฯ ทราบ

แมจะเปนที่เขาใจไดวาหนังสือสั่งการดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ประเทศไทยจะมีนโยบายการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. อยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา แตก็เปนการสมควรแกเวลาที่กรมประมง
จะตองทบทวนแนวทางปฏิบัติดังกลาวเพื่อให อปท. มีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการกําหนดที่อนุญาต
รวมทั้งยกระดับแนวทางปฏิบัติจากเปนเพียงแคหนังสือสั่งการขึ้นเปนกฎหมาย อยางนอยก็ควรเปนใน
รูปของกฎหมายระดับรอง เชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือระเบียบ ซึ่งจะทําใหแนวทางปฏิบัติ
มีความชัดเจนและมีผลใชบังคับไดมากขึ้น
จากการศึกษาและการสังเกตการณภาคสนามในจังหวัดตราด ตรังและสุราษฎรธานี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในบริเวณอาวบานดอน ซึ่งมีความขัดแยงมากจากการใชพื้นที่ทะเลเลี้ยงหอย ทั้งที่เปนการเลี้ยง
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หอยโดยไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายประมง และที่เปนการเลี้ยงหอยโดยไมไดรับอนุญาต ทําให
พบวาในกรณีที่ อปท. ใหความสนใจแกชีวิตความเปนอยูของชุมชน และมีความประสงคที่จะเขามามี
บทบาทมากขึ้นในการจัดการทรัพยากรทางทะเล (ดังเชน กรณีของ อบต.บอหิน ในจังหวัดตรัง และ
อบต.ตะเคียนทอง ในจังหวัดสุราษฎรธานี) ชุมชนก็มีความคาดหวังวา อปท. จะสามารถเขามาชวยแกไข
ปญหาความไมเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรได รวมทั้งมีความตองการให อปท. ออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นเพื่อกําหนดมาตรการอนุรักษและกติกาการใชประโยชนจากทรัพยากรทะเลในพื้นที่
6.2.1.2 การออกใบอนุญาตทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต
มาตรา 13 ห า มมิ ใ ห บุ ค คลใดทํ า การประมงหรื อเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํา ในที่ อนุ ญ าต เว น แตผู รั บ
อนุญาต และผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2490) วาดวยที่อนุญาต ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490
ผูใ ดที่ป ระสงค จะขออนุ ญ าตทําการประมงหรื อเพาะเลี้ย งสั ต ว น้ํา ในที่ อนุ ญ าตตามประกาศของผูว า
ราชการจั ง หวั ด จะต อ งยื่ น คํ า ขอตามแบบฟอร ม ที่กํา หนดต อ นายอํ า เภอท อ งที่ เมื่ อ ได รั บ คํ า ขอ ให
พนักงานเจาหนาที่ (ประมงจังหวัด) พิจารณาคําขอ เมื่อเห็นวาถูกตองและสมควรจะอนุญาตได ก็ให
เรียกเก็บเงินอากรตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวงและออกใบอนุญาตใหแกผูขอตอไป ใบอนุญาต
สําหรับที่อนุญาตทุกฉบับ ตองใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอประจํากิ่งอําเภอ เปนผูลงลายมือชื่ออนุญาต
แผนภาพที่ 20 แสดงใหเห็นขั้นตอนการออกใบอนุญาตทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่
อนุญาต
สําหรับการออกใบอนุญาตใหทําการประมงในที่อนุญาตแบบรายบุคคลก็มีขั้นตอนอยางเดียวกัน
โดยใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2490) วาดวยใบอนุญาตรายบุคคล
ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490 ผูใดที่ประสงคจะทําการประมง โดยใชเครื่องมือนอกพิกัดในที่อนุญาต
รายบุคคล หรือทํ าการหาหอยแมลงภูและหอยกระพง หรือเทียนหอยและหอยมุก ใหยื่นคําขอตาม
แบบฟอรมที่กําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ เมื่อไดรับคําขอแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่ (ประมงจังหวัด) พิจารณา หากเห็นสมควรอนุญาต ก็ใหเรียกเก็บเงินอากรตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง200 และดําเนินการออกใบอนุญาตให ใบอนุญาตทุกฉบับ ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ประจํากิ่งอําเภอเปนผูลงลายมือชื่ออนุญาต

200

บัญชีหมายเลข 3 ทายพระราชบัญญัติ กําหนดอัตราเงินอากรคาใบอนุญาตรายบุคคลผูทําการประมงไวดังนี้
1) ใบอนุญาตรายบุคคลผูทําการประมงโดยใชเครื่องมือนอกพิกัดในที่อนุญาต คนละ 15.00 บาท
2) ใบอนุญาตหาหอยแมลงภูและหอยกระพง คนละ 15.00 บาท
3) ใบอนุญาตหาเทียนหอยและหอยมุก คนละ 15.00 บาท
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แผนภาพที่ 20 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทําการประมงหรือเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ในที่อนุญาต
ผูขอรับ

สํานักงานประมงจังหวัดรับเรื่อง
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 จัดทําเอกสารใบอนุญาต

1/4 วัน

เจาหนาที่เดินทางออกไปตรวจ
สถานที่อนุญาต

1 วัน

เสนอประมงอําเภอพิจารณา

1/4 วัน

เสนอนายอําเภอลงนามใบอนุญาต

1/2 วัน

ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ (http://www.fisheries.go.th/fpo-uttaradit/)

6.2.1.3 การออกใบอนุ ญ าตทํ า การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ในที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ประเภท
สาธารณประโยชน
ตามมาตรา 16 วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง “บุ ค คลใดซึ่ ง ทํ า การประมงหรื อ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณประโยชนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา”
โดยหลักการแลว ราษฎรจะทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําไดก็แตเฉพาะในบริเวณที่
จังหวัดไดประกาศใหบริเวณนั้นเปนที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแลวเทานั้น อยางไรก็ตาม เพื่อเปดใหมี
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนในทางวิชาการของพนักงานเจาหนาที่ หรือใหราษฎรบางรายทดลอง
เลี้ยงสั ต วน้ํ า ในบริ เวณที่ จังหวัดยังมิไ ดป ระกาศเป นที่อนุ ญาต รั ฐมนตรี วาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงไดออกประกาศฯ และระเบียบฯ ที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ํา
ประเภทที่สาธารณประโยชน ดังนี้
1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง เงื่อนไขวาดวยการอนุญาตใหทําการ
ประมงหรื อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว นํ้ า ในที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ประเภทที่ ส าธารณประโยชน ต าม
พระราชบัญญัติการประมง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2533
มีสาระสําคัญเปนการควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน
กลาวคือ ผูประสงคเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน ซึ่งจังหวัดยังมิได
ประกาศเปนที่อนุญาต จะตองยื่นคําขอตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอใน
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ทองที่ แล ว ให อําเภอหรื อกิ่ งอํ า เภอเสนอความเห็ น รายงานจัง หวั ด เพื่ อ ให จัง หวัด เสนอกรมประมง
พิจารณาเปนรายๆ ไป (แผนภาพที่ 21) ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตคือ อธิบดีกรมประมง
2) ระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับ
สัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน พ.ศ. 2554
เปนระเบียบฯ ที่ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2554 ซึ่งมีผลเปนการยกเลิกระเบียบกรมประมง
วาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน
พ.ศ. 2533 กํ า หนดหลัก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให เ พาะเลี้ ย งสั ต วน้ํ า ในที่ ส าธารณประโยชน มี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
2.1) ใหอนุญาตไดเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชังหรือคอก หรือการเลี้ยงสัตวน้ําใน
ลักษณะอื่นที่พนักงานเจาหนาที่และคณะกรรมการระดับจังหวัดใหความเห็นชอบ หรือเปนการทดลอง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนในทางวิชาการของหนวยงานราชการหรือของเอกชนที่มีหนวยงาน
ราชการรวมทดลองดวย
2.2) ให มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ในที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ประเภทที่
สาธารณประโยชนระดับจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือรอง
ผู ว า ราชการจั ง หวั ดซึ่ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มอบหมายเป น ประธาน ผู แ ทนจากหน ว ยงานราชการที่
เกี่ ย วข อ ง ผู แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และนั ก วิ ช าการจากศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงหรื อ
ศู น ย วิ จั ย และทดสอบพั น ธุ สั ต ว น้ํ า ในพื้ น ที่ เ ป น กรรมการ และให ป ระมงจั ง หวั ด เป น กรรมการและ
เลขานุการ โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ดังนี้
 พิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนภายในเขต
ท อ งที่ จั ง หวั ด โดยในการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ แ ต ล ะครั้ ง ให มี ผู แ ทนองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่จะทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเขารวมประชุมดวย
 กําหนดพื้นที่ใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายในเขตทองที่ โดยตองจัดใหมีการรับฟง
ความเห็นของราษฎรในชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดวย
 พิจารณาและใหความเห็นดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และดานวิชาการ
 ใหความเห็นดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในแตละพื้นที่
 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณประโยชนภายในเขต
ท อ งที่ ข องตนเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ไม ขั ด กั บ หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ต ามระเบี ย บนี้ แ ละตาม
หลักเกณฑที่กรมประมงประกาศกําหนด
2.3) ผูประสงคจะทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน ให
ยื่นคําขอตามแบบพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ อําเภอ หรือกิ่ง
อําเภอทองที่ที่จะทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สวนประมงกรุงเทพมหานคร สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
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ในกรณีที่เปนการขออนุญาตทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนในทางวิชาการ ผูขออนุญาตตองแนบ
โครงการหรือแผนดําเนินการทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และหนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐผูที่ทําการ
ทดลองดวย
2.4) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอ ใหตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมตาม
หลั กเกณฑ การเพาะเลี้ ยงสัตว น้ําในที่ จับ สัต วน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนที่กรมประมงประกาศ
กําหนด และตามหลักเกณฑการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่คณะกรรมการระดับจังหวัดไดกําหนดดวย โดยตอง
ตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับคําขอ และรายงานนายอําเภอ
หรือปลัดอํ าเภอผูเ ปนหัว หนาประจํ ากิ่งอําเภอเพื่อใหความเห็นชอบหรื อสั่งการ เว นแต กรณี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการสวนประมงกรุงเทพมหานครเปนผูใหความเห็นชอบหรือสั่งการ
2.5) ใหสงคําขอซึ่งไดรับความเห็นชอบพรอมดวยเอกสารและหลักฐานใหสํานักงานประมง
จังหวัดภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ เวนแตกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร ใหพนักงานเจาหนาที่ของสวนประมง
กรุงเทพมหานครเสนอผู อํานวยการสํ านั กพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมงเปนผูใ หความ
เห็นชอบ
ในกรณีที่เปนการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนในทางวิชาการ ใหประมง
จังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมงแลวแตกรณี เปนผูใหความ
เห็นชอบและเสนอใหกรมประมงดําเนินการตอไป
2.6) กรณีนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอไมเห็นชอบ ใหแจงผูยื่น
คํ า ขอทราบเพื่ อ แก ไ ขหรื อ ดํ า เนิ น การตามที่ สั่ ง การแล ว แต ก รณี ภ ายใน 3 วั น ทํ า การ นั บ แต วั น ที่ ไ ม
เห็นชอบ แตหากเปนกรณีที่คณะกรรมการระดับจังหวัดไมใหความเห็นชอบ หรือประมงจังหวัดหรือ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมงไมใหความเห็นชอบ ใหสงคืนคําขอพรอม
เอกสารหลักฐาน และแจงเหตุผลใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไมใหความเห็นชอบ
นั้น
2.7) เมื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดใหความเห็นชอบแลว ใหสงคําขอพรอมเอกสารและ
หลักฐานใหกรมประมงเพื่อดําเนินการตอไป เมื่อกรมประมงไดรับคําขอแลว ใหเจาหนาที่ตรวจสอบและ
หากเห็นวาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหเสนออธิบดีกรมประมงหรือผูทําการแทนแลวแตกรณีเปน
ผูลงนามหนังสืออนุญาต และสงหนังสืออนุญาตใหจังหวัดเพื่อแจงผูรับอนุญาตทราบภายใน 7 วันทําการ
นับแตวันที่อนุญาต
2.8) การอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน
ใหอนุญาตไดไมเกินครั้งละ 3 ป เวนแตกรณีการทดลองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อประโยชนในทางวิชาการ
ใหมีอายุการอนุญาตตามระยะเวลาของโครงการ แตตองไมเกินครั้งละ 5 ป หากประสงคจะตออายุ
หนังสืออนุญาต ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่กอนที่หนังสืออนุญาตฉบับเดิมจะสิ้นอายุลงไมนอย
กวา 30 วัน
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2.9) ผูรับอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน จะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
 ตองทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายในบริเวณพื้นที่ที่พนักงานเจาหนาที่อําเภอหรือจังหวัด
กําหนดให และตามจํานวนหรือขนาดพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น
 ตองติดตั้งโคมไฟหรือแสดงเครื่องหมายใหเห็นชัดเจนโดยรอบพื้นที่ตั้งกระชัง หรือคอก
หรือแพ หรือบริเวณที่เลี้ยงสัตวน้ํา
 หามปลูกสรางรานหรือโรงเรือนที่พักที่เปนการถาวรบนกระชัง หรือในบริเวณที่อนุญาต
ใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเด็ดขาด
 ผู อ นุ ญ าตต อ งอํ า นวยความสะดวกแก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง เข า ไปตรวจสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในระหวางชวงเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต ใหรื้อถอนกระชังหรือคอกและอุปกรณตางๆ บรรดา
ออกจากที่จับสัตวน้ําใหหมด
2.10) เมื่อมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ ทางราชการมีสิทธิยกเลิกการอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํา้ เมื่อใดก็ได และใหผูรับอนุญาตรื้อถอนกระชังหรือคอกและอุปกรณ
ตางๆ ที่เปนของผูรับอนุญาตออกจากที่จับสัตวน้ําใหหมด โดยจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาชดเชยจาก
เจาหนาที่หรือทางราชการมิได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ขอแตกตางสําคัญระหวางระเบียบฯ ฉบับนี้กับระเบียบฯ ฉบับป พ.ศ. 2533 ที่ถูกยกเลิกไป ก็คือ
กําหนดใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูใหความเห็นชอบในเบื้องตนแกคําขออนุญาตเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน กอนที่จะสงเรื่องใหอธิบดีกรมประมงเปนผูอนุญาต
และลงนามในหนังสืออนุญาตในขั้นสุดทาย โดยใหมีผูแทนของ อปท. อยูในคณะกรรมการระดับจังหวัด
ดวย และกําหนดใหการกําหนดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนตองมี
กระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็ น ของราษฎรและผู มีส ว นได สว นเสี ย ในพื้น ที่ และในการประชุ มเพื่ อ
พิจารณาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนแตละครั้ง ตองมีผูแทนจาก
อปท. เขารวมประชุมดวย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวาเปนพัฒนาการไปในทิศทางที่เปดใหชุมชนและ อปท. มีสวน
รวมมากขึ้นในการกําหนดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและคําขอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่
สาธารณประโยชน
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แผนภาพที่ 21 เปรียบเทียบขั้นตอนการอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําที่ไดมีการ
ประกาศเปนที่อนุญาตแลว กับการอนุญาตการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ในที่จับสัตวน้ํา
ประเภททีส่ าธารณประโยชน
ผูยื่นคําขอ
นัดหมาย/ตรวจสอบพื้นที่
ประกาศเปนพื้นที่อนุญาตฯ
แลว

ยังไมไดประกาศเปน
พื้นที่อนุญาตฯ

นายอําเภอพื้นที่

นายอําเภอพื้นที่

อนุญาต

ไมอนุญาต

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

คณะกรรมการระดับจังหวัด
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

อธิบดีกรมประมง
อนุญาต

ไมอนุญาต

ใบอนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณะประโยชน
อนุญาตไดครั้งละไมเกิน 3 ป
กรณีเพาะเลี้ยงเพื่อประโยชนทางวิชาการครั้งละไมเกิน 5 ป

จากการสํารวจขอมูลและการสังเกตการณในระดับพื้นที่ การประชุมกลุมยอย และการสัมภาษณ
เชิงลึกกับ อปท. ในพื้นที่จังหวัดตราด และสุราษฎรธานี ทําใหทราบวา ชุมชนประมงไดรับผลกระทบเปน
อันมากจากการกําหนดประเภทที่จับสัตวน้ําเปน “ที่อนุญาต” และการออกใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้ง
ในที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ประเภทที่ ไ ด มี ก ารประกาศเป น ที่ อ นุ ญ าตแล ว และที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ประเภทที่
สาธารณประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการอนุญาตใหเพาะเลี้ยงหอย หรือทําคอกหอย ที่กิน
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อาณาบริเวณพื้นที่ชายฝงอยางกวางขวาง ทําใหเกิดความขัดแยงในเรื่องการใชทรัพยากรทางทะเล
รวมทั้งทําใหพื้นที่ทําการประมงของกลุมประมงชายฝงถูกจํากัดลงเปนอยางมาก จากกฎหมายและ
หนังสือสั่งการตางๆ ดังไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา หนวยงานที่มีบทบาทหลักในเรื่องกําหนด
ประเภทที่จับสัตวน้ํา และการออกใบอนุญาตทําการประมงและใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําก็คือ ราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค อันไดแก กรมประมง จังหวัด ประมงจังหวัด และอําเภอ โดย อปท. มี
บทบาทหรือมีสวนรวมนอยมากในกระบวนการกําหนดประเภทที่จับสัตวน้ํา และการออกใบอนุญาต
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
6.2.2 การกําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงทะเล
มาตรการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรประมงทะเลตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมงฯ ประกอบด ว ย
มาตรการควบคุมการใชเครื่องมือประมง การกําหนดลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการทําประมง การ
ประกาศเขตควบคุม และกําหนดหามใชเครื่องมือประมงบางชนิดในระหวางฤดูกาลที่สัตวน้ําวางไขหรือ
เลี้ยงลูกวัยออน เปนตน สาระสําคัญ ไดแก
6.2.2.1 การออกอาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมือในพิกัด
มาตรา 28 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหบุคคลตองไดรับอาชญาบัตรและเสียเงินอากร
กอนที่จะใชเครื่องมือในพิกัดได ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2490) วาดวยชื่อเครื่องมือใน
พิกัด ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490 ไดกําหนดเครื่องมือในพิกัดไว 14 ชนิด (ดูเชิงอรรถที่ 174)
สํ า หรั บ อั ต ราอากรอาชญาบั ต รของเครื่ อ งมื อ ในพิ กั ด นั้ น เป น ไปตามที่ กํ า หนดในบั ญ ชี แ นบท า ย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2521) ในปจจุบัน กรมประมงกําลังเสนอรางแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ประมง ซึ่งจะมีผลใหสามารถปรับรายการเครื่องมือในพิกัดใหครอบคลุมถึงเครื่องมือประมงชนิดตางๆ ที่
ใชกันอยูทั่วไปใหมากขึ้น เชน ลอบ และคราดหอย ฯลฯ รวมทั้งปรับวิธีการคิดอัตราอากรอาชญาบัตรให
ทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและเทคโนโลยี ก ารทํ า ประมงให ม ากขึ้ น เช น เก็ บ ตาม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรประมงทะเล แทนที่จะเก็บตามความยาวของ
เครื่องมือดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งทําใหผูถืออาชญาบัตรอวนลอยตองเสียคาอากรอาชญาบัตรสูง
กวาผูถืออาชญาบัตรอวนลากหรืออวนรุน ทั้งๆ ที่อวนลากและอวนรุนมีศักยภาพในการทําลายล าง
ทรัพยากรสูงกวามาก201
กฎกระทรวงว าด ว ยการขอและการออกอาชญาบัต รเพื่ อใชเครื่อ งมื อในพิกัดทําการ
ประมง พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545 กําหนดใหผูที่ประสงคจะขออาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมือ
ในพิกัดชนิดใดทําการประมงตองยื่นคําขอและเอกสารตางๆ ตามที่กําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง202 เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอและ
เห็นวาเปนการถูกตองและสมควรออกอาชญาบัตร ก็ใหเรียกเก็บเงินอากรและออกอาชญาบัตรใหแกผูขอ
201

ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณประเทศ ซอรักษ ผูอํานวยการกองนิติการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2554
202
กฎกระทรวงวาดวยการขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมือในพิกัดทําการประมง พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545
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อาชญาบัตรทุกฉบับตองใหนายอําเภอทองที่หรือปลัดอําเภอประจํากิ่งอําเภอ หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจ
จากนายอําเภอทองที่หรือปลัดอําเภอประจํากิ่งอําเภอแลวแตกรณี ลงลายมือชื่ออนุญาต203 แผนภาพที่
22 แสดงขั้นตอนในการออกอาชญาบัตรของสํานักงานประมงจังหวัด
แผนภาพที่ 22 ขั้นตอนการออกอาชญาบัตรทําการประมง
ผูขอรับบริการ

สํานักงานประมงอําเภอรับเรื่อง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
จัดทําเอกสารอาชญาบัตร
นายอําเภอพิจารณา
นายอําเภอลงนามอาชญาบัตร

6.2.2.2 การกําหนดลักษณะเครื่องมือประมง มาตรการหามจับสัตวน้ําบางชนิด
และการหามใชเครื่องมือประมงบางประเภทในฤดูสัตวน้ําวางไข
บทบัญญัติสําคัญอีกสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติการประมงก็คือ มาตรา 32 ซึ่งใหอํานาจแก
รัฐมนตรีวาการเกษตรและสหกรณหรือผูวาราชการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรีฯ ในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดมาตรการอนุรักษสัตวน้ํา ซึ่งรวมถึงการกําหนดลักษณะของเครื่องมือประมง ชนิดของสัตวน้ํา
ที่หามจับ และการหามใชเครื่องมือประมงบางประเภทในระหวางฤดูวางไขและผสมพันธุของสัตวน้ํา เปน
ตน มาตรา 32 บัญญัติดังนี้คือ
มาตรา 32 รัฐมนตรีหรือขาหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะภายในเขตทองที่ของ
ตน มีอํานาจประกาศกําหนดไดดังตอไปนี้
1) กําหนดขนาดตาและระยะชองเครื่องมือทําการประมงทุกชนิด กําหนดขนาด ชนิด จํานวน
และสวนประกอบของเครื่องมือทําการประมงที่อนุญาตใหใชในที่จับสัตวน้ํา
2) กําหนดมิใหใชเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่งอยางใดในที่จับสัตวน้ําโดยเด็ดขาด
3) กําหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจําที่ใหหางกันเพียงใด
4) กําหนดวิธีใชเครื่องมือทําการประมงตางๆ
5) กําหนดฤดูปลาที่มีไขและวางไขเลี้ยงลูก กําหนดเครื่องมือที่ ใหใช และกํ าหนดวิธี ทําการ
ประมงในที่จับสัตวน้ําใดๆ ในฤดูดังกลาว
6) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอยางสูงของสัตวน้ําที่อนุญาตใหทําการประมง
203
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7) กําหนดมิใหทําการประมงสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด
ผู มี อํ า นาจในการออกประกาศกระทรวงหรื อ ประกาศจั ง หวั ด ตามมาตรา 32 ได แ ก
รัฐมนตรีฯ หรือผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูวาฯ เปนผูออกประกาศ ประกาศดังกลาวจะตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีฯ อยางไรก็ดี เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการตีความเรื่องอาณาเขตของจังหวัดวาสามารถ
ครอบคลุ มลงไปถึ งพื้ นที่ ใ นทะเลได ห รือ ไม ในป จจุ บัน กรมประมงจึ งมี น โยบายให ออกเป น ประกาศ
กระทรวงเทานั้น โดยหากเปนกรณีที่จังหวัดมีความประสงคจะกําหนดมาตรการอนุรักษตามมาตรา 32
ก็สามารถเสนอเรื่องใหรัฐมนตรีฯ ออกเปนประกาศกระทรวงได204
มาตรการที่ออกประกาศตามมาตรา 32 สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1) ประเภทหามใชเครื่องมือประมงบางประเภทในบางบริเวณ เชน ประกาศจังหวัดตรังหามใช
เครื่องมืออวนลาก อวนรุน และอวนชนิดอื่นๆ ทําการประมงในบริเวณแหลงหญาทะเลใน
ระยะ 3,000 เมตรนับจากขอบน้ําตามแนวชายฝง205 ประกาศกระทรวงฯ หามใชเครื่องมือ
อวนลากและอวนรุนที่ใชประกอบเรือยนตทําการประมงในบริเวณที่จับสัตวน้ําบางสวนของ
จังหวัดตรัง206 ประกาศกระทรวงฯ หามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการประมงใน
บริเวณอาวพังงา207 ประกาศกระทรวงฯ หามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการประมง
ภายในเขต 3,000 เมตร ตามแนวชายฝงดานอาวไทย208 ประกาศกระทรวงฯ หามใชคราด
หอยทุกชนิดในเขต 3,000 เมตรจากชายฝง ตลอดแนวชายฝงดานอาวไทยและฝงทะเล
อันดามัน209 และประกาศกระทรวงฯ หามใชเครื่องมือประเภทอวนลอมจับประกอบแสงไฟ
ลอในบริเวณนอกฝงจังหวัดตราด210 เปนตน
2) ประเภทหามใชเครื่องมือประมงบางประเภทในระหวางฤดูวางไขและผสมพันธุของสัตวน้ํา
สําคัญบางชนิด เชน ประกาศกระทรวงฯ หามใชอวนลากและอวนรุนในพื้นที่ประมาณ 54
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ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณประเทศ ซอรักษ ผูอํานวยการกองนิติการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2554
205
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือประมงบางชนิดทําการประมงในบริเวณแหลงหญาทะเลภายในพื้นที่ที่กําหนด
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 หามใชอวนลาก อวนรุนทุกประเภท ทุกขนาด ซึ่งใชประกอบกับเรือยนตทําการประมง อวนทับตลิ่ง (อวนทับ)
และอวนลอยปลาทราย ซึ่งใชประกอบกับเครื่องมือกระทุงน้ํา อวนถางหรือจมกระเบน ทําการประมงภายในระยะ 3,000 เมตร นับจากขอบ
น้ําตามแนวฝงเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
206
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชประกอบเรือยนตทําการประมงในที่จับสัตว
น้ําบางแหง (จังหวัดตรัง) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550
207
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการประมงในบริเวณอาวพังงา ลงวันที่
14 ธันวาคม 2541
208
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชเรือยนตทําการประมง ลงวันที่ 20
กรกฎาคม 2515
209
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามมิใหใชคราดหอยทุกชนิดในเขต 3,000 เมตรจากชายฝง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2517
210
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชเครื่องมือประมงประเภทอวนลอมจับประกอบแสงไฟลอในบริเวณนอกฝงจังหวัด
ตราดในอาวไทย ลงวันที่ 24 มกราคม 2528
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ตารางกิ โ ลเมตรนอกฝ ง จั ง หวั ดชลบุรี ระหว า งเดื อ นกั น ยายนถึ ง กุม ภาพั น ธ ข องทุ ก ป211
ประกาศกระทรวงฯ หามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลามีไข
วางไข และเลี้ยงตัวในวัยออนในที่จับสัตวน้ําบางสวนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ
สุ ร าษฎร ธ านี ร ะหว า งวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ ถึ ง 15 พฤษภาคมของทุ ก ป 212 และประกาศ
กระทรวงฯ กําหนดพื้นที่อนุรักษในทะเลอันดามันซึ่งหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนลอม
จับทุกชนิดระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายนของทุกป213 เปนตน
3) ประเภทหามทําการประมงสัตวน้ําบางชนิด เชน พะยูน เตาทะเล กระ ฉลามวาฬ ปูทะเล
ปูมา ปูลาย (ในฤดูที่ปูมีไขนอกกระดองระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกป) เปน
ตน
นอกจากนี้ กฎหมายยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดเรื่ อ งการจดทะเบี ย นผู มี อ าชี พ ในการประมง
การคาสินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมสัตวน้ํา การจดทะเบียนการมีไวในครอบครอง
ซึ่งเครื่องมือทําการประมงชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งใหผู
ไดรับอนุญาตรื้อถอนเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งใดๆ ในที่จับสัตวน้ํา ซึ่งไดกระทําโดย
ฝาฝนกฎหมาย หรือซึ่งประทานบัตรหรือใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลว214
6.2.3 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกคําสั่งกระทรวงฯ ฉบับตางๆ เพื่อแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติการประมง โดยกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่แตกตางกันไป บุคลากรที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ ไดแก ขาราชการระดับตางๆ ของกรมประมง และหนวยงานอื่นๆ ที่
211

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนในพื้นที่นอกฝงจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 26 มิถุนายน
2518
212
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลามีไข วางไข และ
เลี้ยงตัวในวัยออนในที่จับสัตวน้ําบางสวนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ภายในระยะเวลาที่กําหนด ลงวันที่ 24
มกราคม พ.ศ. 2550 สาระสําคัญกําหนดหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในที่จับสัตวน้ําบางสวนที่เปนทะเลของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานีระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธถึง 15 พฤษภาคมของทุกป เครื่องมือที่หามมีอาทิ เชน (1) เครื่องมือ
อวนลากทุกชนิดที่ใชประกอบกับเรือกล ยกเวนเครื่องมืออวนลากที่ใชประกอบกับเรือกลลําเดียวที่มีความยาวเรือไมเกิน 16 เมตร ใหทําการ
ประมงไดเฉพาะในเวลากลางคืนตั้งแตเวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น (2) เครื่องมืออวนติดตาที่ใชประกอบกับเรือกลทําการ
ประมงดวยวิธีลอมติดปลาทูหรือวิธีอื่นใดที่คลายคลึงกัน (3) เครื่องมืออวนติดตาทุกชนิดที่ใชประกอบกับเรือกลทําการประมง ยกเวนการใช
เครื่องมืออวนติดตาบางลักษณะตามที่กําหนด (4) เครื่องมืออวนลอมจับทุกชนิดที่ใชประกอบกับเรือกลทําการประมง (5) เครื่องมืออวน
ครอบ อวนชอน หรืออวนยก ที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา (เครื่องปนไฟ)ทําการประมงปลากระตัก และ (6) เครื่องมืออวนรุนที่ใช
ประกอบกับเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกวา 14 เมตรขึ้นไป มาตรการนี้เหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองปลาผิวน้ําและปลาหนาดิน
หลายชนิดในฤดูวางไขและเลี้ยงลูกวัยออน โดยเฉพาะสัตวน้ําประเภทปลาทู
213
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลาที่มีไขและวางไข
เลี้ย งลู กในที่ จับสั ต วน้ํา บางส ว นของจัง หวั ดภูเ ก็ ต พั ง งา กระบี่ และตรั ง ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ลงวั นที่ 24 ตุล าคม พ.ศ. 2551
สาระสําคัญคือ หามมิใหใชเครื่องมืออวนลากทุกประเภททุกขนาดที่ใชประกอบกับเรือกล อวนประเภทลอมจับ และอวนติดตาที่มีขนาดชอง
ตาเล็กกวา 4.7 เซนติเมตรทําการประมงในที่จับสัตวน้ําบางสวนซึ่งเปนทะเลของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ในระหวางฤดูปลาที่มี
ไขและวางไขเลี้ยงลูกตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายนของทุกป มาตรการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองปลาผิวน้ําและปลาหนาดิน
หลายชนิดในฤดูวางไขและเลี้ยงลูกวัยออนโดยเฉพาะสัตวน้ําประเภทปลาทู
214
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 58
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เกี่ยวของทั้งที่เปนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ตัวอยางคําสั่งฯ ที่สําคัญฉบับหนึ่งไดแก คําสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 166/2553 ซึ่งแตงตั้งขาราชการระดับตางๆ ของกรมประมง ตั้งแต
ระดับอธิบดี รองอธิบดี ผูตรวจราชการกรม ผูอํานวยการสํานักและผูอํานวยการกองตางๆ และเจาหนาที่
ฝายตางๆ ของกรมประมง เชน นักวิชาการประมง เจาพนักงานประมง ฯลฯ รวมทั้งแตงตั้งขาราชการ
สวนภูมิภาค ไดแก ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอ ประมงจังหวัด และประมงอําเภอ เปนตน215 ทั้งนี้
ในป จ จุ บั น ยั ง มิ ไ ด มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห าร อปท. ให เ ป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม
พระราชบัญญัติการประมงแตอยางใด
โดยสรุปแลว อํานาจหนาที่ในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรประมงทะเลตามพระราชบัญญัติ
การประมงฯ ยังเปนของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเกือบทั้งหมด แผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจ
ให แก อปท. ก็ มิได มีสวนใดที่ กลาวถึ งเรื่องการกระจายอํานาจใหแก อปท.และชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลตามพระราชบัญญัติการประมงฯ เปนที่นาสังเกตวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมทั้ง
กฎหมายระดับรองฉบับตางๆ ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ เปนกฎหมายเกาที่มีมาตั้งแต พ.ศ. 2490
เทาที่ผานมามีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมงเพียง 3 ครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ. 2528 ซึ่งก็
เปนระยะเวลานานกอนยุคของการกระจายอํานาจใหทองถิ่น
ดังไดกลาวมาแลววา กรมประมงกําลังอยูในระหวางการเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อยางไรก็ดี รางกฎหมายดังกลาวไมมีสวนใดที่กลาวถึงอํานาจ
หนาที่ของ อปท. อีกทั้งรางบทบัญญัติในสวนที่กําหนดเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนประมงทองถิ่นใน
การจัดการทรัพยากรทางทะเลก็ไดถูกตัดออกไปในขั้นตอนการพิจารณารางกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดวยเหตุผลวารางกฎหมายยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับนิยามของ “ชุมชน
ประมงทองถิ่น” วามีขอบเขตแคไหน216
อยางไรก็ดี ในป จจุบั นมี ชุมชนในหลายพื้นที่ ที่มีความเขมแข็งและภูมิปญญาทองถิ่ น ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยอาศัยกติกาของชุมชน ซึ่ง อปท. นาจะมีบทบาทเขาไปเสริมสราง
และสนับสนุนชุมชนได แทนที่จะตองรอใหหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนผูออกกติกาแตฝาย
เดียว นอกจากนี้ ยังปรากฏวา มี อปท. ที่มีบทบาทอยางเดนชัดในการฟนฟูปาชายเลน และสัตวน้ําวัย
ออน เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของประมงพื้นบานในพื้นที่ได เชน อบต. หวงน้ําขาว อําเภอ
เมือง จังหวัดตราด ที่นายก อบต. เปนประธานกลุมอนุรักษปาชายเลนบานเปร็ดใน และทํางานรวมกับ
อบต. อื่นอีก 5 แหง และเทศบาล 1 แหง217 บาง อปท. มีนวัตกรรมดานนี้ดวยการออกขอบัญญัติทองถิ่น
เพื่อคุมครองทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เชน อบต. ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กฎหมายจึงควร
215

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 166/2553 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2553
216
บันทึกหลักการและเหตุผลรางพระราชบัญญัติการประมง และขอมูลจากการสัมภาษณคุณประเทศ ซอรักษ ผูอํานวยการกองนิติการ
กรมประมง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554
217
6 อปท. รวมฟนทะเลอาวตราด, หนังสือพิมพมติชน วันศุกรที่ 1 เมษายน 2554, หนา 8.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

เปดชองใหหนวยงานสวนทองถิ่น หรือ อปท. เขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลมากขึ้น
ทั้งในดานการออกใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งไดประกาศเปนที่อนุญาตแลว และที่จับ
สัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชน รวมทั้งการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดมาตรการอนุรักษและ
จัดการทรัพยากรทางทะเลไดมากขึ้น
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ที่ผานมาทั้ง 2 ฉบับ มิไดกําหนดใหกรม
ประมงมีหนาที่ตองถายโอนภารกิจในการจัดการทรัพยากรทางทะเลใหแก อปท. แตแผนปฏิบัติการฯ
(ฉบับที่ 2) กําหนดให ทช. ถายโอนและ “มอบอํานาจการบริหารจัดการการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ชายฝงให อปท. ดูแลและบํารุงรักษา” ภายในป 2553 โดยให ทช. “เปลี่ยนจากผูปฏิบัติมาทําหนาที่คอย
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ” อยางไรก็ตาม ทช. ไดรายงานวา ไมสามารถถาย
โอนภารกิจเกี่ยวกับการจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลใหกับ อปท. ได เนื่องจากภารกิจ
ดังกลาวเปนงานที่ตองใชหลักวิชาการเฉพาะดาน และทรัพยากรชายฝงทะเลมีพื้นที่และระบบนิเวศที่
เกี่ยวของเชื่อมโยงกันหลาย อปท. อีกทั้ง ทช. ไมมีกฎหมายเปนของตนเอง แตตองใชอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเทานั้น218
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดขอให ทช. ทบทวนและจัดทําแผนการถายโอนภารกิจใน
รูปแบบ อปท. ดําเนินการรวมกับรัฐ ทั้งนี้ใหแบงอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับ อปท. ใหชัดเจน โดย ทช.
สามารถมอบหมายงานที่อยูในพื้นที่ให อปท. ดําเนินการแทน และ ทช. ทําหนาที่ระดับมหภาค ไดแก
การชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมทางวิชาการ ทช. ไดรายงานตอมาวา ทช. ไดจัดทํายุทธศาสตรการ
จัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง และแผนปฏิบัติการจัดการปองกันและแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงเชิงบูรณาการ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก (4 จังหวัด) อาวไทย
ตอนบน (5 จังหวัด) อาวไทยฝงตะวันตก (8 จังหวัด) และฝงอันดามัน (6 จังหวัด) รวม 23 จังหวัด โดยมี
กรอบแนวทาง มาตรการ และแผนงานที่เกี่ยวของกับ อปท. ซึ่ง อปท. สามารถมีสวนรวมได 4 ดานคือ
(1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลพื้นที่ชายฝงเพื่อใชในกระบวนการตัดสินใจ (2) การรวม
จัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (3) การจัดทําแผนแมบทและ/หรือแผนยุทธศาสตร
การจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ และ (4) การปองกัน แกไข และฟนฟู
สภาพพื้นที่ชายฝง219
อนึ่ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 มีความเห็นในแนวทางเดียวกันกับสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และมีมติให ทช. จัดทําแผนการถายโอนภารกิจใหชัดเจนวาเรื่องใดถายโอนได และเรื่อง
ใดถายโอนไมได พรอมระบุเหตุผลของการไมถายโอน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งตรวจสอบภารกิจที่
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สํา นักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค กรปกครองสว นท องถิ่ น, การถ ายโอนภารกิจการจัดการอนุ รักษ และฟ นฟู
ทรัพยากรชายฝงของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ที่มา http://www.dloc.opm.go.th/Upload/Attachment/172_202.pdf
219
เพิ่งอาง
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อํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
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ถายโอนวาอยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดบาง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป220
ขอมูลขางตนทําใหดูเหมือนวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ใหความสําคัญกับการถาย
โอนภารกิจดานอนุรักษของ ทช. ใหกับ อปท. แตขอมูลจากการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา การทํางานของ ทช.
และ อปท. มีสวนเกื้อหนุนกันและกัน แมจะมีขอขัดแยงใหเห็นบาง แตก็เปนสวนนอย (เชน การตัดสาง
ปาชายเลนของ ทช. ในพื้นที่อาวปากแมน้ําตราด ซึ่ง ทช. อางวาทําตามหลักวิชาการ แตเครือขาย
อนุรักษไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาว) นอกจากนี้ ทช. ยังเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษเปน
หลัก และไมมีกฎหมายหรืออํานาจเปนของตนเองที่จะถายโอนใหแก อปท.
ป ญ หาใหญ เ รื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและความเป น ธรรมในการเข า ถึ ง
ทรัพยากรทางทะเลจึงอยูที่กลไกการบริหารจัดการภายใตพระราชบัญญัติการประมง ซึ่งมีกรม
ประมงและจัง หวั ดเปน หน ว ยงานหลั ก แต ไม ป รากฏวา คณะกรรมการกระจายอํ านาจได ใ ห
ความสําคัญแกประเด็นดังกล าว และแผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจฯ ก็มิไดกําหนดใหกรม
ประมงมีหนาที่ตองถายโอนภารกิจใดๆ ดานการจัดการทรัพยากรทางทะเลใหแก อปท.
6.3 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการเดินเรือ
และการสัญจรทางน้ําใหเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งควบคุมมิใหมีการกระทําที่เปนการกีดขวางหรือ
เปนอันตรายตอการสัญจรทางน้ําของประชาชน ในการดําเนินภารกิจดังกลาว มาตรา 117 ใหอํานาจแก
กรมเจาทาในการดูแลรักษาไมใหมีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต
น้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเล
ดังกลาว อันเปนทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากกรมเจาทา ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 117 หรือผูไดรับอนุญาตตามมาตรา 117 ปลูกสรางอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําสั่งเปนหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกลาวรื้อถอนหรือแกไขใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด221 นอกจากนี้ มาตรา
120 บัญญัติใหเจาทามีหนาที่ดูแล รักษาและขุดลอกรองน้ํา ทางเรือเดินแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ และ
ทะเลภายในนานน้ําไทย และหามมิใหผูใดขุดลอก แกไข หรือทําดวยประการใดๆ ดังกลาวเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา
กรมเจาทาจึงมีอํานาจตามกฎหมายในการดูแลรักษาทะเลในนานน้ําไทย และ “ชายหาดของ
ทะเล” อยางไรก็ตาม กฎหมายมิไดใหคําจํากัดความของคําวา “ชายหาดของทะเล” วามีขอบเขตเพียงใด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยตีความวา การพิจารณาวาที่ดินสวนใดยังมีสภาพเปนชายหาด
อยูหรือไม ตองพิจารณาจากสภาพขอเท็จจริงในแตละกรณีวาที่ดินนั้นยังมีสภาพเปนชายหาดอยูหรือไม
220
221

เพิ่งอาง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 118 ทวิ
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ซึ่งอาจเปนที่ดินที่ตามปกติน้ําทะเลขึ้นถึงหรือน้ําทะเลขึ้นไมถึงก็ได222 การตีความพื้นที่ชายหาดที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของกรมเจาทาจึงคอนขางกวาง เพราะกินความรวมทั้งพื้นที่ซึ่งน้ําทะเลทวมถึงและที่น้ํา
ทะเลท ว มไม ถึ ง ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด ป ญ หาในการพิ จ ารณาว า ขอบเขตของพื้ น ที่ ช ายหาดที่ เ ป น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมเจาทาสิ้นสุดตรงไหน
และอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการดูแลที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาวเริ่มตนที่จุดใด
ในปจจุบัน กรมเจาทาไดมอบอํานาจเจาทาใหแก อปท. ในเรื่องการอนุญาตสิ่งปลูกสรางลวงล้ํา
ลําน้ํา ซึ่งรวมถึงการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําชายฝงทะเล การดําเนินการตามกฎหมายกับผูฝาฝน และการ
แจงความรองทุกขในกรณีมีผูกระทําความผิด เชน การปลอยมลพิษลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง ทะเลสาบ
ซึ่งประชาชนใชสัญจรรวมกัน และทะเลในนานน้ําไทยดวย ดังไดกลาวโดยละเอียดแลวในบทที่ 4
6.4 การจัดการปาชายเลนและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางบกกับทะเล ชวยรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําบังพายุ บรรเทาการกัดเซาะชายฝง เปนแหลงอาหาร แหลง
อนุบาลสัตวน้ําวัยออน และเปนศูนยรวมความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุพืชพันธุสัตวที่เอื้ออํานวย
ตอการดํารงชีวิตของมนุษย และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศ
ในอดีตประเทศไทยเคยมีระบบนิเวศปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ การสํารวจพื้นที่ปาชายเลนครั้ง
แรกของกรมปาไมเมื่อป 2504 พบวา ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนมากถึงเกือบ 2.3 ลานไร แตตอมา
พื้นที่ป าชายเลนมีจํานวนลดลงมาโดยตลอดอันเนื่องมาจากสาเหตุสํ าคัญหลายประการ ไดแก การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การบุกรุกเพื่อทํานากุง การทํานาเกลือ การขยายตัวของเมือง การทองเที่ยวและ
อุต สาหกรรม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในช ว งป 2522-2529 ซึ่ งมี ก ารขยายการทํ า นากุ ง อย า งแพร ห ลาย
ปรากฏวาพื้นที่ปาชายเลนมีจํานวนลดลงถึงกวา 567,000 ไร และลดลงจนเหลือนอยที่สุดในป 2539 คือ
เหลืออยูเพียงประมาณ 1,047,390 ไร223 ในการสํารวจครั้งลาสุดเมื่อป 2547 พบวา ประเทศไทยมีพื้นที่
ปาชายเลนเหลืออยูประมาณ 1.46 ลานไร224
รั ฐ บาลมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการฟ น ฟู แ ละอนุรั ก ษ ป า ชายเลน ทั้ ง นี้ ไ ด มี ม ติค ณะรั ฐ มนตรี ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การป า ชายเลนโดยตรงนั บ ตั้ ง แต ป 2504 เป น ต น มารวมไม น อ ยกว า 34 ฉบั บ
ประกอบดวย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน การปองกัน
การบุกรุกปาชายเลน การฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน และในเรื่องอื่นๆ เชน เรื่องแนวนโยบาย แผนแมบท
และแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม และการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรในป า ชายเลน

222

หนังสือและบันทึกจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/266 ถึงอธิบดีกรมเจาทา เรื่อง อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษา
ที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2538
223
สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน, แผนแมบทการจัดการปาชายเลนประเทศไทย, กรุงเทพฯ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,
2552, หนา 29.
224
เพิ่งอาง
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ในจํานวนนี้ มีมติคณะรัฐมนตรีที่สิ้นสภาพการบังคับใชแลว ทั้งที่ถูกยกเลิกโดยตรงและถูกยกเลิกโดย
ปริยาย 14 ฉบับ225 เพื่อความกระชับในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะมติที่มีความสําคัญมากที่สุดโดยสังเขป226
6.4.1 มติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่ปาชายเลนประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอและใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติดังนี้
6.4.1.1 เขตอนุรักษ หมายถึง พื้นที่ปาชายเลนที่หามไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อ
รักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ไดแก
1) พื้นที่แหลงรักษาพันธุพืชและสัตวน้ําที่มีคาเศรษฐกิจ
2) พื้นที่แหลงเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา
3) พื้นที่งายตอการถูกทําลายและการพังทลายของดิน ไดแก
3.1) หาดทราย และสันทราย
3.2) หาดเลน เลนงอก และทรายงอก
4) พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณคดี
5) สถานที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น
6) เขตอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตแหลงทองเที่ยว เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลา
สัตว
7) พื้นที่ปาที่สมควรสงวนไวเพื่อเปนแนวปองกันลม ปองกันคลื่นและกระแสแนวปองกันลม
8) พื้นที่ปาที่มีความเหมาะสมตอการสงวนไวเพื่อเปนสถานที่ศึกษาวิจัย
9) พื้นที่ปาที่สมควรสงวนไว เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
10) พื้นที่ที่อยูหางไมนอยกวา 20 เมตรจากริมฝงแมน้ําลําคลองธรรมชาติ และไมนอยกวา 75
เมตร จากชายฝงทะเลทั่ ว ประเทศ มีเ นื้อ ที่ทั้ งหมดประมาณ 427 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
ประมาณ 266,737 ไร
6.4.1.2 เขตเศรษฐกิจ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
2.1 ลานไร แบงออกเปน
1) เขตเศรษฐกิจ ก. หมายถึงพื้นที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนเฉพาะกิจการดานปา
ไม ไดแก
1.1) พื้นที่ปาสัมปทาน และปาโครงการ
1.2) พื้นที่ปาชายเลนนอกเขตสัมปทานที่เหมาะสมแกการอนุรักษไวเพื่อเปนปาชุมชน
1.3) พื้นที่สวนปาเพื่อผลผลิตดานปาไมของรัฐและเอกชน มีเนื้อที่ประมาณ 1,997 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,248,056 ไร
225
226

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับปาชายเลน, กรุงเทพฯ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2552.
การสรุปมติคณะรัฐมนตรีตางๆ ที่สําคัญเปนขอมูลที่ไดจาก แผนแมบทการจัดการปาชายเลนประเทศไทย, อางแลว, หนา 52-64.
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2) เขตเศรษฐกิจ ข. หมายถึง พื้นที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนา
ดานอื่นๆ แตตองคํานึงถึงผลเสียดานสิ่งแวดลอม ทั้งประเทศมีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 813,000 ไร ไดแก
2.1) พื้นที่เกษตรกรรม ไดแก
 การกสิกรรม
 การเลี้ยงสัตว
 การประมง
 การทํานาเกลือ
2.2) พื้นที่อุตสาหกรรม
 การทําเหมืองแร
 การสรางโรงงานอุตสาหกรรม
 แหลงชุมชน
 แหลงการคา
 ทาเทียบเรือ
 พื้นที่อื่นๆ
6.4.2 มติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ 2533 เรื่อง การพิจารณาแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน
ในพื้นที่ปาชายเลนภาคตะวันออก
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบมาตรการเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนภาค
ตะวันออกรวม 5 ประการ ดังนี้
1) มาตรการควบคุมการใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนในสวนที่ถูกกําหนดเปนเขตอนุรักษ
เขตเศรษฐกิ จ ก. และ ข. ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2530 มี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และควรถือเปนบรรทัดฐานตอไปได
2) สําหรับพื้นที่เศรษฐกิจ ก. และ เศรษฐกิจ ข. ที่ไดมีการทํานากุงหรือสรางคันคูไว กอนมีมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2530 สมควรผอนผันใหมีการอนุญาตใหเขาทําประโยชนได
โดยมีเงื่อนไขตางๆ เพื่อปองกันมิใหมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้น
3) พื้นที่ใดที่ไดจําแนกเปนเขตเศรษฐกิจ ก. แตมิไดเปนปาสงวนแหงชาติ หากเห็นสมควร ให
ดําเนินการประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ
4) ในเขตเศรษฐกิจ ก. และ ข. ที่ไดรับการผอนผัน หากราษฎรรายใดไมยอมดําเนินการขอ
อนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยอางกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากเห็น
ว า หลั ก ฐานกรรมสิ ท ธิ์ ที่ มี ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย ให ส ง เรื่ อ งให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นั้ น ๆ
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเครงครัดเปนรายๆ ไป
5) เพื่อเปนการลดความกดดันและการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทํานากุง ควรมีมาตรการเสริม
คือ เพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการขออนุญาตเขาทําประโยชนเพื่อทํานากุงในพื้นที่ปาสงวน
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แหงชาติ สงเสริมการเลี้ยงกุงในกระชังและเลี้ยงหอย สนับสนุนดานชลประทาน การจัดรูป
ที่ดิน และอื่นๆ ที่มีความจําเปน การทํานากุงขนาดใหญแบบพัฒนา ใหจัดสรรประโยชนแก
เกษตรกรรายยอยในพื้นที่ในสัดสวนที่เปนธรรมและเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหมีการละทิ้งที่
เดิมและบุกรุกปาแหงใหม
6.4.3 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่ อ ง รายงานการศึ ก ษาสถานภาพ
ปจจุบันของปาไมชายเลนและปะการังของประเทศ
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชายเลนและปะการังของ
ประเทศตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และกําหนดมาตรการดังตอไปนี้
1) ใหคณะกรรมการปาไมแหงชาติกําหนดมาตรการเด็ดขาดที่จะสามารถหยุดยั้งการทําลายปา
ไม ช ายเลนของประเทศให ไ ด ต ามความเห็ น ของสํ า นั ก งบประมาณ แล ว รายงานให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 30 วัน
2) ใหระงับการใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนโดยเด็ดขาด โดยใหกระทรวงมหาดไทยรับ
ไปดํ า เนิ น การสั่ ง การไปยั ง จั ง หวั ด ที่ เ กี่ ย วข อ ง ให จั ด ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด
ประกอบดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตปาชายเลน และระงับ
การพิจารณาขออนุญาตใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนของทางราชการ
3) ใหธนาคารแหงประเทศไทยรับไปกํากับดูแลเกี่ยวกับการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย โดย
ขอความรวมมือธนาคารพาณิชยใหระงับการใหสินเชื่อแกโครงการตางๆ ที่จะเปนการบุกรุก
ทําลายพื้นที่ในเขตปาชายเลน หรือเปนโครงการที่จะเปลี่ยนสภาพปาไมชายเลน
6.4.4 มติคณะรัฐมนตรี 22 สิงหาคม 2543 และมติคณะรัฐมนตรี 17 ตุลาคม 2543 เรื่อง
การแกไขปญหาการจัดการพื้นที่ปาชายเลน
เพื่ อ สนองนโยบายในการแก ไ ขป ญ หาข อ ขั ด แย ง และความเดื อ ดร อ นของราษฎรที่ ไ ด เ ข า
ครอบครองอาศัยพื้นที่ทํากินในเขตปาชายเลนโดยถูกตองตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหเพิ่มเติม
เงื่อนไขในการนํามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปจจุบัน
ของปาไมชายเลนและปะการังของประเทศ ไปปฏิบัติใหบังเกิดผลดังนี้
1) อนุ ญ าตให ร าษฎรที่ ไ ด เ ข า อยู อ าศั ย ในเขตป า ชายเลนโดยไม มี เ อกสารสิ ท ธิ ก อ นมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ยังคงอยูอาศัยตอไปได แตไมอนุญาตใหทํากิน
ทั้งนี้ตองขออนุญาตจากกรมปาไมทุกป และหามมิใหมีการออกเอกสารสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
2) ใหกรมปาไมจัดการดูแลรักษาปาชายเลนในลักษณะเปนเขตกันชน (Buffer Zone)
เพื่ออนุรักษปาชายเลนตลอดแนวชายฝงทะเลกวางไมนอยกวา 100 เมตรตลอดแนว
ชายฝงทะเล เพื่อฟนฟูใหเปนปาชายเลนที่สมบูรณ เวนแตบริเวณชายฝงทะเลตอนใดมี
ลักษณะทางกายภาพที่ไมอํานวยใหกันแนวเขตเปนปาชายเลนจรดฝงทะเลไดถึง 100 เมตร
หากปรากฏวาในทองที่ใดเปนที่อยูอาศัยของราษฎร ใหนําขอ 1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

3) ใหผูรับสัมปทานไมปาชายเลนที่ประสงคจะดําเนินการตอคงมีสิทธิทําไมตอไปจนสิ้นอายุ
สัมปทาน โดยใหกรมปาไมกวดขันดูแลมิใหมีการกระทําผิดเงื่อนไขสัมปทานที่กําหนดโดย
เครงครัด หากพบวามีการกระทําผิดเงื่อนไขใดๆ ใหเพิกถอนสัมปทานทันที
4) ใหผูไดรับประทานบัตรเหมืองแรในพื้นที่ปาชายเลนดําเนินการตอไปจนสิ้นอายุประทานบัตร
โดยให ก รมทรั พ ยากรธรณี ก วดขั น ดู แ ลมิ ใ ห มี ก ารกระทํ า ผิ ด เงื่ อ นไขประทานบั ต รและ
เจตนารมณของกฎหมาย หากพบวามีการกระทําผิด ใหเพิกถอนประทานบัตรทันที
5) ทาเทียบเรือประมงที่ดําเนินการมากอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ใหกรมปาไมพิจารณา
อนุญาตใหใชพื้นที่ในเขตปาชายเลนคราวละไมเกิน 2 ป แตรวมกันแลวตองไมเกิน 15 ป
นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยหามมิใหขยายพื้นที่ทําการ พรอมทั้งใหกําหนด
มาตรการควบคุมเพื่อปองกันผลกระทบตอสภาพปาและสิ่งแวดลอม และภายหลังจาก 15 ป
แลว ใหรัฐเปนผูเขาไปดําเนินการตอไป
6) สถานที่ ร าชการในหมู บ า นในเขตป า ชายเลนที่ มี อ ยู ก อ นมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 23
กรกฎาคม 2534 ใหพิจารณาเพิกถอนสภาพปาชายเลน
7) ให ค ณะกรรมการป า ไม แ ห ง ชาติ ม อบหมายให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ ดํ า เนิ น การ
กําหนดอัตรา และเรียกเก็บคาใชประโยชนพื้นที่ในเขตปาชายเลนในกรณีตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใชพื้นที่และขนาดของพื้นที่ที่ใช รวมทั้งผลกระทบและ
ความสูญเสียสภาพความสมบูรณของปาชายเลนและสภาพแวดลอมประกอบดวย โดยใหนํา
รายไดจากการเรียกเก็บคาใชประโยชนที่ดินดังกลาวสมทบสนับสนุนการปลูก ฟนฟู และ
การอนุรักษปาชายเลนของกรมปาไม
8) ในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหลังแนวเขตปาชายเลนที่ราษฎรบุกรุกและพื้นที่กรรมสิทธิ์
ของเอกชน ใหกรมประมง กรมปาไม และกรมควบคุมมลพิษรวมกันดูแล และจัดใหมีระบบ
น้ํ า ระบบบํ า บั ด และระบบกํ า จั ด ของเสี ย เพื่ อ รั ก ษาสภาพป า ชายเลนและคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม
9) ใหกรมปาไมนําพื้นที่ปาชายเลนที่จําแนกออกเปนเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
ปาชายเลนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และพื้นที่งอกชายฝง
ทะเลที่เ กิดขึ้นใหมมารวมเปนพื้นที่เขตอนุรักษทั้งหมด เวนแตบ ริเวณพื้นที่ที่ไดรั บ
อนุญาตใหมีการใชประโยชนในกรณีตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ ใหกรมปาไมจัดทําแผนที่
แสดงแนวเขตอนุรักษและแนวเขตพื้นที่ที่อนุญาตใหราษฎรเขาอาศัยทํากินใหชัดเจนเพื่อ
จัดเปนเขตกันชน โดยใหเรงรัดจัดทําแผนที่ดังกลาวเสร็จโดยเร็ว แตตองไมชากวา 1 ป
นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และใหสงแผนที่ที่จัดทําเสร็จแลวใหหนวยงานราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเครงครัด และใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณประจําปใหกรมปาไมในการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน
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10) ในพื้นที่อนุรักษตามขอ 9) หามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนในทุก
กรณีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปดโอกาสใหปาชายเลนไดฟนตัวกลับคืนสูความ
อุดมสมบูรณ อันจะเปนการเกื้อกูลการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
11) วิธีดําเนินการใหเปนไปตามขอ 1) – ขอ 10) ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ใหเปนดังนี้
 ใหผูประกอบการออกคาใชจายทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตกรณีตามความเหมาะสมใน
การจัดระบบน้ํา ระบบบําบัด และระบบกําจัดของเสีย เนื่องจากเปนผูกอผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
 ในเขตอนุ รักษ ห ามมิให อนุญ าตการใชป ระโยชนพื้นที่ ปาชายเลนในทุ กกรณี
โดยรวมถึ ง พื้ น ที่ ก อ สร า งสาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การ เพื่ อ จั ด ทํ า ระบบ
บําบัดตางๆ ดวย
 ใหกํานัน ผูใหญบาน องคการบริหารสวนตําบล หรือนิติบุคคลในทองถิ่นที่ไดรับ
การแตงตั้งตามกฎหมายรวมกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พิจารณาอนุญาตใหราษฎร
อยูอาศัยในปาชายเลน โดยมีคณะกรรมการปองกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดิน
ในเขตป า ชายเลนเป น คณะกรรมการร ว มพิ จ ารณายื น ยั น ว า ราษฎรที่ ไ ด รั บ
อนุญาตนั้นเปนผูที่ไดเขามาทํากินกอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 จริง และใหมีการ
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหแกราษฎรดวย
12) มติคณะรัฐมนตรีใดที่ขัดหรือแยงกับมติคณะรัฐมนตรีนี้ ใหใชมติคณะรัฐมนตรีนี้
แทน และในการออกมติคณะรัฐมนตรีฉบับใหมที่เกี่ยวของกับการจัดการปาชายเลน
ใหใชมติคณะรัฐมนตรีนี้เปนหลัก
จากที่กลาวมาทั้งหมด โดยสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลมากที่สุดในการอนุรักษพื้นที่ปาชายเลน
ในปจจุบัน คือ
 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 มีผลใหระงับการใชประโยชนและระงับการ
พิจารณาอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนโดยเด็ดขาด เนื่องจากไมตองการใหหนวยงานใดไม
วาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน มาขออนุญาตใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนอีก แมวามติคณะรัฐมนตรีนี้จะ
มิไดระบุวาใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่ปาชายเลนประเทศไทย แตก็มีผลเทากับยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยปริยาย227
 มติคณะรัฐมนตรี 22 สิงหาคม 2543 และมติคณะรัฐมนตรี 17 ตุลาคม 2543 มีผลทําให
พื้นที่ปาชายเลนที่ถูกจําแนกออกเปนเขตการใชประโยชนตามมติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 ถูก
ผนวกเขาเปนเขตอนุรักษทั้งหมด และหามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนในทุกกรณีทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเปดโอกาสใหปาชายเลนไดฟนตัวกลับคืนสูความอุดมสมบูรณ
227

ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนกลาง ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 4 (สุราษฎรธานี) และหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 4 (สุราษฎรธานี) วันที่ 5 กรกฎาคม
2554
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ในปจจุบัน จึงกลาวไดวาพื้นที่ปาชายเลนทั่วประเทศ (ยกเวนพื้นที่ซึ่งเอกชนมีสิทธิในที่ดินตาม
กฎหมาย) เปนพื้นที่อนุรักษโดยผลของมติคณะรัฐมนตรีตางๆ ที่กลาวมา และหามมิใหอนุญาตใหบุคคล
หรือหนวยงานใดเขาขอใชหรือทําประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน ทั้งนี้ หนวยงานที่มีบทบาทหลักในการ
อนุรักษปาชายเลน ไดแก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อยางไรก็ดี ในสวนของปาชายเลนที่
จัดเปนเขตปาสงวนแหงชาติ หรือเขตปาไมถาวร กรมปาไมยังคงมีอํานาจในการควบคุมการใชทรัพยากร
ปาไมตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ และพระราชบัญญัติปาไม ตามลําดับ
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บทที่ 7
การจัดการทรัพยากรนํ
้า
การจัดการทรัพยากรน้ําโดย
โดยอปท.
อปท.

การจัดการทรัพยากรน้ํามีความสําคัญเปนอยางมากตอชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่อยู
ในชนบทที่ตองประสบปญหาน้ําทวมน้ําแลงเปนประจําทุกป จากการสํารวจโดยสงแบบสอบถามถึง
อปท. จํ า นวน 7,775 แห ง ทั่ ว ประเทศ พบว า ป ญ หาการขาดแคลนน้ํ า เป น ป ญ หาด า นการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อปท. เลื อ กตอบมากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 73.10 ของกลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบ
แบบสอบถาม ในจํานวนนี้มี อปท. ถึงรอยละ 51.8 ที่เห็นวาปญหาการขาดแคลนน้ํามีความสําคัญมาก
เปนอันดับหนึ่ง ไดแก การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแลง รวมทั้งมี
แหลงน้ําไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการใชน้ํา228
โดยลักษณะทางอุทกวิทยา ประเทศไทยแบงพื้นที่ลุมน้ําออกไดเปน 25 ลุมน้ําหลัก 254 ลุมน้ํา
สาขา และอีกกวา 5,000 ลุมน้ํายอย ไดรับน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปประมาณ 1,424 มิลลิเมตร คิดเปนปริมาณ
น้ําฝนรวมในแตละปประมาณ 719,500 ลานลูกบาศกเมตร ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 70 ระเหยสูชั้น
บรรยากาศและไหลซึมลงในดินสวนหนึ่ง ปาไมและพืชในฤดูฝนนําไปใชในการเจริญเติบโตสวนหนึ่ง และ
ขังตามแองหรือหนองบึงตามธรรมชาติตางๆ อีกสวนหนึ่ง ที่เหลือประมาณรอยละ 30 (213,500 ลาน
ลูกบาศกเมตร) เปนน้ําทาที่ไหลตามแมน้ําลําคลองและลําหวยตางๆ แลวไหลลงสูทะเล229 คิดเปนน้ําทา
เฉลี่ยตอจํานวนประชากร 3,285 ลูกบาศกเมตร/คน/ป
ปจจุบัน แหลงเก็บกักน้ําทั้งอางเก็บน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่สรางโดยกรม
ชลประทาน และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีความจุทั้งสิ้นประมาณ 75,148 ลานลูกบาศก
เมตร คิดเปนรอยละ 35 ของปริมาณน้ําทาทั้งหมด เปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ 33 แหง และอางเก็บน้ํา
228

มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ, โครงการสํารวจและการศึกษาระดับพื้นที่เกี่ยวกับขอจํากัดของการบริหารจัดการที่ดีของ อปท., โครงการ
ยอยที่ 2 ภายใตชุดโครงการวิจัยการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสู อปท. และชุมชน, สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555, หนา 2-10. การสํารวจกระทําโดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากรที่ประกอบดวย อปท.
7,775 แหงทั่วประเทศ แบงเปนเทศบาล 2,008 แหง และ อบต. 5,767 แหง โดยมี อปท.ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนทั้งสิ้น 2,773
แหง คิดเปนรอยละ 35.67 ของ อปท. ที่เปนกลุมประชากรทั้งหมด
229
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2553-2556, แหลงที่มา: www.rid.go.th/2009/
data/docs/planerid/strategy53-56.pdf, หนา 4.
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ขนาดกลาง 367 แหง นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไปตาม
พื้นที่ชุมชนในชนบท230
การจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม
เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ที่ มี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลายหน ว ยงาน ขึ้น อยู กั บ อํา นาจหนา ที่ แ ละพื้น ที่ ค วาม
รับผิดชอบ กฎหมายสวนใหญเนนเรื่องการจัดหาน้ําและการพัฒนาแหลงน้ําทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก อยางไรก็ดี แผนกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. นับตั้งแตฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาจนถึงรางแผนกระจายอํานาจ
และแผนปฏิบัติการฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดหา พัฒนา
และบํารุงรักษาแหลงน้ําและโครงการชลประทานขนาดเล็กใหแก อปท. โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลาย
หนวยงาน ที่สําคัญไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน
และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
การจัดการน้ําของประเทศไทยในอดีตเนนเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพื่อใหมีน้ําพอเพียงตอ
ความตองการในฤดูแลงหรือยามน้ําขาดแคลน อยางไรก็ดี ภัยพิบัติจากน้ําทวมซึ่งเกิดถี่ครั้งขึ้นในชวง
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะมหาอุทกภัยเมื่อป 2554 ไดกอใหเกิดความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาท
ของ อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ํา
ทวม
ในบทนี้จะกลาวถึงหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําโดยสังเขป โดยจะ
ใหความสําคัญกับเรื่องการถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการน้ําใหแก อปท. ความกาวหนาและ
สัมฤทธิผลของการถายโอนภารกิจ ปญหาและอุปสรรคที่ อปท. ประสบอยูในการดําเนินภารกิจที่ไดรับ
การถายโอน ซึ่งจะชี้ใหเห็นวา ปญหามิไดอยูที่การแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ แตอยูที่การบริหาร
จัดการเพื่อให อปท. สามารถดําเนินภารกิจมากมายที่ไดรับการถายโอนแลวอยางแทจริง
7.1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํามีอยูมากมายหลายหนวยงาน กระจายอยูใน
อยางนอย 4 กระทรวง หนวยงานสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก
1) กรมชลประทาน มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําระบบชลประทานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 กิจการที่กรม
ชลประทานจัดทําไดแก การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม
ส ง ระบาย หรื อ แบ ง น้ํ า เพื่ อ เกษตรกรรม การพลั ง งาน การสาธารณู ป โภค หรื อ การ
อุตสาหกรรม การปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา และการคมนาคมทางน้ําที่อยูในเขต
ชลประทานดวย

230

เพิ่งอาง, หนา 5-6.
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2) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ “กฟผ.” มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ในการจัดหาพลังงานไฟฟา ซึ่งไดแกการกระทํา
กิจการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตพลังงานไฟฟา อันรวมถึงการสรางเขื่อนกั้นน้ํา
เขื่อนระบายน้ํา เขื่อนกักเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา และการสรางโรงไฟฟา ตลอดจนการบํารุงรักษา
เขื่อนและควบคุมปริมาณน้ําที่กักเก็บและระบายจากอางเก็บน้ํา กฎหมายนี้ยังใหอํานาจ
กฟผ. และ กรมชลประทานในการรวมกันออกขอบังคับเพื่อกําหนดปริมาณน้ําที่จะกักเก็บ
หรือระบายออกจากอางเก็บน้ํา231
3) การประปานครหลวง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
ในการสํารวจ จัดหาน้ําดิบ และจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบเพื่อใชในการประปา ผลิต จัดสง และ
จําหนายน้ําประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และดําเนินธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเปนประโยชนแกการประปา
4) การประปาส ว นภู มิ ภ าค มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประปาส ว นภู มิ ภ าค
พ.ศ. 2522 ในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปาโดยการสํารวจ และจัดใหไดมาซึ่ง
น้ํ า ดิ บ เพื่ อ ใช ใ นการผลิ ต จั ด ส ง และจํ า หน า ยน้ํ า ประปา รวมทั้ ง การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ที่
เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา ในเขตทองที่ซึ่งอยูนอกเขตที่วาการประปานคร
หลวง
5) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ในการควบคุมการประกอบกิจการน้ําบาดาล อัน
ประกอบดวย การเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล หรือการระบายน้ําลงบอบาดาล ในเขต
น้ําบาดาลใดๆ
6) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2551 ในการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพของดินหรือ
ที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น รวมทั้งการอนุรักษดินและน้ําเพื่อรักษา
ดุลธรรมชาติหรือเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แมวากฎหมายจะไมได
ใหอํานาจแกกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนาแหลงน้ําโดยตรง แตที่ผานมา กรมพัฒนาที่ดินได
จัดทําโครงการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อสนองตอบความ
ตองการใชน้ําของเกษตรกร รวมทั้งงานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่ออนุรักษดินและน้ํา ซึ่ง
ไดดําเนินการอยางกวางขวางในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ
7) กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ในการจัดทําสิ่งกอสรางอันเปนประโยชนแกสวนรวมของ
นิคมสหกรณที่จัดตั้งขึ้นได ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดใหกรมสงเสริมสหกรณตองถายโอน
ภารกิจที่เปนงานกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําในเขตนิคมสหกรณ.ใหแก อปท.
8) สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ในการจัดที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีที่ดินไมเพียงพอแกการครองชีพ
รวมทั้งการใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิต แผนยุทธศาสตรการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2555-2559 ได กํ า หนดให ส.ป.ก. ต องถ า ยโอนภารกิ จด า นงานก อ สร า งและ
บํารุงรักษาแหลงน้ําในเขตปฏิรูปที่ดินใหแก อปท.
9) กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ําทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
(กนช.) ซึ่งเปนองคกรสูงสุดในการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของหนวยงาน
ตางๆ โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการลุมน้ําที่ กนช. แตงตั้งขึ้นในแตละลุมน้ําหลักของ
ประเทศ
กฎหมายตางๆ ดังกลาวมาขางตนใหอํานาจแกราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา
แหลงน้ําและจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการผลิตพลังงาน เนื่องจากการพัฒนา
แหลงน้ําตองอาศัยความรูและเทคนิคทางวิชาการ รวมทั้งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก อีกทั้งโดย
ปกติน้ําเปนทรัพยากรที่ไหลขามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหลาย อปท. การพัฒนาแหลงน้ําที่เปน
โครงการขนาดใหญและขนาดกลางจึงยังคงเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
อยางไรก็ดี แผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา ได
กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจมากมายหลายประการให อปท. ซึ่งสวนใหญเปนภารกิจดานการกอสราง
และบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็ก รวมทั้งการถายโอนภารกิจดานการจัดการน้ําบาดาล ดังจะกลาวตอไป
7.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีหลายฉบับ เฉพาะที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาแหลงน้ํา การชลประทาน และการจัดสรรน้ํา ซึ่งเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับ อปท. มากที่สุดไดแก
กฎหมายดังตอไปนี้
7.2.1 พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482
เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการชลประทานที่ราษฎรเปนฝายจัดทําขึ้นเรียกวา “การชลประทาน
สวนราษฎร” มีวัตถุประสงคเพื่อเกษตรกรรมเปนหลัก การจัดทําชลประทานใหเปนไปตามความเห็นของ
ราษฎรสวนมากโดยคํานวณคะแนนเสียงตามกรรมสิทธิ์ในที่ดินในอัตราสิบไรตอหนึ่งเสียง นายอําเภอมี
อํานาจแตงตั้งหัว หน าการชลประทานและผู ชว ยไดต ามจํานวนที่เ ห็นสมควรและตามความเห็นของ
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ราษฎรส ว นมากที่ไ ด รั บ ประโยชนใ นเขตการชลประทาน รวมทั้ งมีอํานาจเกณฑแรงงานหรือ เครื่ อง
อุปกรณเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมการชลประทานไดตามสวนของจํานวนเนื้อที่เพื่อการเพาะปลูกของ
ผูมีกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองที่ดินนั้น โดยใหถือเกณฑ 10 ไรตอหนึ่งคน เศษของ 10 ไรถาถึงครึ่งให
นับเปนหนึ่งคน ในกรณีที่ไมสามารถไปทํางานตามคําสั่งเกณฑได ตองจัดผูอื่นไปทําแทน หรือใหเงิน
ทดแทนคาแรงงานตามปริมาณแหงงานที่จะตองทําก็ได
การแบงปนน้ําตามกฎหมายนี้เปนหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน หัวหนาการชลประทานหรือ
ผูชวยโดยแบงตามสวนของจํานวนเนื้อที่ที่ทําการเพาะปลูก หากตกลงกันไมได จึงใหนายอําเภอหรือ
ผูแทน กํานัน ผูใหญบาน และหัวหนาการชลประทานเปนผูพิจารณาชี้ขาดตามเสียงขางมาก ในยามที่
ปริมาณน้ํามีไมเพียงพอ ใหบุคคลเหลานี้ประชุมเพื่อประชุมชี้ขาดตามเสียงขางมากเชนกัน นอกจากนี้
ให บุ ค คลผู มี ห น า ที่ บ ริ ห ารงานชลประทานได รั บ ยกเว น การเกณฑ แ รงงานและเครื่ อ งอุ ป กรณ ก าร
ชลประทาน กลาวคือ กํานันและหัวหนาการชลประทานไดรับยกเวนคนละ 30 ไร และผูใหญบานและ
ผูชวยหัวหนาการชลประทานคนละ 15 ไร
เปนที่นาสังเกตวา กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาคลายกับระบบการจัดการน้ําในระบบเหมืองฝายของ
ภาคเหนือ ซึ่งมีประวัติความเปนมาไมนอยกวา 700 ปตั้งแตสมัยพญาเม็งราย232 การจัดการน้ําโดย
ชุมชนจึงมีมากอนที่จะมีกฎหมายของรัฐมารับรองอยางเปนทางการ ประมาณกันวา ระบบเหมืองฝายใน
ภาคเหนืออาจมีมากถึง 4,000 เหมืองฝาย มีขนาดพื้นที่ชลประทานตั้งแต 50 ไร จนถึง 10,000 ไร233
ระบบเหมืองฝายมักมีขอตกลงระหวางสมาชิกเหมืองฝาย หรือสัญญาเหมืองฝาย เพื่อควบคุมการใชน้ํา
และจัดการกับปญหาความขัดแยงเรื่องน้ําระหวางสมาชิกของเหมืองฝาย มีหัวหนาเหมืองฝาย หรือ “แก
ฝาย” และมี “แกเหมือง” ที่รับผิดชอบการสงน้ําผานคูน้ําในเขตหมูบานของตน สมาชิกในชุมชนมีสิทธิใน
การใชน้ําและมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการบํารุงรักษาระบบเหมืองฝาย หรือจายคาจางแรงงาน
สําหรับขุดลอกลําเหมือง และบํารุงรักษาหรือซอมแซมตัวฝาย ระบบการจัดการเหมืองฝายสะทอนใหเห็น
ถึงภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ําโดยชุมชนซึ่งมีมานานหลายรอยป จึงไมนาแปลกที่
ในทางปฏิบัติ ผูบริหารและสมาชิกระบบเหมืองฝายเปนจํานวนมากมิไดรับทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การชลประทานราษฎร เนื่องจากสามารถบริหารจัดการน้ําโดยกติกาของชุมชนอยูแลวโดยไมตองอาศัย
กฎหมายของรัฐ234
ในป จจุ บัน ระบบเหมืองฝายหรือการจัดการน้ําโดยชุ มชนไดออนแอลง ฝายสวนใหญไดถูก
เปลี่ยนสภาพเปนฝายคอนกรีต รวมทั้งมีการดาดคอนกรีตในลําเหมืองที่ใชสงน้ํา ทําใหการบํารุงรักษา
เหมืองฝายไมตองใชแรงงานสมาชิกชุมชนมากเหมือนเชนในอดีต นอกจากนี้ การถายโอนภารกิจให
อปท. มีหนาที่ดูแลและบํารุงรักษาระบบสงน้ําทําใหเกิดความรูสึกวาการขุดลอกลําเหมืองเปนหนาที่
232

สําหรับประวัติความเปนมาของระบบเหมืองฝายภาคเหนือ ดู วันเพ็ญ สุรฤกษ, พัฒนาการทางประวัติความเปนมาและการจัดการ
เกี่ยวกับระบบชลประทานในภาคเหนือของประเทศไทย, คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528 หนา 80-187.
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มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ, การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา: มุมมองดานสถาบันสําหรับการบริหาร
จัดการน้ํา, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 2540, ภาคผนวกที่ 1 หนา IV.
234
กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย, โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, กรุงเทพฯ, 2547, หนา 7.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ความรับผิดชอบของ อปท. มากกวา ซึ่งสงผลใหการรวมแรงรวมใจของสมาชิกชุมชนในการบํารุงรักษา
ลําเหมืองมีลดนอยลงไปดวย235
7.2.2 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
เปนกฎหมายหลักที่ใหอํานาจกรมชลประทานอยางกวางขวางในการบริหารจัดการชลประทาน
ซึ่งประกอบดวยภารกิจสําคัญ 2 ดาน ไดแก
 การกอสรางเพื่อพัฒนาแหลงน้ําหรือจัดหาน้ํา และ
 การสงน้ําและบํารุงรักษา เพื่อการกระจายน้ํา
“การชลประทาน” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง กิจการที่กรมชลประทานจัดทําขึ้นเพื่อให
ไดมาซึ่งน้ํา หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงน้ําเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การ
สาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา กับ
รวมถึงการคมนาคมทางน้ําซึ่งอยูในเขตชลประทานดวย” การบริหารจัดการน้ําในระบบชลประทานของ
รัฐจึงอาจมีวัตถุประสงค ที่หลากหลายและครอบคลุมการจัดสรรน้ําใหแกภาคเกษตรกรรม และภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ รวมทั้งการใชน้ําชลประทานเพื่อการสาธารณูปโภค เชน การทําประปา ตลอดจนการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําดวย
หนวยงานหลักซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายนี้ ไดแก กรมชลประทาน ซึ่งควบคุมการใชทาง
น้ํา ชลประทาน เรี ย กเก็ บ ค า ชลประทานจากผู ใ ช น้ํ า จากทางน้ํ า ชลประทาน การบํ า รุ ง รั ก ษาทางน้ํ า
ชลประทาน ป ด กั้ น หรื อ เป ด น้ํ า ในทางน้ํ า ชลประทาน ขุ ด ลอก ซ อ ม หรื อ ดั ด แปลงแก ไ ขทางน้ํ า
ชลประทาน และหามมิใหผูใดขุดคลองหรือทางน้ํามาเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน หรือกระทําอยางหนึ่ง
อยางใดใหน้ําในทางน้ําชลประทานรั่วไหล อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการชลประทาน เปนตน
นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 กรมชลประทานไดมีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาด
ใหญจํานวน 86 แหง โครงการชลประทานขนาดกลางจํานวน 725 แหง และโครงการชลประทานขนาด
เล็กจํานวน 12,190 แหง นอกจากนี้ ยังมีโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 2,136 โครงการ รวมพื้นที่
ชลประทานทั้งหมด 28,345,729 ไร พื้นที่รับประโยชน 9,965,524 ไร236
ในชวงกวาสามปที่ผานมา กรมชลประทานมีนโยบายฟนฟูกลุมผูใชน้ําชลประทานซึ่งตนเคย
จัดตั้งไวแตไมคอยประสบความสําเร็จในอดีต237 มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเปนจํานวนมากเกี่ยวกับ
235

ขอมูลจากการสัมภาษณคุณอินสม จันทรประทุม อดีตผูใหญบานบานสารภี ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่
8 มกราคม 2555
236
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2553-2556, แหลงที่มา: www.rid.go.th/2009/
data/docs/planerid/strategy53-56.pdf, หนา 6.
237
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม, สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน กรมชลประทาน, กรุงเทพฯ, กรมชลประทาน, 2554, หนา 45-53 กรมชลประทานไดริเริ่มตั้งกลุมผูใชน้ํามาตั้งแต พ.ศ. 2506 ใน
รูปของสมาคมผูใชน้ําชลประทาน แตไมประสบความสําเร็จเนื่องจากสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมักครอบคลุมพื้นที่กวางขวางและไมไดรับความ
รวมมือจากผูใชน้ําเทาที่ควร ใน พ.ศ. 2522 กรมชลประทานจึงมีคําสั่งใหชะลอการจัดตั้งสมาคมผูใชน้ําชลประทาน และศึกษาหาแนว
ทางการปรับปรุงการจัดตั้งและวิธีการบริหารองคกรผูใชน้ําขึ้น ซึ่งมีขอสรุปวา ควรกําหนดขนาดองคกรผูใชน้ําชลประทานใหมีขนาดเล็กลง
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แนวคิ ด เรื่ อ ง “การบริ ห ารจั ด การชลประทานโดยเกษตรกรมี ส ว นร ว ม” (Participatory Irrigation
Management: PIM) รวมทั้งเอกสารเผยแพรความรูแกเกษตรกรผูใชน้ําและอาสาสมัครชลประทาน การ
ใหความสําคัญแกการมีสวนรวมและการฟนฟูกลุมผูใชน้ํามีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากความตองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการการบริหารจัดการน้ําชลประทาน เพื่อทําใหการจัดสงน้ําสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชน้ํามากขึ้น ตลอดจนใหเกษตรกรผูใชน้ําเขามามีสวนรวมในการบํารุงรักษาระบบสงน้ําและคูน้ํา
แทนที่จะใหเปนการดําเนินการโดยภาครัฐแตฝายเดียว ซึ่งนับวันจะมีขอจํากัดทั้งดานงบประมาณและ
บุคลากรมากขึ้น การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม หมายถึง การบริหารจัดการ
ชลประทานโดยใหเกษตรกรหรือผูใชน้ําชลประทานเขามามีสวนรวมกับกรมชลประทานในการตัดสินใจ
บริ ห ารจั ด การ และดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมชลประทานทั้ ง ในด า นการก อ สร า ง และด า นการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาตามที่ทั้งสองฝายกําหนดขึ้นหรือตกลงเห็นชอบรวมกัน238 นอกจากการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
ชลประทานแลว กรมชลประทานยังไดริเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management
Committee for Irrigation: JMC) ซึ่งเปนองคกรในระดับแต ละโครงการชลประทาน ประกอบดวย 4
ประสาน คือ ตัวแทนเกษตรกรผูใชน้ํา อปท. โครงการชลประทาน และสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ
แตงตั้งอาสาสมัครชลประทานเพื่อทําหนาที่ประสานระหวางหนวยงานของกรมชลประทานกับเกษตรกร
ผูใชน้ําดังจะกลาวตอไป
ประเภทและโครงสรางองคกรผูใชน้ําชลประทาน
องคกรผูใชน้ําชลประทาน เปนองคกรของเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน สมาชิกขององคกรคือ
ผูใชน้ําจากระบบชลประทานสายเดียวกัน ประกอบดวยองคกรผูใชน้ําชลประทานประเภทตางๆ ตั้งแต
ขนาดเล็กในระดับแปลงนาไปจนถึงองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคลดังนี239
้
1) กลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน) (Water Users Group: WUG) ครอบคลุมพื้นที่แฉก
สงน้ํา 1 แฉก หรือคูสงน้ํา 1 สาย มีหัวหนากลุม 1 คน และอาจมีผูชวยไดตามความจําเปน
สมาชิกของกลุมไดแกเกษตรกรผูใชน้ําในคูน้ําสายนั้น โดยพื้นที่ของกลุมผูใชน้ําชลประทาน
ไมควรเกิน 1,000 ไร
2) กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน (Integrated Water Users Group: IWUG) ประกอบดวย
กลุมพื้นฐานหลายกลุม ที่ใชน้ําจากแหลงน้ําหรือคลองสายเดียวกัน ครอบคลุมพื้นที่คลองสง
น้ําสายใหญ หรือคลองซอย หรือคลองแยกซอย หรือโซนสงน้ํา 1 โซน ซึ่งอาจครอบคลุม
พื้ น ที่ ทั้ ง โครงการชลประทาน แต ไ ม ค วรเกิ น 20,000 ไร ต อ หนึ่ ง กลุ ม บริ ห ารการใช น้ํ า
ชลประทาน มีการบริหารในรูปคณะกรรมการที่เลือกมาจากสมาชิกผูใชน้ํา เพื่อจัดการน้ํา
โดยเนนการรวมกลุมผูใชน้ําชลประทานในระดับแปลงนาที่มีจํานวนผูใชน้ําไมมากนักและมีโครงสรางการบริหารการสงน้ําที่ไมยุงยาก
ซับซอนเกินไป กอนที่จะพัฒนาไปเปนองคกรผูใชน้ําในระดับที่สูงขึ้นตอไป
238
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม, สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน กรมชลประทาน, กรุงเทพฯ, กรมชลประทาน, 2554, หนา 29.
239
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การบริหารจัดการน้ําและการบริหารองคกรผูใชน้ําชลประทาน, สํานักสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน กรมชลประทาน, กรุงเทพฯ, 2548, หนา 23-29.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

จากแหลงน้ํา หรือคลองสงน้ําสายใหญ หรือคลองซอย หรือคลองแยกซอย หรือโซนสงน้ํา
รวมทั้งในระดับคูสงน้ํา การรวมกลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน) ที่เขมแข็งเปนกลุม
บริ ห ารการใช น้ํ า ชลประทานเริ่ ม ตั้ ง แต พ.ศ. 2532 เป น ต น มา240 กลุ ม บริ ห ารการใช น้ํ า
ชลประทานมีโครงสรางและขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเชนเดียวกันกับสมาคมผูใชน้ํา
ชลประทาน และสหกรณ ผู ใ ช น้ํ า ชลประทาน ต า งกั น เพี ย งแต ว า กลุ ม บริ ห ารการใช น้ํ า
ชลประทานยังไมมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
3) องคกรผูใชน้ําชลประทานประเภทนิติบุคคล ไดแก
 กลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน จดทะเบียนกับนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจํา
จังหวัดแหงทองที่ที่จะจัดตั้งตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยอาศัยพระราช
กฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อชวยเหลือกันและกัน
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถนําเงินกําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการกัน
ไวเปนทุนสํารองมาแบงเปนเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกได
 สมาคมผูใชน้ําชลประทาน จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ภายใตประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 1 มาตรา 78-109 มีขอบเขตพื้นที่และโครงสรางการบริหาร
เชนเดียวกับกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน ใน พ.ศ. 2531 กรมชลประทานไดสํารวจ
สถานภาพของสมาคมผูใชน้ําชลประทานที่มีอยู นับจํานวนได 167 สมาคม แตมีเพียง
จํานวนนอยเทานั้นที่มีการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่กรมชลประทานกําหนด
ไว241
 สหกรณผูใชน้ําชลประทาน จดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณผูใชน้ําชลประทานไวกับกรม
สงเสริมสหกรณ โดยอาศัยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สามารถนําผลกําไรมา
แบงปนกันได มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบและโครงสรางการบริหารเชนเดียวกับกลุม
บริ หารการใชน้ําชลประทาน สหกรณผู ใ ชน้ําชลประทานเกิ ดขึ้นเป นครั้งแรกในเขต
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาขนาดใหญที่มีการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมติของ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2520 และไดมีการจัดตั้งสหกรณ
ผูใชน้ําชลประทานในโครงการชลประทานอื่นๆ ในระยะตอมา242
องคกรผูใชน้ําชลประทานมีหนาที่วางแผนการจัดสรรน้ําประจําฤดูกาลสงน้ํารวมกับเจาหนาที่
ชลประทาน สํารวจความตองการใชน้ําจากสมาชิกผูใชน้ําแลวแจงแกเจาหนาที่ชลประทาน ประชุม
สมาชิกผูใชน้ําเพื่ อแจงแผนการสงน้ําประจําฤดู และจัดรอบเวรการใชน้ําภายในคูน้ํ า ดําเนินการให
สมาชิกผูใชน้ําบํารุงรักษาคูสงน้ําและอาคารชลประทาน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงสิ่งกอสราง เพื่อใหการ

240

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การจัดตั้งองคกรผูใชน้ําชลประทาน, สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา กรมชลประทาน,
กรุงเทพฯ, 2551, หนา 26.
241
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม, อางแลว, หนา 48.
242
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การจัดตั้งองคกรผูใชน้ําชลประทาน, อางแลว, หนา 26.
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สงน้ําในคูสงน้ําและการระบายน้ําเปนไปโดยสะดวก243 ความเขมแข็งขององคกรผูใชน้ําชลประทานจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมากตอประสิทธิภาพของระบบชลประทาน
ตั้งแต พ.ศ. 2532 เป นตนมา กรมชลประทานไดกําหนดใหมีการขึ้นทะเบีย นองคกรผู ใชน้ํ า
ชลประทาน ต อ มาได ป รับ รูป แบบมาเป น การขึ้ น บั ญ ชีสํ า หรั บองค ก รผู ใ ช น้ํา บางประเภทที่ ไม ได จ ด
ทะเบียนตามกฎหมาย ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (30 กันยายน 2552) มีองคกรผูใชน้ําชลประทาน
ที่ขึ้นทะเบียนหรือขึ้นบัญชีกับกรมชลประทานในเขตสํานักชลประทานที่ 1-17 ดังนี244
้
 กลุมผูใชน้ําชลประทาน (กลุมพื้นฐาน) 13,006 กลุม ครอบคลุมพื้นที่ 5,205,861 ไร และ
สมาชิ ก ผู ใ ช น้ํ า 305,838 คน (ไม นั บ รวมกลุ ม พื้ น ฐาน ภายใต ก ลุ ม บริ ห ารการใช น้ํ า
ชลประทาน สมาคมผูใชน้ําชลประทาน และสหกรณผูใชน้ําชลประทาน)
 กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน 1,319 กลุม ครอบคลุมกลุมพื้นฐาน 27,290 กลุม พื้นที่
7,155,759 ไร และสมาชิกผูใชน้ํา 475,662 คน
 สมาคมผู ใ ช น้ํ า 35 สมาคม ครอบคลุ ม กลุ ม พื้ น ฐาน 1,302 กลุ ม พื้ น ที่ 233,583 ไร และ
สมาชิกผูใชน้ํา 22,031 คน
 สหกรณผูใชน้ําชลประทาน 45 แหง ครอบคลุมกลุมพื้นฐาน 1,450 กลุม พื้นที่ 453,579 ไร
และสมาชิกผูใชน้ํา 26,032 คน
แมวาจะมีการฟนฟูเรื่องการจัดตั้งกลุมใชน้ําในชวงสามปที่ผานมา แตความยั่งยืนของกลุมผูใช
น้ําชลประทานก็ขึ้นอยูกับความเขมแข็งของชุมชนเปนหลัก กรมชลประทานเคยสงเสริมการตั้งกลุมผูใช
น้ํานานมาแลวในอดีต แตก็ขาดความตอเนื่องดานนโยบายและงบประมาณสนับสนุนซึ่งมีผลทําใหกลุม
ผูใชน้ําเปนจํานวนมากลมเลิกไป ในกรณีของจังหวัดเลย เมื่อฝายปฏิบัติการของกรมชลประทานกลับมา
ฟนฟูกลุมผูใชน้ําชลประทานเมื่อประมาณสามปที่แลว ก็พบวาประมาณรอยละ 95 ของกลุมผูใชน้ํ า
ชลประทานไดลมเลิกไปแลว สวนที่เหลืออยูประมาณรอยละ 5 มีบางแหงที่เขมแข็งจนหนวยงานของรัฐ
เองตองเรียนรูจากชุมชนวามีวิธีการอยางไรที่ทําใหกลุมเขมแข็ง245
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดลงพื้นที่สัมภาษณประธาน และคณะกรรมการกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
ชลประทานอางเก็บน้ําหวยน้ําคู ตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบวากลุมผูใชน้ําชลประทาน
ดังกลาวกอตั้งมานานแลวนับตั้งแตกรมชลประทานกอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ําคูเสร็จ มีสมาชิกผูใชน้ํา
200 กวาคนใน 6 หมูบานซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ อบต.ภูหอ และ อบต.หนองคัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
จัดการและจัดสรรน้ําไมอาจยึดตามพื้นที่เขตปกครองของ อบต. ได กลุมเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน
หวยน้ําคูมีประธานกลุมที่สืบทอดงานกันมา 2-3 รุน มีกรรมการ 9-10 คน กรรมการบางคนเปนหัวหนา
กลุมระดับคลองซอยที่มีอยู 3 สาย และมีหนาที่ดูแลลงไปถึงระดับคูน้ําหรือที่เรียกกันวาคลองไสไกอีก 5
สาย และมีเหรัญญิกของกลุม กรรมการมีวาระ 2 ป มีระเบียบขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา สมาชิกผูใชน้ํามี
243

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การบริหารจัดการน้ําและการบริหารองคกรผูใชน้ําชลประทาน, อางแลว, หนา 35.
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม, อางแลว, หนา 65.
245
ขอมูลจากการสัมภาษณคุณอุดมพร ผาสุข หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2555
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

หนาที่ตองเสียคาบํารุงรักษาคลองสงน้ําและคาใชจายของกลุมในอัตราไรละ 10 บาทตอป หากปลูกถั่ว
เหลืองดวย ก็จะเก็บเพิ่มในอัตรา 10 บาทตอกระสอบ นอกจากนี้ สมาชิกยังมีหนาที่ตองชวยกันถางหรือ
ขุดลอกคลองทั้งคลองสายใหญซึ่งมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร และคลองซอย หากไมมาชวยถาง
คลอง จะถูกปรับ 200 บาทตอวัน กลุมผูใชน้ําจะมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม
กอนที่เกษตรกรจะทํานา และในเดือนธันวาคมกอนที่เกษตรกรจะปลูกพืชฤดูแลงซึ่งสวนใหญไดแก ถั่ว
เหลือง มีการเชิญเจาหนาที่ของกรมชลประทานและ อบต. มารวมประชุมดวยเพื่อรวมกันคิดและตกลง
กันวาใครจะไดน้ํากอน จะสงน้ําใหเกษตรกรที่อยูทายน้ํา หรือที่อยูเหนือน้ํากอน ซึ่งโดยปกติจะตอง
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป246
กลุมผูใชน้ําชลประทานอางเก็บน้ําหวยน้ําคูเปนตัวอยางของชุมชนจัดการตนเอง ความเขมแข็ง
ของชุมชนเปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จขององคกรในการแกไขปญหาการจัดสรรน้ําและความ
ขัดแยงเรื่องน้ํา เนื่องจากเปนพื้นที่ซึ่งมีน้ําไมพอเพียงแกการเพาะปลูก การมีกติกาเพื่อแบงปนน้ําและ
บํารุงรักษาคลองและคูน้ําเพื่อใหการสงน้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเปนเรื่องที่จําเปน มิเชนนั้นจะเกิด
ความขัดแยงเรื่องน้ําอยางรุนแรง247 มีขอสังเกตวา โครงสรางการจัดองคกรผูใชน้ําชลประทานของกลุม
เกษตรกรผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ําคูมีความแตกตางจากโครงสรางองคกรผูใชน้ําชลประทานที่กรม
ชลประทานกําหนดดังไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความสามารถของชุมชนในการจัดสรร
น้ําดวยตนเองมีความสําคัญมากกวาบทบาทของภาครัฐในการสงเสริมการจัดตั้งองคกรผูใชน้ํา
คณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation: JMC)
กรมชลประทานไดริเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน หรือที่เรียกวา JMC ในแตละ
โครงการชลประทาน ประกอบดวย 4 ประสาน คือ ตัวแทนเกษตรกรผูใชน้ํา อปท. โครงการชลประทาน
และสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ JMC เปนองคกรสูงสุดในการบริหารจัดการโครงการชลประทาน เปน
ศูนยกลางในการบูรณาการการทํางานระหวางสวนราชการตางๆ ในพื้นที่ชลประทาน ทําหนาที่ในการ
กําหนดหลักเกณฑในการแบงน้ําจากแหลงน้ําของโครงการนั้นๆ กําหนดมาตรการควบคุมการใชน้ํา
กํ า หนดฤดู ก าลหรื อ ปฏิ ทิ น การส ง น้ํ า พื้ น ที่ ส ง น้ํ า วิ ธี ก ารและแผนการส ง น้ํ า และพิ จ ารณาแผนการ
ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทาน เปนตน248 นับจนถึงขณะที่เขียนรายงานการวิจัยนี้ มีการจัดตั้ง
JMC แลวจํานวน 29 คณะ249 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการบริหารจัดการผาน JMC ยังเปนเรื่องที่เพิ่ง
ริเริ่มมาไดเมื่อประมาณ 3 ปที่แลว จึงยังเปนการยากที่จะประเมินการทํางานของ JMC
246

ขอมูลจากการสัมภาษณคุณทาว ธรรมกุล ประธานกลุมเกษตรกรผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ําคู นายชวน อุทธบูรณ ผูใหญบาน นายอิน
ตอง ธรรมโสน และนายพัน อุทธบูรณ กรรมการกลุมเกษตรกรผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ําคู ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2555.
247
ขอมูลจากการสัมภาษณคุณทาว ธรรมกุล ประธานกลุมเกษตรกรผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ําคู ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ 2555
248
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม, อางแลว, หนา 213-223.
249
สํ า นั ก ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของประชาชน กรมชลประทาน, ที่ ม า http://113.53.240.217/ppp/index.php?option=com_content
&view=article&id=248%3A2010-02-11-13-3.
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อาสาสมัครชลประทาน
อาสาสมั ค รชลประทานเป น เกษตรกรหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากองค ก รผู ใ ช น้ํ า
ชลประทาน ทําหนาที่ประสานงานระหวางกรมชลประทานกับองคกรผูใชน้ําชลประทานในการวางแผน
ควบคุม และติดตามการสงน้ําและบํารุงรักษาในฤดูกาลเพาะปลูก อาสาสมัครชลประทานจะตองขึ้น
ทะเบียนเปนอาสาสมัครเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณว าด วยการบริหารงาน
อาสาสมัครเกษตรกร พ.ศ. 2551 คาตอบแทนอาสาสมัครใหเบิกแบบเหมาจายไมเกิน 1,200 บาท/เดือน/
คน เกณฑที่ใชในการกําหนดจํานวนอาสาสมัครชลประทานคือประมาณ 2,500-3,000 ไร ตออาสาสมัคร
ชลประทาน 1 คน250 ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีอาสาสมัครชลประทานที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรม
ชลประมาณแลวจํานวน 1,057 คน251
7.2.3 พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติน้ําบาดาลมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการเจาะน้ําบาดาลและการใชน้ําบาดาลให
เป น ไปโดยถู ก ต อ งตามหลั กวิ ช าการ เพื่ อ ป องกั น มิ ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายแก แ หลง น้ํ า บาดาลซึ่ ง เป น
ทรัพยากรของชาติ กฎหมายนี้หามมิใหผูใดประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลใดๆ ไมวาจะเปน
ผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ําบาดาลนั้นหรือไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
ผู ซึ่ ง อธิบ ดี ม อบหมาย ทั้ งนี้ นับ ตั้ ง แต เ ดือ นธั น วาคม พ.ศ. 2554 เปน ตน มา ได มีป ระกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดใหกรุงเทพมหานครและทองที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยเปน
เขตน้ําบาดาล และกําหนดใหน้ําใตดินที่อยูลึกจากผิวดินเกินกวา 15 เมตร เปนน้ําบาดาล โดยใหมีผลใช
บังคับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 7 จังหวัดตั้งแตวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 และมีผลใช
บังคับในเขตจังหวัดอื่นๆ ทั้งหมดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป252 ฉะนั้น ผูใชน้ําบาดาล
ในทุกทองที่ของประเทศไทยจะตองขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลใหถูกตองตามกฎหมายตอพนักงานน้ํา
บาดาลประจําทองที่ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มิเชนนั้นจะมีความผิด ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน
6 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลใด ใหยื่นคําขอตอ
พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลนั้น (ในปจจุบัน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งใหผูบริหาร อปท. ในเขต 3 จังหวัดนํารองเปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่แลว ดังจะกลาว
ตอไป) ใบอนุญาตแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
 ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล มีอายุไมเกิน 1 ป
 ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล มีอายุไมเกิน 10 ป
250

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, คูมือคูใจอาสาสมัครชลประทาน, สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน, กรุงเทพฯ,
2553.
251
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม, อางแลว, หนา 65.
252
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึกของน้ําบาดาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
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 ใบอนุญาตระบายน้ําลงบอบาดาล มีอายุไมเกิน 5 ป (ปจจุบันยังไมมีการออกใบอนุญาต
ประเภทนี้)
นับจนถึงปจจุบัน ไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้ 2 ครั้ง ไดแก
 การแกไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระสําคัญเพื่อแกไขวิกฤตการณน้ําบาดาลและ
ป ญหาแผ นดิ นทรุ ด ในเขตท องที่ที่ มีการสูบ น้ํ าบาดาลขึ้ นมาใช ใ นปริ มาณที่ มากเกินกว า
ปริ ม าณน้ํ า ที่ ไ หลลงสู ชั้ น น้ํ า บาดาล โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล ในกรณี ที่ ก ารสู บ น้ํ า บาดาลในท อ งที่ ใ ดจะทํ า ให ชั้ น น้ํ า บาดาลเสี ย หายหรื อ
เสื่อมสภาพ หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรของชาติ หรือทําใหสิ่งแวดลอม
เป น พิ ษ หรื อ เป น อั น ตรายแก ท รั พ ย สิ น หรื อ สุ ข ภาพของประชาชน รั ฐ มนตรี ฯ 253 โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลมีอํานาจประกาศใหเขตทองที่นั้นเปนเขตหามสูบน้ํา
บาดาล นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนลดหรือเลิกการใชน้ําบาดาลในพื้นที่ที่มี
การใหบริการประปาแลว ยังใหอํานาจรัฐมนตรีฯ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล
ในการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดอัตราคาใชนํ้าบาดาลในทองที่ที่มีน้ําประปาใชไมเกิน
อัตราสูงสุดของคาน้ําประปาในทองที่นั้น
 การแกไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2546 สาระสําคัญไดแก การกําหนดใหสวนราชการหรือองคการ
ของรั ฐ ที่ มี ก ารเจาะน้ํ า บาดาลและใช น้ํ า บาดาลในเขตวิ ก ฤตการณ น้ํ า บาดาลต อ งขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล จัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล (กพน.) ขึ้นในกรม
ทรัพ ยากรน้ําบาดาลเพื่ อเปน ทุนใชจายในการศึ กษา วิจัย พัฒนา และอนุ รัก ษแหลงน้ํ า
บาดาลและสิ่งแวดลอม และใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาอนุรักษน้ําบาดาลที่เรียกเก็บเพิ่มจากผูรับใบอนุญาตใชน้ํา
บาดาลในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล เปนตน
7.2.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนระบียบที่
จัดทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลเปน
การยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการใชน้ําและการบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาด
เล็ก พ.ศ. 2525 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2532 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สาระสําคัญ
ไดแก การกําหนดโครงสรางการบริหารทรัพยากรน้ําที่ยึดลุมน้ําเปนหลัก ประกอบดวยองคกรบริหาร
จัดการลุมน้ํ าทั้ งในระดับชาติและระดับ ลุมน้ํา โดยใหประชาชนเขามามี สวนร วมมากขึ้น นอกจากนี้
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกระจายอํานาจใหแก อปท. ยังไดเพิ่มสาระในสวนที่กําหนดแนวทางใน
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การบริหารจัดการและบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็กของ อปท. และกําหนดให อปท. จัดทําทะเบียน
แหลงน้ําขนาดเล็กดวย
สาระสําคัญของระเบียบฯ สรุปพอสังเขปไดดังนี้
(1) คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) เชนเดียวกันกับระเบียบฯ ฉบับ พ.ศ. 2532
และฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2545 ที่ ถู ก ยกเลิ ก ไป ระเบี ย บฯ ฉบั บ นี้ กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ซึ่งเรียกโดยยอวา “กนช.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ
คนที่สอง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรองประธานกรรมการคนที่สาม
สําหรับกรรมการ กนช. ไดแก ผูแทนสวนราชการและผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยมีอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ําเปนกรรมการและเลขานุการ
นอกจากองคประกอบของ กนช. ดังกลาวมาแลวขางตน ณ เวลาที่เขียนรายงานวิจัยฉบับนี้
(เมษายน 2555) ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูแทนสวนราชการและผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ
กนช. รวม 3 ฉบับ254 ซึ่งนอกจากจะแตงตั้งผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
แลว ยังรวมถึงการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีก 20 คน ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปน
นักวิชาการและผู เชี่ ยวชาญด านการจัดการทรัพยากรน้ํ า 7 คน255 ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 1 คน ผูแทน อปท. 3 คนและผูแทนกรรมการลุมน้ําอีก 9 คน คณะกรรมการ กนช. ใน
ปจจุบันจึงมีทั้งสิ้น 41 คน สําหรับกรรมการที่เปนผูแทนสวนราชการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน
ผูแทน อปท. และผูแทนกรรมการลุมน้ํามีรายละเอียดดังนี้
ผูแทนสวนราชการ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และอธิบดีกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรองอธิบ ดี กรมชลประทาน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทน อปท. ไดแก ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย และผูแทนสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย
254

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 244/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550, คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 80/2552 เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเพิ่มเติม ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552 และคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 253/2552 เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552
255
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ไดแก นายเจษฎา แกวกัลยา นายชนะ รุงแสง
นายนิพนธ ตั้งธรรม นางมิ่งสรรพ ขาวสอาด นายสันติ บางออ นายสุภัทท วงศวิเศษสมใจ และนายอภิชาต อนุกูลอําไพ
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา มีจํานวน 9 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือก
และการสรรหา ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนผูแทนภาคเกษตรกรรม 4 คน256 ภาคพาณิชย บริการ และ
การทองเที่ยว 4 คน257 และภาคอุตสาหกรรม 1 คน258
องคประกอบของ กนช. ดังกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการเปดใหภาคสวน
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แทนที่จะให กนช. ประกอบดวยผูแทนของ
ส ว นราชการเป น หลั ก อย า งไรก็ ดี ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การน้ํ า โดย กนช. ย อ มขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ําของสวนราชการตางๆ และการเขามามีสวนรวมของ
ภาคสวนตางๆ ไดอยางแทจริง ซึ่งในปจจุบันยังทําไดคอนขางนอยดังจะกลาวตอไป
อํานาจหนาที่ของ กนช. ระเบียบฯ ฉบับ นี้กําหนดให กนช. มีอํานาจหนาที่มากมายรวม 13
ประการ ในที่นี้จะสรุปอํานาจหนาที่หลักๆ โดยสังเขปดังนี้
 เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ํา การปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และ
กรอบงบประมาณดานการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศแบบบูรณาการ
 ประสานกับสวนราชการตางๆ และ อปท. ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การดําเนินการ
ดานการปองกันภัยพิบัติอันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ําและการรักษาคุณภาพน้ํา
 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑและเงื่อนไขในการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศ
ตามที่คณะกรรมการลุมน้ําตางๆ นําเสนอ
 กําหนดลําดับความสําคัญในการจัดสรรและควบคุมการใชทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการ ทั้งในดานการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การ
รั ก ษาระบบนิ เ วศ การขนส ง ทางน้ํ า การผลิ ต ไฟฟ า พลั ง น้ํ า และด า นอื่ น ๆ และแจ ง ให
คณะรัฐมนตรีทราบ
 กําหนดแนวทางติดตามและประเมินผลการถายโอนภารกิจดานทรัพยากรน้ําไปสู อปท.
 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของ กนช. ตาม
ความจําเปน
โดยเจตนารมณ ข องระเบี ย บฯ นี้ จึง ตองการให กนช. เปนองคก รบริ ห ารทรัพ ยากรน้ํา ของ
ประเทศ ทําหนาที่ประสานและเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่มี
ภารกิจดานการบริหารจัดการน้ําดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหากสามารถกระทําไดก็จะทําให
256

ผู แ ทนภาคเกษตรกรรม ได แ ก นายสุ ริ ย า มาเกิ ด กรรมการลุ ม น้ํ า ป ง จ.ตาก นายวิ โ รจน ริ ม จั น ทร กรรมการลุ ม น้ํ า กกและโขง
(ภาคเหนือ) จ.เชียงราย ผศ.เจริญ ปยารมย กรรมการลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก จ.จันทบุรี และนายไกรวรรณ อัครกุล กรรมการลุมน้ํา
ภาคใตฝงตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช
257
ผู แ ทนภาคพาณิ ช ย บริ ก ารและการท อ งเที่ ย ว ได แ ก นายอภิ ช าติ ศรี ส วั ส ดิ์ กรรมการลุ ม น้ํ า โขง (ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ )
จ.มุกดาหาร นายวินัย รุงฤทธิเดช กรรมการลุมน้ําแมกลอง จ.สมุทรสงคราม นายสมภพ โสมาภา กรรมการลุมน้ําปาสัก จ.ลพบุรี และนาย
จิระวุฒิ จิรภาพงพันธ กรรมการลุมน้ําปตตานี จ.ยะลา
258
ผูแทนภาคอุตสาหกรรม ไดแก นายนิมิต งามยิ่งไพศาล กรรมการลุมน้ําชี จ.กาฬสินธุ
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การบริหารทรัพยากรน้ําในภาพรวมมีเอกภาพมากขึ้น เกิดการบูรณาการภารกิจ และลดความซ้ําซอนใน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
อยางไรก็ดี เนื่องจากมีสถานะเปนเพียงระเบียบฯ การบูรณาการภารกิจจึงขึ้นอยูกับหนวยงาน
ตางๆ ซึ่งตางมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจหนาที่ตนไวอยางเต็มที่ รวมทั้งขึ้นอยูกับความ
สนใจของประธาน กนช. ซึ่งมักเปนรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และเปน
บุคคลที่ไมไดมีประสบการณหรือความสนใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศ นอกจากนี้
แผนงานและโครงการที่ กนช. ใหความเห็นชอบจะเกิดขึ้นไดก็ขึ้นอยูกับงบประมาณที่สํานักงบประมาณ
จะจัดสรรให ซึ่งเทาที่ผานมา สํานักงบประมาณก็มิไดใหลําดับความสําคัญแกแผนงานหรือโครงการที่
ผานความเห็นชอบของ กนช. มากกวาแผนงานหรือโครงการที่เสนอโดยหนวยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจดาน
การจัดการทรัพยากรน้ํา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การบูรณาการภารกิจระหวางหนวยงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ํายังไมเกิดขึ้นเทาที่ควร โครงการที่เสนอของบประมาณโดย
กรมชลประทานบางโครงการอาจไมผ าน กนช. แตก็ยังไดรั บการจั ดสรรเงินจากสํ านั กงบประมาณ
ในขณะทีโ่ ครงการที่ผานความเห็นชอบจาก กนช. อาจไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเลยก็ได ซึ่งเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหภาคสวนที่มารวมจัดทําแผนงานในระดับลุมน้ํามีแรงจูงใจที่จะเสนอโครงการผาน
คณะกรรมการลุ ม น้ํ า น อ ยลง 259 การที่ ร ะเบี ย บฯ นี้ กํ า หนดให ก รมทรั พ ยากรน้ํ า กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร กนช. (แทนที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ที่แตเดิมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี) ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหการบูร
ณาการงานของกรมชลประทาน ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กับงานของกรมทรัพยากรน้ํา
เปนไปไดยากขึ้นกวาแตกอน260 โดยภาพรวมจึงไมอาจปฏิเสธไดวา แมประเทศไทยจะมีการจัดตั้ง กนช.
มาตั้งแต พ.ศ. 2532 แตในปจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํายังคงมีลักษณะการบริหารจัดการ
แบบแยกสวน
(2) คณะกรรมการลุมน้ํา คณะกรรมการลุมน้ําเปนองคกรที่ กนช. แตงตั้งเพื่อปฏิบัติงานใน
ระดับลุมน้ํา มีจํานวนไมเกิน 35 คน ประกอบดวยผูแทนสวนราชการ ผูแทน อปท. ผูแทนองคกรผูใชน้ํา
และผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําเปนกรรมการ สําหรับ
ประธานกรรมการใหแตงตั้งจากกรรมการในลุมน้ํานั้น โดยมีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคเปน
กรรมการและเลขานุการ
ระเบียบฯ นี้กําหนดใหคณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจหนาที่รวม 12 ประการ ในที่นี้จะขอสรุป
เฉพาะอํานาจหนาที่หลักๆ พอสังเขปดังนี้
 เสนอความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางการ
แกไขปญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรน้ํา
 จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา
259
260

ขอมูลจากการสัมภาษณ นายสุรพล ปตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555
เพิ่งอาง
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

 ประสานการจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนงบประมาณของส ว นราชการ และ อปท. ที่
เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ําใหเปนไปตามแผนการบริหารทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํานั้นๆ
 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ พรอมทั้งกําหนดปริมาณการใชน้ําในแตละกิจกรรมอยาง
ชัดเจน และกําหนดมาตรการจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําที่มีอยูดวยความเปนธรรม
และมีประสิทธิภาพ
 สงเสริม สนับสนุน และใหคําแนะนําแก อปท. ในการบริหารทรัพยากรน้ําจากแหลงน้ําขนาด
เล็กใหเกิดประโยชนและเปนธรรม
 ประนีประนอม ไกลเกลี่ยขอขัดแยง และแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําใน
พื้นที่ลุมน้ํา
 แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการและคณะทํ า งานเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการลุ ม น้ํ า
มอบหมาย
ในป จ จุ บั น กนช. ได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการลุ ม น้ํ า ในแต ล ะลุ ม น้ํ า หลั ก 25 ลุ ม น้ํ า ของ
ประเทศ นอกจากกรรมการที่เปนผูแทนสวนราชการแลว คุณสมบัติและการสรรหากรรมการลุมน้ําซึ่ง
เปนผูแทนของ อปท. ผูแทนองคกรผูใชน้ํา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนไปตามที่กําหนดโดยประกาศ
ของคณะกรรมการทรัพยากรน้าํ แหงชาติ261 ซึ่งกําหนดใหมีผูแทนจากภาคสวนตางๆ ดังนี้
 ผูแทนองคกรผูใชน้ํา ใหพิจารณาจากองคกรผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรม
หรือภาคการพาณิชย หรือการบริการหรือการทองเที่ยว จํานวนกลุมละ 2-4 คนตามสภาพ
ความเหมาะสมของแตละจังหวัดรวมไมเกิน 9 คน
 ผูแทน อปท. ประกอบดวย
 นายกองคการบริหารสว นจังหวัด หรือรองนายกองคการบริหารสว นจังหวัดที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายจํานวน 1 คน
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล หรือเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร หรือนายกเมือง
พัทยา จํานวน 1 คน
 นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
 ในสวนของกรุงเทพมหานคร ใหพิจารณาจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรอง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวนรวม 3 คน
 ผูทรงคุณวุฒิ ใหพิจารณาจากผูแทนสถาบันการศึกษา หรือผูมีความรูและประสบการณ หรือ
ผูแทนองคกรเอกชน หรือผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน จํานวนกลุมละ 2-4 คน ตามสภาพ
ความเหมาะสมของแตละจังหวัด รวมไมเกิน 9 คน
สํ าหรับ กระบวนการสรรหากรรมการคณะกรรมการลุ มน้ําซึ่ งเป น ผูแ ทนจากภาคส ว นต า งๆ
ดังกลาวมาขางตน ให กนช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผูแทนระดับจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด
261

ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหา การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของกรรมการในคณะกรรมการลุมน้ํา ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551
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เปนประธานในทุกจังหวัดที่อยูในลุมน้ํา262 เพื่อดําเนินการประสานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ให
เสนอรายชื่อผูแทน อปท. ผูแทนองคกรผูใชน้ํา และผูทรงคุณวุฒิของแตละจังหวัด ใหกรมทรัพยากรน้ํา
จัดประชุมผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการลุมน้ํา และแบงกลุมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองภายในแตละกลุมของจังหวัดในแตละ
ลุมน้ํา แลวเสนอรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมกลุมละไมเกิน 6 คน เพื่อเสนอตอ กนช. ใหพิจารณาแตงตั้ง
เปนกรรมการลุมน้ําตอไป
ในที่นี้จะขอยกตัวอยางองคประกอบของคณะกรรมการลุมน้ําปง ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในลุมน้ําที่มี
กิ จ กรรมและพั ฒ นาการในทางบวกมากกว า ลุ ม น้ํ า อื่ น ๆ เพื่ อ พอให เ ห็ น ภาพขององค ป ระกอบของ
คณะกรรมการลุมน้ํา คณะกรรมการลุมน้ําปงมีกรรมการ 34 คนดังนี้
1) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
2) ผูวาราชการจังหวัดลําพูน
3) ผูวาราชการจังหวัดตาก
4) ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
5) ผูแทนกรมประชาสัมพันธ
6) ผูแทนกรมชลประทาน
7) ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน
8) ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร
9) ผูแทนกรมเจาทา
10) ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11) ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา
12) ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
13) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
14) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
15) ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
16) ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
17) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 คน
18) ผูแทนองคกรผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม จํานวน 5 คน
19) ผูแทนองคกรผูใชน้ําภาคอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน
20) ผูแทนองคกรผูใชน้ําภาคการพาณิชย การบริการ และการทองเที่ยว จํานวน 2 คน
262

คณะอนุก รรมการสรรหาผู แทนในระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน นายกองคการบริหารสว นจังหวั ด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจํานวน 2 คน
เปนกรรมการ ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคที่ มีจังหวัดอยูในเขตความรับผิดชอบเปนอนุกรรมการและเลขานุการ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

21) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน
22) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 กรมทรัพยากรน้ํา เปนกรรมการและเลขานุการ
23) ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ที่ไดรับมอบหมาย
จํานวน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ
เมื่อเทียบกับคณะกรรมการลุมน้ําในยุคตนๆ หลังการแตงตั้ง กนช. เปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2532
ที่คณะกรรมการลุมน้ํามักประกอบดวยผูแทนสวนราชการตางๆ เปนสวนใหญ กรมทรัพยากรน้ําไดปรับ
องคประกอบของคณะกรรมการลุมน้ําในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีผูแทนจากสวนราชการ และ
ผูแทนจากภาคสวนตางๆ ในสัดสวนประมาณครึ่งตอครึ่ง นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีผูแทน อปท. จํานวน
3 คน ในกรณีของคณะกรรมการลุมน้ําปง ผูแทน อปท. ไดแก นายกเทศมนตรีตําบลหางดง จ.เชียงใหม
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และนายกองคการบริหารสวนตําบลคณฑี จ.กําแพงเพชร
นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการลุมน้ําก็มาจากการเลือกกั นเองในคณะกรรมการลุมน้ํา แทนที่จะ
กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดตองเปนประธานคณะกรรมการลุมน้ําในทุกกรณีดังเชนที่เคยทําในอดีต
อยางไรก็ดี แมวาคณะกรรมการลุมน้ําจะมีองคประกอบจากภาคสวนตางๆ มากขึ้น แตโจทย
สําคัญที่ทาทายคณะกรรมการลุมน้ําเสมอมาก็คือ กรรมการลุมน้ําจะสามารถชวยสะทอนปญหาและแกไข
ความขัดแยงเรื่องน้ําซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นในระดับลุมน้ําสาขาและลุมน้ํายอยไดมากนอยเพียงใด รวมทั้งจะ
สามารถบูรณาการการทํางานของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของในลุมน้ํานั้นๆ ไดมากนอยเพียงใด ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ ยอมขึ้ นอยู กั บ ประสิท ธิ ภาพในการทํ างานของคณะกรรมการลุมน้ําในแตละลุ มน้ํา รวมทั้ง
ความสามารถที่จะเชื่อมโยงการทํางานของคณะกรรมการลุมน้ํากับผูมีสวนไดเสียในระดับลุมน้ําสาขาและ
ลุ ม น้ํ า ย อ ยเป น สํ า คั ญ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ใ นงานวิ จั ย นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การเชื่ อ มโยงบทบาทของ
คณะกรรมการลุมน้ํากับ อปท. และผูมีสวนไดเสียในลุมน้ํายังมีอยูอยางจํากัด สวนหนึ่งเปนเพราะยังไมมี
การแตงตั้งคณะทํางานในระดับลุมน้ําสาขาอยางทั่วถึง แตเหตุผลสําคัญนอกเหนือไปจากนั้นก็คือ อปท.
และผูมีสวนไดเสียในลุมน้ํามองไมเห็นวาทั้งคณะกรรมการลุมน้ําและคณะทํางานลุมน้ําสาขาจะสามารถ
บูรณาการการบริหารจัดการลุมน้ําและแกไขปญหาการจัดการน้ําไดจริง ยกตัวอยางเชน อปท. ในลุมน้ํา
แมตาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไมเขาใจและไมไดมีสวนรวมในโครงสรางของคณะกรรมการ
ลุ ม น้ํ า และไม ท ราบว า อปท. ของตนถู ก จั ด อยู ใ นลุ ม น้ํ า สาขาใดตามโครงสร า งที่ กํ า หนดโดย
คณะกรรมการลุมน้ํา263
(3) คณะทํางานลุมน้ําสาขา ดังไดกลาวมาแลววา ประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ําของ
คณะกรรมการลุมน้ําขึ้นอยูกับความสามารถในการเชื่อมโยงกับผูใชน้ําในระดับลุมน้ําสาขา ในกรณีของ
ลุมน้ําปงซึ่งมี 20 ลุมน้ําสาขา คณะกรรมการลุมน้ํามีความกาวหนาในการดําเนินงานและมีกิจกรรม
มากกวาคณะกรรมการลุมน้ําอื่นๆ อีกหลายลุมน้ํา ตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมาจนถึง ณ ขณะจัดทํา
รายงานฉบับนี้ คณะกรรมการลุมน้ําปงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในระดับลุมน้ําสาขารวมทั้งสิ้นถึง 16
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ขอมูลจากการเสวนากลุมยอยเรื่อง “ปญหา ขอขัดแยง และการจัดการทรัพยากรน้ํา: บทบาทของชุมชน อปท. และหนวยงานภาครัฐ”
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555
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ชุ ด เพื่ อ ช ว ยปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต า งๆ ของคณะกรรมการลุ ม น้ํ า ในลุ ม น้ํ า สาขาต า งๆ ของลุ ม น้ํ า ป ง264
นอกจากนี้ ยังมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารลุมน้ําและวิชาการ265 จํานวนคณะทํางานในลุมน้ํา
สาขาตางๆ มีมากนอยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ถึงปลายน้ํา
ตั้งแตมีจํานวน 15 คน (ลุมน้ําสาขาแมขาน ลุมน้ําสาขาแมกลาง และลุมน้ําสาขาแมริม) จํานวน 26 คน
(ลุมน้ําสาขาแมน้ําแมแตง) 32 คน (ลุมน้ําสาขาน้ําแมลี้) 35 คน (ลุมน้ําสาขาน้ําแมงัด) 36 คน (ลุมน้ํา
สาขาแมน้ําปงตอนบน) 37 คน (ลุมน้ําสาขาน้ําแมหาด) 49 คน (ลุมน้ําสาขาแมน้ําปงสวนที่ 3) ไปจนถึง
จํานวน 64 คน (ลุมน้ําสาขาน้ําแมแจมตอนบน) คณะทํางานมาจากภาคสวนตางๆ ทั้งภาคราชการที่เปน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ ผูแทนกลุมผูใชน้ําภาคเกษตรกรรม
ภาคธุรกิ จ และภาคอุตสาหกรรม ประธานเครือ ขายลุมน้ําย อ ยตางๆ ซึ่ง มี จํานวนมากในบางลุมน้ํ า
สาขา266 นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานชมรมกํานันผูใหญบาน และภาคประชาชน หลายๆ ลุม
น้ําสาขามีนายอําเภอเปนประธานคณะทํางาน แตไมมีลุมน้ําสาขาใดที่มีนายก อบต. เปนประธาน ทั้งนี้
เนื่องจากแตละลุมน้ํามีพื้นที่คาบเกี่ยวขาม อบต. และบางลุมน้ําสาขาครอบคลุมพื้นที่หลาย อบต. เชน
ลุมน้ําสาขาแมน้ําปงสวนที่ 3 ซึ่งประกอบดวยลุมน้ํายอยสําคัญอยางนอย 9 ลุมน้ํายอย ในพื้นที่ 3 อําเภอ
คือ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด และ อําเภอดอยเตา มีนายก อบต. อยูในคณะทํางานถึง 9 คน อีก
ตัวอยางหนึ่งไดแก คณะทํางานลุมน้ําสาขาแมแจมตอนบน ที่ครอบคลุมหลายตําบลในเขตอําเภอกัลยาณิ
วัฒนา และอําเภอแมแจม มีนายก อบต. อยูในคณะทํางาน 8 คน เปนตน
ความหลากหลายของจํานวนและองคประกอบของคณะทํางานในแตละลุมน้ําสาขาชี้ใหเห็นถึง
ความหลากหลายของกลุมผูใชน้ํา ผูมีสวนไดเสีย สวนราชการ และ อปท. ที่เกี่ยวของ รวมทั้งชี้ใหเห็นวา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไมอาจยึดตามพื้นที่เขตการปกครองของ อปท. อยางไรก็ดี ในฐานะที่เปน
หนวยการปกครองที่มีอํานาจตามกฎหมายหลายฉบับและมีงบประมาณ อปท. สามารถใชทรัพยากรที่มี
อยูในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการโดยคณะทํางานลุมน้ําสาขา ตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ
ของเครือขายลุมน้ําตางๆ ได
ความเขมแข็งของคณะกรรมการลุมน้ําและคณะทํางานลุมน้ําสาขาทั้งหลายมีความสําคัญมากตอ
การบูรณาการการบริหารจัดการน้ํา อยางไรก็ดี ในปจจุบันกฎหมายที่รองรับโครงสรางดังกลาวนี้ยังมี
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คําสั่งคณะกรรมการลุมน้ําปง ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการลุมน้ําปง คณะทํางานลุมน้ําสาขาที่แตงตั้ง
แลว 16 ชุด ไดแก (1) คณะทํางานลุมน้ําปงลุมน้ําสาขาแมขาน (2) คณะทํางานลุมน้ําปงลุมน้ําสาขาแมกลาง (3) คณะทํางานลุมน้ําปงลุมน้ํา
สาขาแมริม (4) คณะทํางานลุมน้ําปงลุมน้ําสาขาน้ําแมลี้ (5) คณะทํางานลุมน้ําปงลุมน้ําสาขาแมน้ําปงตอนบน (6) คณะทํางานลุมน้ําปงลุม
น้ํ า สาขาน้ํ า แม แ จ ม ตอนบน (7) คณะทํ า งานลุ ม น้ํ า ป ง ลุ ม น้ํ า สาขาน้ํ า แม แ ตง (8) คณะทํ า งานลุ ม น้ํ า ป ง ลุ ม น้ํ า สาขาแม ป ง ส ว นที่ 3
(9) คณะทํางานลุมน้ําปงลุมน้ําสาขาน้ําแมหาด และ (10) คณะทํางานลุมน้ําปงลุมน้ําสาขาน้ําแมงัด (11) คณะทํางานลุมน้ําสาขาคลองสวน
หมาก (12) คณะทํางานลุมน้ําสาขาหวยแมทอ (13) คณะทํางานลุมน้ําสาขาคลองแมระกา (14) คณะทํางานลุมน้ําสาขาแมน้ําปงสวนที่ 5
(15) คณะทํางานลุมน้ําสาขาคลองวังเจา (16) คณะทํางานลุมน้ําสาขาแมนา้ํ ปงสวนที่ 4
265
คําสั่งคณะกรรมการลุมน้ําปง ที่ 3/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารลุมน้ําและวิชาการ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552
ประกอบดวยอนุกรรมการ 49 คน ที่มาจากตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตั้งแตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ตาก ถึง กําแพงเพชร ในจํานวนนี้มี
ผูแ ทนภาคประชาชนจากทั้ ง 4 จั ง หวัดดัง กลา ว 24 คน และมี น ายก อบจ.เชี ย งใหม นายก อบจ.ลํ า พู น นายก อบจ.ตาก และนายก
อบจ.กําแพงเพชร
266
ดังกรณีคณะทํางานลุมน้ําสาขาน้ําแมแจมตอนบน ซึ่งมีประธานเครือขายลุมน้ํายอยเปนคณะทํางานถึง 21 คน

226

226

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
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สถานะเปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ อีกทั้งลักษณะการจัดสรรงบประมาณของรัฐก็ใชวาจะให
ความสําคัญในลําดับตนแกแผนงานหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ําตางๆ ที่เสนอจากลุมน้ําสาขาขึ้นมา
ยังคณะกรรมการลุมน้ํา จนผานความเห็นชอบจาก กนช. เสมอไป ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการตรา
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดการบริหารจัดการน้ําโดยยึดลุมน้ําเปนหลัก และถึงแม
จะมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําก็ใชวาจะชวยแกไขปญหาการบูรณาการระหวางการดําเนินงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสังกัด)
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ซึ่งมีกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และ ส.ป.ก.) ได ในบริบท
ดังกลาว บทบาทของ อปท. มีเพียงในฐานะเปนกรรมการอยูในคณะทํางานระดับลุมน้ําสาขา
(4) หนาที่ของ อปท. ในการจัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็ก สาระสําคัญของระเบียบฯ
ฉบับนี้ซึ่งแตกตางไปจากระเบียบฯ กอนหนานี้สองฉบับก็คือ การกําหนดอยางชัดเจนให อปท. มีหนาที่
จั ด ทํ า ทะเบี ย นแหล ง น้ํ า ขนาดเล็ ก ที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ข องตน และส ง ข อ มู ล ดั ง กล า วไปยั ง จั ง หวั ด และ
คณะกรรมการลุมน้ําอันเปนที่ตั้งของแหลงน้ํานั้นปละ 1 ครั้ง และใหจังหวัดและคณะกรรมการลุมน้ํา
รวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อจัดตั้งเปนศูนยขอมูลแหลงน้ําขนาดเล็กของจังหวัดและของลุมน้ําตอไป ขอมูล
ทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็กใหประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
 ประเภทหรือลักษณะของแหลงน้ํา
 สถานที่ตั้งของแหลงน้ํา
 หนวยงานที่กอสรางหรือรับผิดชอบ
 เวลาที่กอสรางแลวเสร็จ
 พื้นที่และจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
เนื่องจาก อปท. จะเปนหนวยงานหลักดานการกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็กใน
อนาคต การจัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนจึงเปนสิ่งจําเปน รวมทั้งจะ
เปนประโยชนตอการตั้งงบประมาณดานการบํารุงรักษาและการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเพิ่มเติมตาม
ภารกิจที่ไดถายโอนใหแก อปท. ในการจัดหาน้ําเพื่อสนองตอบความตองการใชน้ําของประชาชนทั้งดาน
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร
7.2.5 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ไม ใ ช ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรน้ําโดยตรง แตเนื่องจากมีการอางอิงถึงกฎหมายนี้มากในชวงที่เกิดมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554
ในฐานะที่เปนกฎหมายหลักในการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากน้ําทวม จึงนํามากลาวถึงในที่นี้พอสังเขป
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งรวมถึง
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด รวมตลอดถึงการกอวินาศกรรมดวย ฯลฯ
พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ใหมีการ
จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทที่ 7: การจัดการทรัพยากรนํ้าโดย อปท.
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จังหวัด โดยมีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐที่ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ นอกจากนี้ ยังกําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาและสั่งการ
เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นดังนี้
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบัญชาการ มีอํานาจควบคุมและกํากับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ทั่ ว ราชอาณาจั ก รให เ ป น ไปตามแผนการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติและกฎหมายฉบับนี้ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการ
 อธิบ ดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป นผูอํานวยการกลาง มี หน าที่ ปองกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร และมีอํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูอํานวยการ (ประกอบดวย ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถิ่น
และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร) รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ เจาพนักงาน และ
อาสาสมัคร ทั่วราชอาณาจักร
 ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหวัด ซึ่งรวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนรองผูอํานวยการ
จังหวัด
 นายอําเภอ เปนผูอํานวยการอําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตอําเภอของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งรวมถึงอํานาจสั่งการหนวยงานของรัฐและ อปท. ที่เกี่ยวของซึ่งอยูในเขต
อํ า เภอให ดํ า เนิ น การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตามแผนการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
 ผู บ ริ ห าร อปท. เป น ผู อํ า นวยการท อ งถิ่ น มี ห น า ที่ ช ว ยเหลื อ ผู อํ า นวยการจั ง หวั ด และ
ผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีปลัดเทศบาล หรือปลัด อบต. เปนผูชวย
ผูอํานวยการทองถิ่น
อํานาจหนาที่ของเทศบาล และ อบต.ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามมาตรา 20 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. แหง
พื้นที่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หมายถึงเทศบาล อบต. และเมืองพัทยา267 มีหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่ นของตน ซึ่งเป นผูอํานวยการทองถิ่นโดยตําแหนงมีอํานาจสั่งการ
ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามกฎหมายนี้ เมื่อเกิด
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตเทศบาล หรือ อบต. ใด ใหนายกเทศมนตรี นายก อบต. หรือ
นายกเมืองพัทยา มีหนาที่เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอํานวยการ
267

สําหรับกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติตางหากไวในหมวด 3 ซึ่งกําหนดเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
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อําเภอที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น และผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของผูบริหาร อปท. กฎหมายไดใหอํานาจหนาที่อยางกวางขวางแกนายกเทศมนตรี
นายก อบต. หรือนายกเมืองพัทยา ดังนี้
1) สั่ ง ข า ราชการฝ า ยพลเรื อ น พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น เจ า หน า ที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ
เจาพนั กงาน อาสาสมัค ร และบุคคลใดๆ ในเขต อปท. แหงพื้ นที่ ที่ เ กิดสาธารณภัย ให
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะของหนวยงานของรัฐ
และเอกชนที่อยูในเขต อปท. แหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเทาที่จําเปนเพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขต อปท. แหงพื้นที่ที่
เกิดสาธารณภัยหรือทองที่ที่เกี่ยวเนื่อง
4) ขอความชวยเหลือจาก อปท. อื่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) สั่งหามเขาหรือใหออกจากพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กําหนด
6) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
7) ในกรณีที่มีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
ที่อยูนอกเขต อปท. แหงพื้นที่ของตน ใหแจงใหผูอํานวยการอําเภอหรือผูอํานวยการจังหวัด
แลวแตกรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป
นอกจากนี้ มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แหงพระราชบั ญญัติฉบั บนี้ ยัง
บัญญัติใหผูอํานวยการ ซึ่งรวมถึง นายกเทศมนตรี นายก อบต. และนายกเมืองพัทยา ในฐานะที่เปน
ผูอํานวยการทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเพื่อบรรเทาสาธารณภัยดังนี้
(1) จัดใหมีสถานที่ชั่วคราวเพื่อใหผูประสบภัยอยูอาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษา
ทรัพยสินของผูประสบภัย
(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียงเพื่อประโยชนใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง
(4) จัดใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูร าย
(5) ชวยเหลือผูประสบภัย และชวยขนยายทรัพยสินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง
เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ
(6) สั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่ที่เกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยออกไปจากพื้นที่ดังกลาว หากการ
ที่ ผู ใ ดอยู ใ นพื้ น ที่ นั้ น จะก อ ให เ กิ ด ภยั น ตรายหรื อ กี ด ขวางต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
เจาพนักงาน โดยใหกระทําเทาที่จําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7) ออกประกาศโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการอําเภอ หามมิใหบุคคลใดๆ เขาไปอยูอาศัย
หรือดําเนินการใดในพื้นที่ที่เกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัย หากวาการอยูอาศัยหรือดําเนิน
กิจการใดๆ ในพื้นที่นั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรง
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(8) สํา รวจความเสี ย หายจากสาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น และจัด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อผู ป ระสบภั ย และ
ทรัพยสินที่เสียหาย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการ
สงเคราะหและฟนฟู
อยางไรก็ดี ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้
บัญญัติใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีอํานาจสั่งการและกํากับ
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของผูรับผิดชอบทุกระดับ ตั้งแตผูบัญชาการ ผูอํานวยการ (ผูอํานวยการกลาง
ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการทองถิ่น ซึ่งไดแก ผูบริหาร อปท.) หนวยงาน
ของรัฐ และ อปท. ใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให
ความชวยเหลื อแกประชาชนในพื้นที่ที่กําหนดได และหากเจาหนาที่ข องรัฐผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ ง
ดังกลาว ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงแลวแตกรณี ฉะนั้น
ในยามที่ เ กิ ด สาธารณภั ย ร า ยแรงอย า งยิ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมายจึงมีอํานาจสูงสุดในการสั่งการใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทุกระดับตองปฏิบัติได ดังจะเห็นไดจาก
การใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ของนายกรัฐมนตรีในการสั่งใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครตอง
เปดประตูระบายน้ําในชวงมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554
เมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่ของ อปท. ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถสรุปไดวา อปท. ไมมีขอจํากัดดานกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ของตน เนื่องจาก อปท. มีอํานาจกระทําการไดทุกเรื่อง ขอจํากัดสําคัญจึงนาจะอยูที่ความ
พรอมดานงบประมาณและบุคลากรของ อปท. ในชวงมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 อปท. ในหลายพื้นที่ได
แสดงศักยภาพโดดเดนในการปองกันพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนจากน้ําทวม รวมทั้งดําเนินการ
เพื่อใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยไดเปนอยางดี แตคาใชจายที่ใชในการดําเนินการสวน
ใหญตองมาจากงบประมาณของ อปท. เอง สวนเงินงบประมาณสําหรับการปองกันและบรรเทาอุทกภัย
โดยตรงจะถูกจัดสรรผานจังหวัด อําเภอ ลงไปถึงหมูบาน โดยไมผาน อปท. จึงมีขอควรพิจารณาวา การ
บริหารจัดการสาธารณภัยของรัฐในอนาคตจะตองใหความสําคัญแกบทบาทของ อปท. มากขึ้น ทั้งดาน
การสงเสริมศักยภาพของ อปท. และการจัดสรรงบประมาณดานนี้ใหแก อปท. ซึ่งเปนหนวยงานในพื้นที่
แทนที่ จ ะรวมศู น ย เ อาทรั พ ยากรไว ที่ ส ว นกลาง และปล อ ยให ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรตลอดจนการ
ดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยเปนไปอยางขาดประสิทธิภาพดังเชนที่ผานมา
7.3 การถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากรน้ําใหแก อปท.
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รวมทั้งรางแผนยุทธศาสตรการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) ซึ่งกําลังจะประกาศใชไดกําหนดใหถายโอน
งานกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็กที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันใหแก อปท. ทั้งในสวนที่
อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน และ ส.ป.ก. นอกจากนี้
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ยั ง กํ า หนดให ถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลให แ ก อปท. โดยมี ก ารกํ า หนด
หลักเกณฑและขอบเขตการถายโอนดังนี้
7.3.1 การถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแก อปท.
ตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ ระเบียบกรม
ชลประทานว า ด ว ยการถ า ยโอนภารกิ จ ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2553 กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี 10 ภารกิจที่ตองถายโอนใหแก อปท. ดังนี้คือ
1) การดูแล บํารุงรักษา และปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึงโครงการจัดทําหรือ
จัดใหมีแหล งน้ํ าที่ ประชาชนใชประโยชนร ว มกันที่ มีลั กษณะและขั้ นตอนการดําเนินการ
เชนเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ไดแก อางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา โดยมีขอบเขต
การถายโอนดังนี้
 ถายโอนทรัพยสินทั้งหมดและอํานาจการบริหารจัดการ ไดแก ทํานบดิน อาคารประกอบ
เชน ฝายระบายน้ํา ทอระบายน้ําปากคลองสงน้ํา คลองสงน้ํา รวมทั้งการบริหารจัดการ
น้ํา
 อปท. มีภารกิจตองบํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงทํานบดิน อาคารประกอบ และ
คลองสงน้ําที่ไดรับโอน
 ยกเวนโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการหมูบานปองกัน
ตนเองชายแดน หาก อปท. ใดต อ งการดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาปรั บ ปรุ ง ให เ สนอกรม
ชลประทานพิจารณา
2) การดูแลรักษาทางน้ําชลประทานประเภท 2 ไดแก การดูแลรักษาทางน้ําที่ไดประกาศเปน
ทางน้ําชลประทานประเภท 2 ซึ่งเปนทางน้ําที่ใชเพื่อการคมนาคม อปท. มีภารกิจตองดูแล
รักษาทําความสะอาด และซอมแซมทางน้ํา แตไมรวมถึงอาคารชลประทาน
3) การดูแล บํารุงรักษา และปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ
 ถายโอนทรัพยสินทั้งหมด ไดแก ระบบทอ วัสดุ อุปกรณตางๆ
 อปท. มีภารกิจตองซอมแซม ปรับปรุงระบบทอและอุปกรณตางๆ รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ํา
4) การบํารุงรักษาทางชลประทาน
 ถายโอนเฉพาะผิวจราจรทางลําเลียงที่เปนลูกรัง เชน ถนนบนคันคลอง
 อปท. มีภารกิจตองซอมแซมผิวจราจร โดยลงลูกรังหรือหินคลุก หากจะปรับปรุงผิว
จราจรเปนลาดยางหรือคอนกรีต ตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานกอน
5) โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ
 ถ า ยโอนโครงการขุ ด ลอกหนองน้ํ า และคลองธรรมชาติ ที่ ไ ม มี ผ ลกระทบต อ การ
เปลี่ยนแปลงเสนทางน้ําและการใชประโยชนสัญจรทางน้ํา
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6)

7)

8)

9)

 ถายโอนทรัพย สินทั้งหมด ไดแก ตัว หนองน้ําหรือทางน้ํ าธรรมชาติที่ ไดขุ ดลอกแล ว
รวมทั้งอาคารประกอบตางๆ เชน ทอรับน้ํา ทอทิ้งน้ํา บันได ปายชื่อ
 ถายโอนการจัดทําแผนงาน สํารวจออกแบบ ประมาณราคา จัดซื้อจัดจาง จางเหมา
ดําเนินการ และดูแลบํารุงรักษา
 อปท. มีภารกิจตองขุดลอกหนองน้ําและคลองเมื่อเกิดการตื้นเขิน บํารุงรักษา ซอมแซม
และปรับปรุงอาคารประกอบตางๆ
งานจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาในระดับแปลงนา และคันคูน้ํา
 ถายโอนงานจัดสรรน้ํา และระบบกระจายน้ําเขาแปลงเกษตรกรรมในระดับแปลงนาและ
หรือคันคูน้ํา
 ถายโอนงานและสิ่งกอสรางระบบกระจายน้ําเขาแปลงเกษตรกรรม ยกเวนอาคารบังคับ
ปากคูสงน้ําที่รับน้ําโดยตรงจากคลองสงน้ําชลประทาน
 อปท. มีภารกิจดานการบริหารจัดการน้ําในระดับแปลงนา สนับสนุนการซอมแซมและ
การบํารุ งรัก ษาคันและคูน้ํ า และอาคารในคูน้ํ า เพราะการดูแ ลรั กษาเปนหนาที่ ข อง
เกษตรกรผูไดรับประโยชนตามพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505
การสูบน้ํานอกเขตชลประทาน
 ถายโอนเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 อปท. มีภารกิจสนับสนุนการสูบน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ เชน การเพาะปลูก การปองกัน
ปญหาน้ําทวม การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและทอ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา (กรมชลประทานรับถายโอนโครงการจากกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานในอดีต)
 ถายโอนทรัพยสินทั้งหมดและอํานาจการบริหารจัดการ
 อปท. มีภารกิจตองบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงทรัพยสินที่ไดรับโอนทั้งหมด
บํารุงรักษาคลองสงน้ําดาดคอนกรีตทั้งสายหลักและสายซอย บริหารจัดการน้ํา และเก็บ
เงินคากระแสไฟฟา
การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํา
นอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร โดยกําหนดประเภท ลักษณะ ขนาด และรูปแบบการกอสราง
ดังนี้
 ประเภทอางเก็บน้ํา เขื่อน และทํานบ
 กรณีเปนอาคารที่ไมปดกั้นลําน้ําเดิม ที่มีปริมาตรเก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศก
เมตร และมีความสูงนอยกวา 5 เมตรจากฐานราก เปนอางเก็บน้ําที่จะกอสรางในที่
สาธารณประโยชนที่อยูในความดูแลของ อปท. โดยไมมีการจัดซื้อที่ดิน จุดที่จะ
กอสรางไมปดกั้นหรือกอสรางในลําน้ําเดิมเฉพาะในทางน้ําที่ไมไดประกาศเปนทาง
น้ําชลประทาน มีวัตถุประสงคเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเทานั้น ให อปท.
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ดําเนินการรวมกับกรมชลประทานเฉพาะกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจาก
เกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องตน สํารวจและออกแบบ หากไมมีความยุงยาก
ดานวิศวกรรม ให อปท. ดําเนินการกอสรางเอง แตในกรณีที่มีความยุงยากทาง
วิศวกรรม กรมชลประทานจะดําเนินการกอสรางเอง และให อปท. รวมกับกรม
ชลประทานในการควบคุมการกอสราง (แผนภาพที่ 23)
 กรณีเ ปนอาคารที่ปดกั้นลําน้ําเดิม ที่มีปริมาตรเก็บ กักนอยกวา 2 ลานลูกบาศก
เมตร และมีความสูงตั้งแต 5 เมตร ขึ้นไปจนถึงนอยกวา 15 เมตรจากฐานราก เปน
อางเก็บน้ําขนาดเล็กที่จะกอสรางโดยไมมีการจัดซื้อที่ดิน จุดที่จะกอสรางปดกั้นหรือ
กอสร างในลํ าน้ํ าเดิ ม เฉพาะในทางน้ําที่ไมไดประกาศเปน ทางน้ํ าชลประทาน มี
วัตถุประสงคเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเทานั้น ให อปท. ดําเนินการรวมกับ
กรมชลประทานเฉพาะกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณา
โครงการเบื้องตน สํารวจและออกแบบ สวนการกอสรางกรมชลประทานจะเปน
หนวยงานดําเนินการ (แผนภาพที่ 24)
 ประเภทฝายน้ํ า ล น ลั ก ษณะเป น ฝายน้ํ า ล น ที่ จ ะก อ สร า งในลํ า น้ํ า ของลุ ม น้ํ า ย อ ย
ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเดียว สันฝายมีความสูงไมเกิน 2.50 เมตรจากทองน้ํา และ
ปริมาณน้ําที่ไหลผานจุดที่ตั้งฝายมีปริมาณน้ําสูงสุดในรอบ 25 ปไมเกิน 15 ลูกบาศก
เมตรตอวินาที ให อปท. ดําเนินการเอง ตั้งแตกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจาก
เกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องตน สํารวจ ออกแบบ และกอสราง (แผนภาพที่ 25)
 ประเภทระบบสงน้ํา พื้นที่รับประโยชนอยูในความดูแลของ อปท. ลักษณะเปนคลอง
หรือคันคูน้ํา หรือระบบสงน้ําในแปลงนาซึ่งอยูนอกเขตชลประทาน และมีพื้นที่รับน้ําไม
เกิน 2,000 ไร ให อปท. ดําเนินการเอง ตั้งแตกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจาก
เกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องตน สํารวจ ออกแบบ และกอสราง
10) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ถายโอนการดูแลแหลงน้ําในพื้นที่สาธารณประโยชนที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไดแก อางเก็บน้ํา เขื่อนดิน หรือทํานบดิน ที่มีปริมาตรเก็บกัก
นอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร และมีความสูงนอยกวา 15 เมตร หรือฝายน้ําลนที่มีความสูง
ไมเกิน 2.50 เมตร หรือคลองสงน้ํา คันคูน้ํา ระบบสงน้ําในแปลงนา และโครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟ า ที่ มีพื้นที่รั บ น้ําไมเ กิ น 2,000 ไร โดยถ ายโอนทั้งทรัพย สินและอํ านาจการบริ ห าร
จัดการให อปท. ดําเนินการเอง กรณีการกอสรางที่มีลักษณะ ขนาด ขอบเขต และรูปแบบ
นอกเหนื อ จากนี้ หาก อปท. ต อ งการดู แ ลให เ สนอกรมชลประทานพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสม (แผนภาพที่ 26)
ภารกิจทั้ง 10 ประการดังกลาวมานี้ ใหถายโอนใหแก อปท. ที่เปนที่ตั้งของภารกิจนั้น กรณีที่มี
การใชประโยชนครอบคลุมพื้นที่ อปท. มากกวาหนึ่งแหง อาจถายโอนให อปท. เหลานั้นรวมดําเนินการ
หรือถายโอนให อบจ. หรือให อปท. เหลานั้นรวมดําเนินการกับ อบจ.

บทที่ 7: การจัดการทรัพยากรนํ้าโดย อปท.
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แผนภาพที่ 23 การถายโอนภารกิจ การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา: เขื่อนและทํานบ
ที่ไมปดกั้นลําน้ําเดิม
ความจุ < 2 ลาน ลบ.ม. และความสูง < 5.00 ม. จากรากฐาน (ระดับดินเดิม)
ลักษณะการถายโอน อปท. ดําเนินการรวมกับรัฐ (Shared Function)
อปท.
ดําเนินการ

รับเรื่องรองขอโครงการ
จากเกษตรกร

กรมชลประทาน
ดําเนินการ

พิจารณาโครงการ
เบื้องตน
ไมยุงยาก

ดําเนินการ
กอสราง

ดูแลรักษา
และบริหารจัดการน้ํา
หมายเหตุ:
ดําเนินการรวมกัน
ที่มา: กรมชลประทาน (2552b)

สํารวจ – ออกแบบ
กรมชลประทาน ชวยเหลือ
สนับสนุน ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการ
ตามที่ อปท. รองขอ
และติดตามประเมินผล

กรมชลประทานดําเนินการ

ยุงยาก

ดําเนินการ
กอสราง

อปท.ดําเนินการ
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แผนภาพที่ 24 การถายโอนภารกิจ การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา: เขื่อนและทํานบ
ที่ปดกั้นลําน้าํ เดิม
ความจุ < 2 ลาน ลบ.ม. และความสูง ตั้งแต 5-15 เมตร จากฐานราก (ระดับดินเดิม)
ลักษณะการถายโอน อปท. ดําเนินการรวมกับรัฐ (Shared Function)
อปท.
ดําเนินการ

รับเรื่องรองขอโครงการ
จากเกษตรกร

กรมชลประทาน
ดําเนินการ

พิจารณาโครงการ
เบื้องตน

สํารวจ – ออกแบบ

ดูแลรักษาและบริหาร
จัดการน้ํา
หมายเหตุ:
ดําเนินการรวมกัน
ที่มา: กรมชลประทาน (2552b)

กรมชลประทาน ชวยเหลือ
สนับสนุน ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการ
ตามที่ อปท. รองขอ
และติดตามประเมินผล

กรมชลประทานดําเนินการ

ดําเนินการ
กอสราง

อปท.ดําเนินการ

บทที่ 7: การจัดการทรัพยากรนํ้าโดย อปท.
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แผนภาพที่ 25 รูปแบบการถายโอนภารกิจ การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา: ฝายและระบบ
สงน้ํา
ลักษณะการถายโอน อปท. ดําเนินการเอง
ฝายในลุมน้ํายอย / จังหวัดเดียว
ความสูงสันฝายไมเกิน 2.50 ม. จากทองน้ํา
ปริมาณน้ําผานจุดที่ตั้งฝาย สูงสุดในรอบ 25 ป
ไมเกิน 15 ลบ.ม. / วินาที

ระบบสงน้ํา ในพื้นที่ดูแลของ อปท.
คลอง / คูน้ํา / ระบบสงน้ําในแปลงนา
นอกเขตชลประทาน
พื้นที่รับน้ําไมเกิน 2,000 ไร

อปท. ดําเนินการ
รับเรื่องรองขอโครงการจากเกษตรกร
พิจารณาโครงการเบื้องตน
สํารวจ – ออกแบบ
ดําเนินการกอสราง
ดูแลรักษาและบริหารจัดการน้ํา
ที่มา: กรมชลประทาน (2552b)

กรมชลประทาน
ชวยเหลือ สนับสนุน
ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางเทคนิค
วิชาการ
ตามที่ อปท. รองขอ
และติดตามประเมินผล
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แผนภาพที่ 26 รูปแบบการถายโอนภารกิจ การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก
ลักษณะการถายโอน อปท. ดําเนินการเอง
เขื่อนดิน / ทํานบดิน
มีปริมาตรเก็บกัก
นอยกวา 2 ลาน ลบ.ม.
และมีความสูงนอยกวา 15.00 ม.
จากฐานราก (ระดับดินเดิม)

ฝาย
มีความสูงสันฝาย
ไมเกิน 2.50 ม.
จากทองน้ํา

คลองสงน้ํา คูน้ํา
ระบบสงน้ําในแปลงนา
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
มีพื้นที่รับน้ํา
ไมเกิน 2,000 ไร

อปท. ดําเนินการ
ดูแลรักษาและบริหารจัดการน้ํา
กรมชลประทาน ชวยเหลือ สนับสนุน
ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางเทคนิควิชาการ
ตามที่ อปท. รองขอ
และติดตามประเมินผล
ที่มา: กรมชลประทาน (2552b)

การแตงตั้งผูบริหารและบุคลากรของ อปท. เปนเจาพนักงานชลประทาน
กรมชลประทานไดออกคําสั่งกรมชลประทานที่ ข.1056/2546 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546
แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ อปท. ดั ง ต อ ไปนี้ ให เ ป น เจ า พนั ก งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มีหนาที่ดูแลรักษาทางน้ําชลประทานประเภท 2 และผิวจราจรทาง
ลําเลียงยอยบนคันคลองชลประทานภายในเขตพื้นที่ของ อปท. ไดแก
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
2) นายกองคการบริหารสวนตําบล
3) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
4) ประธานสภาเทศบาล
5) นายกเทศมนตรี
6) ปลัดเทศบาล
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ความกาวหนาในการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแก อปท.268
 ภารกิจที่ถายโอนแลว ตั้งแตเริ่มมีการถายโอนภารกิจจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กรมชลประทานไดถายโอนภารกิจใหกรมชลประทานเสร็จสิ้นแลวจํานวน 5 ภารกิจ ไดแก
1) การดูแลรักษาทางน้ํา (ทางน้ําชลประทานประเภท 2) ถายโอนแลว 253 สาย
2) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ ถายโอนแลว 2 โครงการ
3) โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ ถายโอนแลว 17,714 แหง
4) การสูบน้ํานอกเขตชลประทาน ถายโอนแลว 460,200 ไร
5) โครงการการสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 2,184 แหง
 ภารกิจที่ทยอยถายโอน เปนโครงการที่กรมชลประทานยังดําเนินการตอเนื่อง หรือกําลัง
ดํ า เนิ น การก อ สร า ง หรื อ มี ป ญ หาบางส ว นที่ ทํ า ให ไ ม พ ร อ มถ า ยโอน นั บ จนถึ ง สิ้ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดดําเนินการไปแลวจํานวน 5 ภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545)
1) การดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาปรั บ ปรุ ง โครงการชลประทานขนาดเล็ ก (ก อ สร า งก อ น
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2551) ถ ายโอนแล ว 12,593 โครงการ ทยอยถ า ยโอน 133
โครงการ
2) บํารุงรักษาทางชลประทาน (ทางลําเลียงยอยและทางต่ํากวามาตรฐาน) ถายโอน
แลว 16,673,718 กิโลเมตร และจะทยอยถายโอนตอเนื่อง
3) งานจั ด สรรน้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาในระดั บ แปลงนาและคั น หรื อ คู น้ํ า ถ า ยโอนแล ว
6,866,372 ไร และกําลังทยอยถายโอน 109,865 ไร
 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) จํานวน 2 ภารกิจ ไดแก
1) การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ที่มีปริมาตร
เก็บกักน้ํานอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร เริ่มถายโอนใหแก อปท. ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 เนื่องจากกรมชลประทานไดจัดทําแผนงานกอสรางแหลงน้ําและระบบ
สงน้ําในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสร็จแลว และตองดําเนินการกอสราง ดังนั้นจึง
เริ่มทยอยถายโอนภารกิจตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนตนมา จํานวน 96
โครงการ รูปแบบการถายโอนภารกิจเปนแบบ อปท. ดําเนินการรวมกับรัฐ กลาวคือ
อปท. และ กรมชลประทาน รวมกันพิจารณาโครงการเบื้องตน สํารวจและออกแบบ
กอน หากมีขอบเขตและขนาดที่กรมชลประทานกําหนดเปนภารกิจถายโอน กรม
ชลประทานจะถายโอนให อปท. ไปดําเนินการกอสรางและดูแลบํารุงรักษาเองตอไป
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

2) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก (กอสรางตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551) ถาย
โอนแลว 504 โครงการ ทยอยถายโอน 135 โครงการ
ปญหาและอุปสรรคในการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแก อปท.
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ซึ่งรับผิดชอบดานการถายโอนภารกิจ
ไดสรุปปญหาและอุปสรรคในการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแก อปท. ดังนี269
้
(1) การถายโอนภารกิจเปนการดําเนินการอยางเรงดวนโดยไมมีการเตรียมความพรอมของ
อปท. ในชวงของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545) การถายโอนภารกิจใหแก อปท.
ถือเปนนโยบายเรงดวนที่ตองกระทํา ในขณะที่จํานวนภารกิจและโครงการที่ถูกกําหนดให
ตองถายโอนมีเปนจํานวนมากและมีสภาพการใชงานมานานแลว จึงไมมีการตรวจสภาพ
โครงการ การถายโอนสวนใหญเปนไปในลักษณะเพียงการสงมอบเอกสารบัญชีทรัพยสิน
และคูมือปฏิบัติงาน โดยไมมีการเตรียมความพรอมใหแก อปท. ทั้งดานกําลังคน เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ และงบประมาณ
(2) อปท. ยังไมมีความพรอมในการบริหารและดูแลบํารุงรักษาโครงการที่ไดรับถายโอนแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อปท. ขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งสวนใหญยังไมมีความพรอมทาง
เทคนิควิชาการดานการออกแบบ ซอมแซม และปรับปรุงโครงการ นอกจากนี้ อปท. ยัง
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเพื่อดําเนินภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกรม
ชลประทาน
(3) ภายหลังจากที่ถายโอนภารกิจแลว อปท. บางสวนไมมีการตรวจสอบดูแลการใชงาน ไมมี
การซอมแซมประจําปหรือในเวลาฉุกเฉิน และไมมีการปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการ
(4) เนื่องจาก อปท. มีขอจํากัดตางๆ ดังกลาวมาแลว จึงทําใหมีทรัพยสินของงานที่ถายโอนแลว
เปนจํานวนมากที่ อปท. จะตองซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานได และมีทรัพยสินบางสวนที่
มีสภาพเสื่อมโทรมจนไมสามารถซอมแซมนํากลับมาใชไดอีก ไดแก โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา เปนตน
(5) หลังจาก อปท. ไดรับการถายโอนโครงการสูบน้ํานอกเขตชลประทานและโครงการสถานีสูบ
น้ํ า ด ว ยไฟฟ า อปท. ไม มี ง บประมาณเพี ย งพอเพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยกระแสไฟฟ า น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และคาจางเจาหนาที่ดูแลบํารุงรักษา
(6) บางภารกิจเปนเรื่องที่หลาย อปท. ตองรับผิดชอบรวมกัน แต อปท. ขาดความรวมมือซึ่งกัน
และกัน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงดานการบริหารจัดการน้ํา และกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
ขาดความเขมแข็ง เนื่ องจากไม มีการประสานงานใหเกษตรกรเขามามี สว นรว มบริหาร
จัดการน้ําระหวางพื้นที่ อปท. เชน โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ ทางน้ํา
ชลประทาน และทางชลประทานที่คาบเกี่ยวหลาย อปท. ทําใหเกิดปญหาวัชพืช การตื้นเขิน
และผิวทางจราจรชํารุดเสียหาย
269
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(7) การถายโอนภารกิจมีลักษณะเปนการโอนอํานาจหนาที่ ทรัพยสินและสิ่งกอสราง แตไมได
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจนั้นใหแก อปท. เมื่อเกิดความเสียหายแกโครงการภายหลัง
การถายโอนภารกิจ อปท. และประชาชนในพื้นที่มักรองขอใหกรมชลประทานชวยซอมแซม
ให แตกรมชลประทานก็ไมสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนภารกิจที่ไดถายโอนให อปท.
แลวได
(8) อปท. ไมยอมรับโอนบางโครงการ เนื่องจากเหตุผลตางๆ ไดแก
 สภาพโครงการและทรัพยสินชํารุดเสียหายมาก อปท. จึงขอใหซอมแซมกอน
 บางโครงการไมสามารถซอมแซมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพกลับมาใชงานไดอีก อปท.
จึงไมยอมรับโอน
 บางโครงการ อปท. และเกษตรกรไมตองการใชประโยชนจากโครงการแลว อปท. จึงขอ
คืนภารกิจ
 บาง อปท. ไมพรอมรับการถายโอนภารกิจ เนื่องจากไมมีงบประมาณ บุคลากร และ
เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบริหารจัดการและบํารุงรักษาโครงการ
(9) การไดงบประมาณของ อปท. ขึ้นอยูกับการเมือง และศักยภาพของผูบริหาร อปท. แตละ
แหง ทําใหการพัฒนาในแตละพื้นที่ อปท. ไมเทาเทียมกัน ในขณะที่ภารกิจดานแหลงน้ําและ
ระบบชลประทานส ว นใหญ มั ก อยู ใ นพื้ น ที่ ช นบทและห า งไกลเขตเมื อ ง ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ มี
ประชากรนอย และมีผลทําใหไดรับเงินอุดหนุนนอยจากรัฐบาล
เมื่ อ พิ จ ารณาภารกิ จ มากมายที่ ก รมชลประทานได ถ า ยโอนให แ ก อปท. และข อ จํ า กั ด ด า น
บุคลากร ความพรอม และงบประมาณของ อปท. เราสามารถสรุปไดวา ปญหาและอุปสรรคของ อปท.
ในการจัดการภารกิจดานการชลประทานที่ไดรับการถายโอนไมใชปญหาและขอขัดของทางกฎหมาย แต
เปนปญหาที่เกิดจากการถายโอนงานใหแก อปท. มากเกินไป โดยไมไดเตรียมความพรอมและจัดสรร
งบประมาณใหแก อปท. เพื่อรองรับงานที่ถายโอนจากกรมชลประทาน บางโครงการที่ถายโอนไปมี
สภาพเกาและตองซอมแซม บางโครงการชํารุดเสียหายเกินกวาการซอมแซม ในกรณีที่เปนโครงการสูบ
น้ําดวยไฟฟา อปท. ตองรับภาระในการจัดเก็บคากระแสไฟฟา ซึ่งตามระเบียบฯ ใหจัดเก็บในอัตรา 60
สตางคตอหนวย ในขณะที่คาไฟฟาที่แทจริงในปจจุบันอยูที่อัตรา 3-4 บาทตอหนวย270 แต อปท. สวน
ใหญก็มิไดตั้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับเปนคาใชจายในเรื่องนี้271 สําหรับงบประมาณเพื่อการซอมแซม
โครงการชลประทานขนาดเล็กที่กรมชลประทานเคยไดรับการจัดสรรปละจํานวนไมมาก เชน กรณี
จังหวัดเลยไดรับการจัดสรร 2-3 ลานบาทตอป เมื่อมีการถายโอนภารกิจแลวก็ถูกกระจายไปยัง อบต.
ตางๆ ทําใหเม็ดเงินที่แตละ อบต. ไดรับมีจํานวนนอยจนไมพอเพียงที่จะใชในการซอมแซมโครงการ272
ในพื้นที่ซึ่งเกษตรกรผูใชน้ําชลประทานสามารถจัดการปญหาความขัดแยงเรื่องน้ํา และการจัดสรรน้ําใน
ระดั บ แปลงนา ตลอดจนการบํ า รุ ง รั ก ษาคั น และคู น้ํ า ได เ องดั ง เช น กรณี ข องกลุ ม เกษตรกรผู ใ ช น้ํ า
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ขอมูลจากการสัมภาษณคุณอุดมพร ผาสุข หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดเลย วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555
เพิ่งอาง
เพิ่งอาง
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ชลประทานหวยน้ําคู จังหวัดเลย ปรากฎการณดังกลาวก็เปนผลมาจากความเขมแข็งของผูนําชุมชนและ
ความรวมมือรวมใจของชุมชนเอง มากกวาเกิดจากบทบาทของ อปท.
เมื่อเปนเชนนี้ จึงไมนาแปลกใจที่บาง อปท. ไมยอมรับถายโอนโครงการจากกรมชลประทาน
ดังเชนกรณีของเทศบาลตําบลบานใหม จังหวัดลําปาง ที่ไมยอมรับถายโอนภารกิจการดูแลบํารุงรักษา
โครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทฝายทดน้ํา อันไดแก ฝายแมวังบานใหมพรอมระบบสงน้ํา โดยให
เหตุผลวาไมมีความพรอมดานงบประมาณในการบํารุงรักษา และขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ในการดูแล นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว า โครงการดังกลาวมีราษฎรที่มีพื้นที่รับประโยชนอยูในเขต
เทศบาลตําบลบานใหมเพียง 4 ราย ในขณะที่พื้นที่รับประโยชนสวนใหญอยูในเขตเทศบาลตําบลวัง
เหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ และองคการบริหารสวนตําบลวังใต โครงการชลประทานลําปาง
จึงไดนัดประชุมชี้แจงใหเทศบาลตําบลวังเหนือ เทศบาลตําบลบานใหม และองคการบริหารสวนตําบลวัง
เหนือ เพื่อพิจารณาแนวทางการรับถายโอนภารกิจเพื่อดําเนินการในรูปแบบสหการ และแบงเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบในการดําเนินภารกิจรวมกัน แตท่ีประชุมมีมติไมรับการถายโอน273 ตอมาโครงการ
ชลประทานลําปางจึงถายโอนภารกิจดังกลาวใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางเพื่อรับไวดูแล แตก็
ไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางวา ไมประสงคที่จะรับถายโอนภารกิจดังกลาว
เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางมีภารกิจที่จะตองรับผิดชอบหลายดาน ประกอบกับมีความ
จําเปนตองนํางบประมาณไปใชในภารกิจอื่น จึงไมสามารถดูแลโครงการดังกลาวไดอยางทั่วถึง274
ประเด็นปญหาที่นาสนใจจากรณีดังกลาวขางตนก็คือ เมื่อ อปท. ไมยอมรับถายโอนโครงการ
จากกรมชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดลําปางจะสามารถรับโครงการดังกลาวไวดูแลตอไปได
หรือไม กรมชลประทานจึงไดมีหนังสือขอหารือไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และ
สปน. ไดตอบขอหารือดังกลาว สรุปแนวทางการดําเนินการไดวา ฝายแมน้ําวังบานใหมพรอมระบบสง
น้ํายังเปนภารกิจที่จะตองถายโอนใหแก อปท. ตอไปตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 และ
ในกรณี ที่ อปท. มี ป ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห ารจั ด การภารกิ จ ที่ ถ า ยโอน ให อปท. แจ ง ให
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท. ระดับจังหวัด พิจารณาแกไขปญหาอุปสรรค
ตางๆ และรายงานผลการดําเนินการและคําวินิจฉัยตางๆ ใหคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) ทราบ275
การตอบขอหารือดังกลาวของ สปน. มิไดชวยแกไขปญหาใหแก อปท. แตเปนเสมือนการบังคับ
ให ต อ งถ า ยโอนภารกิ จ ทั้ ง ๆ ที่ อปท. ไม มี ค วามพร อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ นั้ น ในขณะที่ ก รม
ชลประทานเองก็ไมสามารถรับโครงการที่ตองถายโอนไวดูแลตอไปได สิ่งที่คาดหมายไดไมยากก็คือ

273

หนังสือจากโครงการชลประทานลําปาง ที่ กษ 0311.06/1695/2554 ถึง ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2554 เรื่องการไมรับภารกิจการดูแลและบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กฝายแมวังบานใหม
274
เพิ่งอาง
275
หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/349 ถึง อธิบดีกรมชลประทาน เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมยอมรับโอนภารกิจ ลงวันที่ 17 มกราคม 2555
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โครงการที่ถายโอนจะขาดการบํารุงรักษาจนมีสภาพทรุดโทรมไปในที่สุด ดังที่สํานักอุทกวิทยาและ
บริหารน้ําไดสรุปปญหาและอุปสรรคเอาไวแลวขางตน
7.3.2 การถายโอนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําใหแก อปท.
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่ตองถายโอน
ใหแก อปท. 2 รายการ ดังนี้
1) ถังเก็บน้ําขนาดเล็ก276 ซึ่งตามบัญชีทรัพยสินของกรมทรัพยากรน้ํามีจํานวน 26,444 แหง277
โดยกรมทรัพยากรน้ํามีแผนการดําเนินงานดังนี้278
 สํารวจสภาพและจําแนกสภาพการใชงานของถังเก็บน้ําขนาดเล็กวาใชการไดและใชการ
ไมไดวามีจํานวนอยางละเทาใด
 ดําเนินการจําหนายถังเก็บน้ําที่ใชการไมไดตามระเบียบพัสดุ
 จัดทําบัญชีถังเก็บน้ําขนาดเล็กที่ใชการได และสงมอบใหกับ อปท. ที่เกี่ยวของ
 ใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานวิชาการแก อปท.
2) การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร ไดแก
อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา ตามบัญชีทรัพยสินของกรมทรัพยากรน้ํามีจํานวน
1,434 แห ง (ประกอบด ว ยโครงการที่ รั บ โอนจาก รพช. เดิ ม จํ า นวน 1,218 แห ง และ
โครงการที่กรมทรัพยากรน้ํากอสรางแลวเสร็จ ณ ป 2550 จํานวน 216 แหง)279 อยางไรก็ดี
ในจํานวนนี้มีโครงการที่ใชการไมได 80 โครงการ คงเหลือโครงการที่จะถายโอนใหแก อปท.
1,354 โครงการ
ตามแผนการถายโอนภารกิจที่กรมทรัพยากรน้ําจัดทําขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ํา
กําหนดใหการดําเนินการตางๆ ขึ้นอยูกับความพรอมของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพื่อสํารวจสภาพ
และการสํารวจออกแบบเพื่อปรับปรุงซอมแซมกอนการถายโอน รวมทั้งการประเมินความพรอมและการ
จัดฝกอบรมใหแก อปท. อยางไรก็ดี คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติใหปรับปรุงแผนการถายโอนของกรมทรัพยากรน้ํา
โดยสาระสําคัญคือ ใหกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการตามแผนงานไดเลย โดยไมตองรองบประมาณและ
การประเมินความพรอมของ อปท. ตามรายละเอียดดังนี280
้

276

เชน ถังเก็บน้ําขนาดเล็กความจุ 33 ลูกบาศกเมตร 30 ลูกบาศกเมตร และ 4 ลูกบาศกเมตร เปนตน
แผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (การถายโอนภารกิจ) ของกรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2551
278
เพิ่งอาง
279
เพิ่งอาง
280
หนังสือสํานั กงานคณะกรรมการการกระจายอํ านาจใหแ กองค กรปกครองสว นทองถิ่น สํานักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร
0107/916 ถึง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

1) ใหกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการสํารวจสภาพการใชงานถังเก็บน้ําขนาดเล็กที่จะถายโอน
ภารกิจใหเทศบาล และ อบต. ใหเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนภายหลังจากแผนการถายโอน
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เนื่องจากเห็นวากรมทรัพยากรน้ํามีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูในพื้นที่อยูแลว สามารถใชงบ
ดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการไดโดยไมตองตั้งงบประมาณเปนการเฉพาะขึ้น
ใหม และใหกําหนดระยะเวลาถายโอนโดยมีเป าหมาย อปท. ที่รับโอนใหชัดเจนโดยให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2553
2) ในสวนของการฝกอบรมเรื่องหลักสูตรการบริหารจัดการและการบํารุงรักษาถังเก็บน้ําและ
คุณภาพน้ํา และการบริหารจัดการและดูรักษาระบบประปาหมูบานเดิม ใหจัดทําคูมือเพื่อให
อปท. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน โดยไมตองดําเนินการฝกอบรมในเรื่องดังกลาว เนื่องจาก
เปนภารกิจถายโอนที่กําหนดไวตั้งแตแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. (ฉบับที่ 1) ซึ่ง อปท. ตองดําเนินการอยูแลว
3) การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร เปน
ภารกิจที่สามารถดําเนินการถายโอนให อปท. ได โดยไมตองกําหนดเกณฑประเมินความ
พรอมของ อปท. โดยใหกําหนดแผนการถายโอนเปน 2 ระยะ คือ
 ระยะแรก ใหถายโอนอางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบสงน้ําที่อยูในสภาพใชการได ซึ่ง
สามารถถายโอนไดทันทีโดยไมตองซอมบํารุงให อปท. ที่เปนที่ตั้งภายในเดือนกันยายน
2552
 ระยะที่สอง ใหกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการซอมบํารุงอางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน และระบบ
ส ง น้ํ า ที่ ต อ งซ อ มบํ า รุ ง ให อ ยู ใ นสภาพที่ ใ ช ก ารได ก อ นถ า ยโอนให แ ก อปท. และให
ดําเนินการถายโอนใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553
4) ใหกรมทรัพยากรน้ําจัดทําแผนถายโอนการกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่มีปริมาตรกัก
เก็บนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนโครงการที่จะถาย
โอน สถานที่ตั้งโครงการ อปท. ที่จะรับโอน กําหนดเวลาในการถายโอนให อปท. แตละแหง
งบประมาณซ อ มบํ า รุ ง รวมทั้ ง การถ า ยโอนทรั พ ย สิ น และบุ ค ลากร เพื่ อ เป น ข อ มู ล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอไป
ปญหาและอุปสรรคในการถายโอนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําใหแก อปท.
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ซึ่งเปนหนวยงานในระดับภูมิภาคของกรมทรัพยากรน้ําไดสรุป
ประเด็นขอเสนอแนะ และประเด็นปญหา อุปสรรค ซึ่งไดรับจาก อปท. และจากประชาชนในพื้นที่ไว
สาระสําคัญไดแก281

281
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1) ควรจัดสรรงบประมาณในการซอมแซมและบํารุงรักษา และใหความรูทางวิชาการแก อปท.
ทั้งกอนและหลังการถายโอน พรอมทั้งสนับสนุนเครื่องจักรในการถายโอน
2) ควรมีการถายโอนบุคลากรเพื่อดูแลโครงการที่ถายโอนใหแก อปท.
3) อปท. ในพื้นที่ควรใหความสําคัญแกการพัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ํามากขึ้น
4) กอนการถายโอน กรมทรัพยากรน้ําควรตรวจสอบสภาพแหลงน้ํา ซอมแซมสวนที่เสียหาย
ใหอยูในสภาพดี รวมทั้งทําความเขาใจกับกลุมผูใชน้ําและหนวยงานในทองถิ่น
5) กรมทรัพยากรน้ําควรประสาน อปท. กอนทุกครั้ง ไมวาจะเปนการกอสรางหรือถายโอน
แหลงน้ํา เพื่อให อปท. เปนหนวยประสานในพื้นที่ และทําใหสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ตรงจุด
6) ควรจัดหาแบบมาตรฐานแหลงน้ําขนาดเล็กให อปท.
7) ในการสํ า รวจออกแบบแหล ง น้ํ า ควรมี ก ารชี้ แ จงต อ ประชาชน เพราะการก อ สร า งบาง
ประเภทไมเหมาะสมกับพื้นที่
8) ควรจัดระบบนิเทศนงานให อบจ. ทําหนาที่สนับสนุน อปท. ในจังหวัด
ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของประเด็นขอเสนอแนะจาก อปท. และประชาชนในพื้นที่
ซึ่งโดยรวมแลวสะทอนใหเห็นปญหาในลักษณะเดียวกันกับการถายโอนภารกิจดานน้ําของหนวยงาน
อื่นๆ กล า วคื อ อปท. ยังขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร เครื่ องมื อ และอุปกรณ ที่จะซ อมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสินที่ไดรับการถายโอน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการเปดใหประชาชนมีสวนรวม
มากขึ้นในการออกแบบโครงการ เพื่อใหไดโครงการที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และสามารถแกไขปญหา
ใหแกประชาชนไดอยางแทจริง
7.3.3 การถายโอนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหแก อปท.
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจ ฉบั บ ที่ 2 (2551) และร า งแผน
ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่ตองถายโอนใหแก อปท. จํานวน 5 ภารกิจ ดังนี้
1) การขุดเจาะบอน้ําบาดาล
2) การพัฒนาเปาลางบอน้ําบาดาลเดิม
3) การซอมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําแบบบอลึก
4) การเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาล
5) การอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอยกวา
4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) และมอบอํานาจการอนุญาตใชน้ําบาดาลที่อนุญาตใหใชไมเกินวันละ
10 ลูกบาศกเมตร
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดเริ่มถายโอนภารกิจตามขอ 1) – ขอ 3) ขางตนใหแก อปท. นับตั้งแต
การประกาศใชแผนกระจายอํานาจและแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2545 เปนตนมา ทรัพยสิน
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ที่ถายโอนรวมถึงบอน้ําบาดาลที่สวนราชการเดิม282ไดขุดเจาะไวกอนที่จะมีการรวมหนวยงานตางๆ
เหลานั้นมาอยูภายใตกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการใน พ.ศ. 2545283 อยางไรก็ดี
นับจนถึงปจจุบัน การสงมอบทรัพยสินยังไมสมบูรณ เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลยังตองจําแนกบอ
น้ําบาดาลตางๆ ที่ตองถายโอนซึ่งมีมากกวา 200,000 บอทั่วประเทศดังนี284
้
(1) บอน้ําบาดาลที่มีสภาพสมบูรณใชงานได ใหถายโอนให อปท.
(2) บอน้ําบาดาลที่ตองซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานไดกอนการถายโอน
(3) บอน้ําบาดาลที่ชํารุดจนไมสามารถใชงานได ตองจําหน ายออกจากบัญชีท รัพยสิ น และ
ดําเนินการอุดกลบ
สําหรับภารกิจในขอ 4) การเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาล และขอ 5) การอนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล
ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) และมอบอํานาจการ
อนุญาตใชน้ําบาดาลที่อนุญาตใหใชไมเกินวันละ 10 ลูกบาศกเมตรนั้น กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพิ่งเริ่ม
ถายโอนภารกิจใหแก อปท. ใน 3 จังหวัดนํารองอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ไดแก จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน และนครราชสีมา โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดมีคําสั่งแตงตั้งให
นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนํารอง เปนพนักงานน้ําบาดาลประจํา
ทองที่ และมีคําสั่งแตงตั้งใหผูบริหาร อปท. รวมทั้งบุคลากรของ อปท. ในจังหวัดดังกลาว เปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
(1) คํ า สั่ ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ที่ 298/2553 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ํ า บาดาล พ.ศ. 2520 ลงวั น ที่ 7 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2553 แตงตั้งใหผูบริหารทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่นของเทศบาล และ อบต. ดังตอไปนี้เปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เฉพาะในเขตเทศบาลหรือองคการบริหาร
สวนตําบลที่ตนมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
1) ขาราชการการเมืองสวนทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตเทศบาลหรือ อบต. ซึ่งตั้งอยูในเขตน้ําบาดาลจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน และ
นครราชสีมา
2) ขาราชการพลเรือนสวนทองถิ่น ไดแก ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการกองชาง หัวหนาสวนโยธา นิติกร วิศวกรโยธา นายชางโยธา ชางโยธา เจา
พนักงานการประปา และเจาหนาที่การประปา ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป
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ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 สวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการขุดเจาะบอน้ําบาดาล และถูกโอนกิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ และบุคลากร
มาเปนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดแก หนวยงานบางสวนของกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท กรมโยธาธิการ กรมอนามัย และกรม
ทรัพยากรธรณี
283
ขอมูลจากการสัมภาษณนายประโยชน ดานกอโพธิ์ ผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2555
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เพิ่งอาง
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ซึ่งสังกัดเทศบาล หรือ อบต. ที่ตั้งอยูในเขตน้ําบาดาลจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน และ
นครราชสีมา
อนึ่ ง อํ า นาจของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา 28 และมาตรา 29 แห ง
พระราชบัญญัติน้ําบาดาลฯ มีดังนี้
 เขาไปตรวจการเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล หรือการระบายน้ําลงบอบาดาล และออก
คําสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตหรือตัวแทน ใหจัดการปองกันความเสียหายอันเกิดจาก
การเจาะน้ําบาดาล ใชน้ําบาดาล หรือระบายน้ําลงบอบาดาลนั้นได
 ในกรณีที่เห็นวา การเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล หรือการระบายน้ําลงบอบาดาล อาจ
กอหรือไดกอใหเกิดความเสียหายตอแหลงน้ําบาดาล ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับ
ใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไข หรือหยุดการเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล หรือการ
ระบายน้ําลงบอบาดาลแลวแตกรณี ตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหาย
นั้นได
(2) คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ 103/2554 เรื่อง แตงตั้งพนักงานน้ําบาดาลประจํา
ทองที่ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ซึ่งแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ตอไปนี้ในเทศบาล และ อบต. เปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ คือ
1) แตงตั้งนายกเทศมนตรี ในเขตทองที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัด
นครราชสีมา เปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดเชียงใหม
จั งหวั ด ขอนแก น และจังหวั ดนครราชสีมา ตามลํ าดั บ มีอํานาจหนาที่ เ ฉพาะในเขต
เทศบาลที่ตนรับผิดชอบ
2) แตงตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ในเขตทองที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน
และจังหวัดนครราชสีมา เปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลจังหวัด
เชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา ตามลําดับ มีอํานาจหนาที่เฉพาะใน
เขต อบต. ที่ตนรับผิดชอบ
อํ า นาจหน า ที่ ข องนายกเทศมนตรี แ ละนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ ไ ด รั บ การ
แตงตั้งใหเปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
ตามคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่ 103/2554 ดังกลาวขางตน นายกเทศมนตรีและนายก
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1) รับ คําขอใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การน้ํา บาดาล ตามมาตรา 17 และรับ คํา ขอต ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล
พ.ศ. 2520 รวมทั้งรับคําขอโอนใบอนุญาต คําขอรับใบแทน คําขอแกไขใบอนุญาต ตาม
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดยใหดําเนินการดังนี้ (แผนภาพที่ 27 และแผนภาพ
ที่ 28)
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2)
3)
4)

5)
6)

(1) ตรวจสอบคํ าขอ และหรื อดํ า เนินการตรวจสอบสถานที่ ต ามคํ าขอรั บ ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการน้ําบาดาลและคําขอตออายุใบอนุญาต ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(2) พิ จ ารณาคํ า ขอเพื่ อ ออกใบอนุ ญ าตหรื อ แจ ง ไม อ นุ ญ าตเฉพาะคํ า ขอที่ ไ ด รั บ
มอบหมายให เ ป น ผู อ อกใบอนุ ญ าต ได แ ก ใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาล ที่ มี ข นาด
เสนผ า ศูนย ก ลางของท อ กรุบอ ตอนบนสุดนอยกวา 100 มิ ล ลิเ มตร (4 นิ้ ว ) และ
ใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่มีปริมาณน้ําไมเกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตร
(3) ในกรณีที่เปนคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอ
กรุบอตอนบนตั้งแต 100 มิลลิเมตรขึ้นไป และคําขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่มี
ปริ ม าณน้ํ า เกิ น กว า วั น ละ 10 ลู ก บาศก เ มตรขึ้ น ไป เมื่ อ ดํ า เนิ น การตามข อ (1)
เรียบรอยแลว ใหสงคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและรายงานการตรวจสอบสถานที่
หรื อรายงานสรุปสภาพสถานที่ใ หสํานักทรั พยากรน้ําบาดาลเขตที่เทศบาลหรื อ
อบต. นั้นตั้งอยู เพื่อใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิ จ การน้ํ า บาดาลพิ จ ารณาก อ นส ง ให ผู มี อํ า นาจออกใบอนุ ญ าตดํ า เนิ น การตาม
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลตอไป
(4) ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
หรือฝายเลขาของคณะอนุกรรมการเห็นวารายงานการตรวจสอบสถานที่มีขอมูลไม
ครบถวนสมบูรณ ใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการสงคําขอใหพนักงานน้ําบาดาล
ประจําทองที่เพื่อมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่ตามประเด็นที่
กําหนด หรืออาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ประจําสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล
เขตหรือสวนกลางตรวจสอบสถานที่ตามประเด็นที่กําหนดก็ได
รับแจงการพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ตามมาตรา 23
รับคําขอใบแทนและออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลตามมาตรา 25
เรียกเก็บคาใชน้ําบาดาลและรับชําระคาใชน้ําบาดาล ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
7 ประกอบกับมาตรา 25/1 แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เฉพาะการใชน้ํา
บาดาลของผูรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่นายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นๆ เปนผูออกใบอนุญาตใชน้ําบาดาล และใหไดรับสวนแบงคาใชน้ําบาดาลตาม
สัดสวนที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
รับหนังสือแจงการเลิกประกอบกิจการน้ําบาดาล ตามมาตรา 26
แจ ง เป น หนั ง สื อ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ ลิ ก กิ จ การแล ว หรื อ ไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ต อ
ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต จัดการรื้อถอน อุด หรือกลบหลุมบอตามมาตรา
27 วรรคหนึ่ง
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แผนภาพที่ 27 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุญาตเจาะบอบาดาลของ อปท.
1) อปท. รับคําขอ

ผูยื่นคําขอ

2) ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนคําขอฯ
3) ตรวจสอบแหลงน้ําจากแผนที่น้ําบาดาล

4) ตรวจสอบสถานที่

5) พิจารณาคําขอ
แยก
5.2 คําขอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ตอนบนเทากับหรือมากกวา 4 นิ้ว

5.1 คําขอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ตอนบนสุดนอยกวา 4 นิ้ว (100 มม.)

5.3 สงสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต
พิจารณาหลักเกณฑ
5.4 ผลการพิจารณา
อนุญาต

ไมอนุญาต
7) แจงไมอนุญาต/แจงสิทธิอุทธรณ

6) รับชําระคาธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต

ผูยื่นคําขอ
ที่มา: ดัดแปลงจากคูมือปฏิบัติงานดานน้ําบาดาลของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล จัดทําโดย ศูนยศึกษา
และพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เสนอตอ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2552)
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แผนภาพที่ 28 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุญาตใชน้ําบาดาลของ อปท.
ผูยื่นคําขอ

1) อปท. รับคําขอ

2) ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนคําขอฯ
3) ตรวจสอบแหลงน้ําจากแผนที่น้ําบาดาล

4) ตรวจสอบสถานที่

5) พิจารณาคําขอ
แยก
5.2 คําขอที่ขออนุญาตใชน้ํามากกวา
วันละ 10 ลบ.ม.

5.1 คําขอที่ขออนุญาตใชน้ําไมเกิน
วันละ 10 ลบ.ม.

5.3 สงสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต
พิจารณาหลักเกณฑ
5.4 ผลการพิจารณา

6) รับชําระคาธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต

7) แจงไมอนุญาต/แจงสิทธิอุทธรณ
ผูยื่นคําขอ

ที่มา: ดัดแปลงจากคูมือปฏิบัติงานดานน้ําบาดาลของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล จัดทําโดย ศูนยศึกษา
และพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เสนอตอ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2552)
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7) ดําเนินการรื้อถอน อุด หรือกลบหลุมบอแทน โดยผูรับใบอนุญาตเปนผูเสียคาใชจาย
ทั้งหมด ตามมาตรา 27 วรรคสอง
8) รับ อุทธรณคําสั่ งให จัดการปองกันความเสียหาย เปลี่ยนแปลง แก ไข หรือหยุ ดการ
ประกอบกิจการน้ําบาดาล ตามมาตรา 30
9) รับอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 36
10) ดําเนินคดีแพง คดีลมละลาย พรอมทั้งดําเนินการรองทุกขในคดีอาญา และคดีปกครอง
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
11) ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาที่ของพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ตามประกาศ
กระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 และตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ อปท. ในฐานะพนักงานน้ําบาดาล
แมคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ 103/2554 จะไดมอบอํานาจใหผูบริหาร อปท. เปนพนักงาน
น้ําบาดาลประจําทองที่ ซึ่งมีอํานาจในการปฏิบัติหนาที่แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในเรื่องตางๆ
ดังกลาวขางตน แตก็ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขกํากับการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหาร อปท.
ดังนี้
1) ในการดําเนินคดีแพง คดีลมละลาย คดีอาญา คดีปกครอง และการบังคับคดี ตามที่
ไดรับมอบหมายและมอบอํานาจ ใหแจงกลุมนิติการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อทราบ
และดําเนินการประสานในสวนที่เกี่ยวของ
2) หากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเห็นวา ผูบริหาร อปท. ใชอํานาจหนาที่ในฐานะ
พนั ก งานน้ํ าบาดาลประจํา ทองที่ โ ดยไมถู กต อ งหรืออาจก อใหเ กิ ดความเสี ย หายแก
ทรัพยากรน้ําบาดาล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอาจยกเลิกคําสั่งและใชอํานาจ
หนาที่นั้นโดยตรงก็ได
3) ในกรณีที่มีปญหาเรื่องขอกฎหมาย หรือปญหาในทางวิชาการน้ําบาดาล หรือมีปญหา
อื่นใดที่เกี่ยวของ ใหผูบริหาร อปท. ที่เปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ประสานและ
หารือกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
4) ใหผูบ ริหาร อปท. ที่เปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่รายงานผลการปฏิบั ติงาน
ประจําเดือนใหสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตที่เทศบาลหรือ อบต. นั้นตั้งอยูภายในวันที่
7 ของเดือนถัดไป
(3) คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ 104/2554 เรื่องมอบหมายใหเปนผูออกใบอนุญาต
แทนอธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล (องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ) ลงวั น ที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2554 มอบหมายใหนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ในเขตน้ําบาดาลจังหวัด
เชียงใหม เขตน้ําบาดาลจังหวัดขอนแกน และเขตน้ําบาดาลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนจังหวัดนํารอง มี
อํานาจหนาที่เฉพาะในเขตเทศบาลและเขต อบต. ที่ตนเองรับผิดชอบดังนี้
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1) ออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด
นอยกวา 100 มิลลิเมตร และใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่มีปริมาณน้ําไมเกินกวาวันละ
10 ลูกบาศกเมตร
2) โอนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอย
กวา 100 มิลลิเมตร และใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่มีปริมาณน้ําไมเกินกวาวันละ 10
ลูกบาศกเมตร
3) ตออายุใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด
นอยกวา 100 มิลลิเมตร และใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่มีปริมาณน้ําไมเกินกวาวันละ
10 ลูกบาศกเมตร
4) ดํ า เนิ น คดี แ พ ง คดี ล ม ละลาย พร อ มทั้ ง ดํ า เนิ น การร อ งทุ ก ข ใ นคดี อ าญา และคดี
ปกครองที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
5) ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย และอํานาจหนาที่ที่กําหนดตามกฎหมายวา
ดวยน้ําบาดาล
หลักเกณฑและเงื่อนไขกํากับการใชอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลที่ 104/2554
ในการใชอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบลตามคําสั่งกรม
ทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลที่ 104/2554 ดั ง ที่ ก ล า วมาข า งต น อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลได กํ า หนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายของนายกเทศมนตรี และนายก
องคการบริหารสวนตําบลดังนี้
1) เมื่ อ นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค ก ารบริห ารส ว นตํา บลไดอ อกใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า
บาดาลแลว ใหสงใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล
เขตที่เทศบาลหรือ อบต. นั้นตั้งอยู สําหรับการโอนใบอนุญาตหรือการตออายุใบอนุญาต
เจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใชน้ําบาดาล เมื่อดําเนินการแลว ใหสงสําเนาใบอนุญาตที่
ไดมีการดําเนินการดังกลาวใหสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตที่เทศบาล หรือ อบต. นั้น
ตั้งอยู เพื่อดําเนินการตอไป
2) ในการดําเนินคดีแพง คดีลมละลาย คดีอาญา คดีปกครอง และการบังคับคดี ตามที่
ไดรับมอบหมาย ใหแจงกลุมนิติการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อทราบและดําเนินการ
ประสานในสวนที่เกี่ยวของ
3) หากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเห็นวาผูรับมอบหมาย (นายกเทศมนตรี หรือนายก
อบต.) ใช อํ า นาจที่ ไ ด รั บ มอบโดยไม ถู ก ต อ ง หรื อ อาจก อ ให เ กิ ด ความเสีย หายแก
ทรัพยากรน้ําบาดาล อธิบดีฯ อาจมีคําสั่งแกไขการปฏิบัติราชการของผูไดรับมอบหมาย
หรือใหผูรับมอบหมายหยุดการปฏิบัติราชการไวกอน และอธิบดีฯ เปนผูใชอํานาจนั้น
โดยตรงก็ได
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4) ในกรณีที่มีปญหาเรื่องขอกฎหมาย หรือปญหาในทางวิชาการน้ําบาดาล หรือมีปญหา
อื่นใดที่เกี่ยวของ ใหประสานและหารือกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตามที่ไดรับมอบหมาย ใหสํานักทรัพยากรน้ํา
บาดาลเขตที่เทศบาลหรือ อบต. นั้นตั้งอยูทราบภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
(4) คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ 105/2554 เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
มอบอํานาจใหนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดเชียงใหม
เขตน้ําบาดาลจังหวัดขอนแกน และเขตน้ําบาดาลจังหวัดนครราชสีมา มีอํานาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลดังนี้
1) แกไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
เฉพาะใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล และใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่นายกเทศมนตรี และ
นายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบหมายใหเปนผูออกใบอนุญาต สวนใบอนุญาต
ที่ไมไดรับมอบอํานาจ ใหเสนอความเห็นได โดยแจงเปนหนังสือตออธิบดีกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลเพื่อพิจารณาตอไป
2) สั่งและกําหนดวิธีการใหผูรับใบอนุญาตแกไขเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอมในเขตน้ําบาดาลตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ. 2520 เฉพาะใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล และใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่ไดรับ
มอบหมายให เ ป น ผู อ อกใบอนุ ญ าต ส ว นใบอนุ ญ าตที่ ไ ม ไ ด รั บ มอบอํ า นาจ ให เ สนอ
ความเห็นได โดยแจงเปนหนังสือตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อพิจารณาตอไป
3) เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เฉพาะ
ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล และใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูออก
ใบอนุญาต สวนใบอนุญาตที่ไมไดรับมอบอํานาจ ใหเสนอความเห็นได โดยแจงเปน
หนังสือตออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อพิจารณาตอไป
4) ดํ าเนิ นคดี แพ ง คดี ลม ละลาย คดี ปกครอง และรองทุกขในคดี อาญา ที่ เ กี่ย วของกั บ
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
5) ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบอํานาจ และตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดตามกฎหมาย
วาดวยน้ําบาดาล
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบอํานาจตามคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่
105/2554
ในการมอบอํานาจใหนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน
ตามคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ 105/2554 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการมอบอํานาจไวดังนี้

252

252

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

1) การแกไขใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใชน้ํา
บาดาล เมื่อดําเนินการแลว ใหสงสําเนาใบอนุญาตที่ไดมีการดําเนินการดังกลาวให
สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตที่เทศบาลหรือ อบต. นั้นตั้งอยู เพื่อดําเนินการตอไป
2) ในการดําเนินคดีแพง คดีลมละลาย คดีอาญา คดีปกครอง และการบังคับคดี ตามที่
ไดรับมอบอํานาจ ใหแจงกลุมนิติการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อทราบและประสาน
ในสวนที่เกี่ยวของ
3) หากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเห็นวาผูรับมอบอํานาจใชอํานาจที่ไดรับมอบโดยไม
ถูกตองหรืออาจกอความเสียหายแกทรัพยากรน้ําบาดาล อธิบดีฯ อาจมีคําสั่งแกไขการ
ปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ หรือใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไว
กอน และอธิบดีฯ เปนผูใชอํานาจนั้นโดยตรงก็ได
4) ในกรณีที่มีปญหาเรื่องขอกฎหมาย หรือปญหาในทางวิชาการน้ําบาดาล หรือมีปญหา
อื่นใดที่เกี่ยวของ ใหประสานและหารือกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตามที่ไดรับมอบอํานาจ ใหสํานักทรัพยากรน้ํา
บาดาลเขตที่เทศบาลหรือ อบต. นั้นตั้งอยูทราบภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ฉะนั้ น แม ก รมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลจะได ม อบอํ า นาจให อปท. เป น ผู อ อกใบอนุ ญ าต โอน
ใบอนุญาต และตออายุใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอย
กว า 4 นิ้ ว และใบอนุ ญ าตใช น้ํ า บาดาลที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า ไม เ กิ น กว า วั น ละ 10 ลู ก บาศก เ มตร แต ก รม
ทรัพยากรน้ําบาดาลก็ยังคงมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมกํากับใหการอนุญาตและการขุดเจาะบอบาดาล
ของ อปท. เปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลยังคงมีอํานาจ
ออกคําสั่งแกไขการปฏิบัติราชการของผูบริหาร อปท. ได หรือใหผูบริหาร อปท. หยุดการปฏิบัติราชการ
ไวกอนในกรณีที่เห็นวามีการใชอํานาจที่ไดรับมอบโดยไมถูกตองหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยากรน้ําบาดาล รวมทั้งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอาจใชอํานาจนั้นเองโดยตรงก็ได
นอกเหนือไปจากภารกิจที่ไดถายโอนใหแก อปท. และการมอบอํานาจให อปท. ดําเนินการ
เกี่ยวกับใบอนุญาตตามขอบเขตดังกลาวมาแลวขางตน ในปจจุบัน กรมทรัพยากรน้ําบาดาลยังคงมี
ภารกิจรับผิดชอบดานการจัดการน้ําบาดาลดังนี285
้
1) การพิจารณาอนุญาตเจาะบอบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด
ตั้ ง แต 4 นิ้ ว ขึ้ น ไป ในกรณี ที่ เ ป น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาลที่ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางตอนบนสุดตั้งแต 4 นิ้วถึง 6 นิ้ว (100 มิลลิเมตร ถึง 150 มิลลิเมตร) ให
ผูบริหาร อปท. ซึ่งเปนเจาพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่สงคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน
ใหสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตที่รับผิดชอบเพื่อใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การน้ํ า บาดาลในเขตพื้ น ที่ พิ จ ารณาอนุ ญ าตหรื อไม อ นุ ญ าตก อ น
ดําเนินการตอไป และหากเปนคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
285

สุรพล ธรรมสาร และ วินัย สามารถ, เอกสารฝกอบรมภารกิจถายโอนน้ําบาดาลไปสูเทศบาล/อบต. ณ โรงแรมเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ
23-25 มีนาคม 2554.
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

ของท อกรุบอตอนบนสุ ดตั้งแต 8 นิ้ว (200 มิล ลิเ มตร) ขึ้น ไป ใหสงคํ าขอพร อมเอกสาร
หลักฐานใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ําบาดาลในสว นกลางพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตกอนดําเนินการ
ตอไป286
การพิจารณาอนุญาตใชน้ําบาดาลที่เกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป ในกรณีที่เปน
การขออนุญาตใชน้ําบาดาลที่เกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตร แตไมเกินกวาวันละ 800
ลูกบาศกเมตร ใหผูบริหาร อปท. ซึ่งเปนเจาพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่สงคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานใหสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตที่รับผิดชอบเพื่อใหคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตพื้นที่พิจารณาอนุญาตหรือไม
อนุญาตกอนดําเนินการตอไป และหากเปนคําขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลเกินกวาวันละ
800 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป ใหสงคําขอพรอมเอกสารหลักฐานใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
เพื่ อ ให ค ณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การน้ํ า บาดาลใน
สวนกลางพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตกอนดําเนินการตอไป287
พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใชน้ําบาดาลทุกขนาดในพื้นที่เขต
วิกฤตการณน้ําบาดาล
สํารวจและเจาะบอบาดาลเพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ในพื้นที่ที่
การหาแหลงน้ําบาดาลตองใชวิชาการดานอุทกธรณีวิทยาขั้นสูง ไดแก พื้นที่แหลงน้ําบาดาล
ประเภทหินแข็ง ภูเขา หรือเกาะ และแหลงน้ําบาดาลที่เสี่ยงตอการปนเปอนจากมลภาวะ
เชน บริเวณที่เปนเกลือหิน และพื้นที่ที่มีน้ําเค็มแทรกอยู
ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อสํารวจและ
และพัฒนาน้ําบาดาลตามหลักวิชาการดานอุทกธรณีวิทยา โดยสามารถดําเนินการขุดเจาะ
บ อ น้ํ า บาดาลเป น บ อ ทดสอบและบ อ สั ง เกตการณ เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล ระดั บ น้ํ า ปริ ม าณน้ํ า
คุณภาพน้ํา และสรางเครือขายบอน้ําบาดาลสําหรับ อปท. และผูเกี่ยวของในการนําน้ํา
บาดาลมาใชประโยชนเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ
จัดฝกอบรม และจัดเตรียมคูมือเพื่อเตรียมความพรอมใหแก อปท.
ใหความชวยเหลือประชาชนใหมีน้ํากินน้ําใชอยางเรงดวนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติซึ่งสงผลใหประชาชนขาดแคลนน้ํา

ปญหาและอุปสรรคในการถายโอนภารกิจการจัดการน้ําบาดาลใหแก อปท.
การถายโอนภารกิจการจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลมีปญหาเชนเดียวกันกับกรณีการถายโอน
ภารกิจดานการชลประทาน กลาวคือ การถายโอนภารกิจเปนนโยบายที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน
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ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2552
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เพิ่งอาง
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254

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

นับตั้งแตการประกาศใชแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 โดยยังมิไดมีการเตรียม
ความพรอมใหแก อปท. การถายโอนสวนใหญจึงเปนเพียงการถายโอนทรัพยสิน อันไดแก บอบาดาล
เดิ ม และเครื่อ งสู บ น้ํ า แบบบอ ลึ ก ซึ่ ง อปท. ขาดงบประมาณและบุ ค ลากรที่ จ ะซอ มและบํ า รุ งรั ก ษา
ในขณะที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็ไมสามารถตั้งงบประมาณในสวนนี้ไดอีกตอไปหลังจากถายโอน
ทรัพยสินและภารกิจใหแก อปท. แลว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยสินที่ไดถายโอนใหแก
อปท.288 แมวากรมทรัพยากรน้ําบาดาลจะมีการจัดฝกอบรม และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อเตรียม
ความพรอมใหแก อปท. แตการถายทอดเทคนิคและความรูใหแก อปท. ก็ไมคอยประสบความสําเร็จ
สําหรับการถายโอนภารกิจดานการเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาล และการอนุญาตเจาะบอบาดาลที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนนอยกวา 4 นิ้ว และการมอบอํานาจการอนุญาตใชน้ําบาดาล
ไมเกินวันละ 10 ลูกบาศกเมตรนั้น ก็ยังถือวาอยูในระยะเริ่มตนเนื่องจากเพิ่งมีการถายโอนอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จึงยังเร็วเกินไปที่จะประเมินศักยภาพของ อปท. ในการ
ดําเนินภารกิจดานการเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาลและการออกใบอนุญาตเจาะบอบาดาลและใบอนุญาตใช
น้ําบาดาล ในปจจุบัน อปท. ในจังหวัดนํารองยังไมไดดําเนินภารกิจดานการเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาล
ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากความไม พ ร อ มด า นบุ ค ลากร แต อี ก ส ว นหนึ่ ง เนื่ อ งจากขาดแรงจู ง ใจ ทั้ ง นี้ เ พราะ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดกําหนดสัดสวนของสวนแบง
คาใชน้ําบาดาลที่ อปท. จะไดรับจากการจัดเก็บคาใชน้ําบาดาล289
ในงานวิจัยที่ดําเนินการโดยศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งไดรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเมื่อ พ.ศ. 2552 คณะผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการน้ําบาดาลของรัฐ และเสนอแนะวาควรใหมีการบริหารในลักษณะรวมกันทําระหวางรัฐ
กับทองถิ่น เนื่องจากหากวากรมทรัพยากรน้ําบาดาลและสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตเปนผูดําเนินการ
แตฝายเดียว ก็ไมมีกําลังเพียงพอที่จะจัดบริการไดอยางทัว่ ถึง อีกทั้งการรวมศูนยการบริหารจัดการจะ
ทํา ให ต อ งสิ้ น เปลื อ งค า ใช จ า ยมาก เพราะบ อ น้ํ า บาดาลทั่ ว ประเทศในป จจุ บั น มี จํ า นวนถึ ง ประมาณ
300,000 บอ (เฉพาะใน 3 จังหวัดนํารอง ก็มี อปท. อยูถึง 760 แหง และบอน้ําบาดาลรวมกันถึง 17,500
288

ขอมูลจากการสัมภาษณนางอรนุช หลอเพ็ญศรี ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล นายประโยชน ดานกอโพธิ์ ผูอํานวยการ
ฝายบริหารงานทั่วไป นายอภิชาติ จันทรเทียน ผูอํานวยการสวนจัดการและควบคุมกิจการน้ําบาดาล และนางสาวกัญญา เดือนนวล
ผูอํานวยการสวนบริหารกองทุนน้ําบาดาล สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555
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ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ. 2520 อัตราคาใชน้ําบาดาลในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) คือ 8.50 บาท สวนพื้นที่อื่นๆ อีก 69 จังหวัด มีอัตราเรียกเก็บที่
ลูกบาศกเมตรละ 3.50 บาท สําหรับพื้นที่นอกเขตบริการของการประปา จะไดรับการยกเวนคาใชน้ําบาดาล ในกรณีที่เปน (1) การใชน้ํา
บาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ไมรวมถึงการใชน้ําบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม (2) การใชน้ําเพื่อการเพาะปลูก และ (3) การใชน้ํา
บาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว เฉพาะในสวนที่ไมเกินวันละ 50 ลูกบาศกเมตร นอกจากนี้ ยังกําหนดใหผูรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลในทองที่ที่ไม
มีน้ําประปาใช ไดรับการลดหยอนคาใชน้ําบาดาลดังนี้ (1) การใชน้ําบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว ใหคิดคาใชน้ําบาดาลเพียงรอยละ 30 ของ
ปริมาณน้ําบาดาลที่ใช (2) การใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตรตามประเภทและชนิดที่รัฐมนตรีกําหนด ให
คิดคาใชน้ําบาดาลเพียงรอยละ 30 ของปริมาณน้ําบาดาลที่ใช (3) กรณีอื่นนอกจาก (1) และ (2) ใหคิดคาใชน้ําบาดาลรอยละ 75 ของ
ปริมาณน้ําบาดาลที่ใช

บทที่ 7: การจัดการทรัพยากรนํ้าโดย อปท.
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บทที่ 7
การจัดการทรัพยากรน้ําโดย อปท.

255

บอ) ตั้งอยูในพื้นที่ทั้งใกลและไกล ทําใหการจัดสงเจาหนาที่ไปติดตาม บํารุงรักษา และตรวจสภาพบอน้ํา
บาดาลไมคุ มคา290 อยางไรก็ดี หากปลอยใหทองถิ่นดําเนิ นการแตฝายเดียวก็จะเกิดผลเสียเชนกัน
เนื่องจาก อปท. ยังขาดความพรอมในการดูแลบอน้ําบาดาลใหถูกตองตามหลักวิชาการ จึงกอใหเกิด
ความเสียหายมหาศาลจากการถายโอนภารกิจดานน้ําบาดาลใหแก อปท. นอกจากนี้ อปท. ยังขาด
ความสามารถในการจัดหาน้ําเพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนน้ําของประชาชน เชน บอน้ําบาดาลที่
ชํารุดสูบน้ําไมขึ้น อาจสามารถใชการไดหากวาซอมแซมเพียงเล็กนอย แตเนื่องจากขาดความรูทาง
เทคนิค ทําให อปท. ไมสามารถนําน้ําบาดาลมาใชเพื่อแกไขปญหาใหแกประชาชนได เปนตน การบูรณา
การความรวมมือระหวางรัฐกับทองถิ่นจึงนาจะกอใหเกิดผลดีมากกวา291
งานศึกษาดังกลาวยังเสนอใหมีการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใหแก อปท. อยางมีขั้นตอน
เนื่องจากหากถายโอนภารกิจดานน้ําบาดาลพรอมกันทั้งประเทศ ก็อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพใน
การถายโอนภารกิจได โดยในเบื้องตนใหดาํ เนินการใน 3 จังหวัดนํารองกอน และขยายครอบคลุมทั่ว
ประเทศในป พ.ศ. 2556292 ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไดนําแนวทางนี้ไปปฏิบัติดังกลาวมาแลวขางตน
นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการถายโอนภารกิจอีกหลายประการ ในที่นี้จะนํามากลาว
เพียงบางขอ อาทิเชน293
1) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 1-12 ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
ติดตามความกาวหนาและใหความชวยเหลือทางวิชาการแกเทศบาล และ อบต. ตามที่รอง
ขอ
2) กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถายโอนอันไดแก บอน้ํา
บาดาลที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีบัญชีและครอบครองอยู ประกอบดวยขอมูลบอ พิกัด
ตําแหนง งบประมาณและอุปกรณ (ถามี) และแผนที่แสดงแหลงน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหกรม
ทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลสํ า รวจและแยกประเภทสภาพบ อ น้ํ า บาดาลก อ นการถ า ยโอน ใน
เบื้องตนใหถายโอนบอน้ําบาดาลที่อยูในสภาพดีพรอมใชงาน และ อปท. มีความประสงคจะ
รับถายโอนกอน สวนบอน้ําบาดาลที่มีปญหาและตองซอมบํารุง หรือใชการไมได ใหกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการซอมบํารุงใหอยูในสภาพพรอมใชงานกอนดําเนินการถาย
โอนตอไป
3) กรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลกํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านต า งๆ และจั ด ทํ า คู มื อ การ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของให อปท. ใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน
4) เทศบาล และ อบต. สํารวจ จัดทําทะเบียนบอน้ําบาดาล และจัดทําสารสนเทศน้ําบาดาล
รวมทั้ งจํ า แนกประเภท จํ า นวน และสภาพบ อน้ํ า บาดาล และแจ ง ผลการสํ า รวจใหก รม
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ทรั พ ยากรน้ํา บาดาลทราบ เพื่ อ ให ก รมทรั พ ยากรน้ํา บาดาลนํ า ข อมู ล ต า งๆ เหล า นั้ น ใช
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อซอมแซมบอน้ําบาดาลที่ตองซอมบํารุง เปาลาง
หรืออุดกลบ สําหรับรองรับการสงมอบทรัพยสินใหเทศบาล และ อบต. ตอไป
5) เทศบาล และ อบต. ตรวจสอบสภาพบอน้ําบาดาลที่อยูในความรับผิดชอบของตนเอง และ
เปนบอน้ําบาดาลที่อยูนอกระบบบัญชีของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ซึ่งในปจจุบันมีประมาณ
100,000 บอ การตรวจสภาพควรดําเนินการทุก 3 เดือน หากพบวาน้ํามีสภาพขุน มีตะกอน
และปนเปอน จะตองตั้งงบประมาณเพื่อจางเหมาเอกชนใหดําเนินการเปาลาง หรือหาก
พบวาน้ําไหลไมสะดวก หรือเครื่องสูบชํารุด ใหจางเหมาเอกชนดําเนินการซอมบํารุงตอไป
6) เทศบาล และ อบต. มีหนาที่จัดระบบงานดานน้ําบาดาล ทั้งดานการจัดเตรียมบุคลากร
งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ เพื่อรองรับภารกิจที่ไดรับการถายโอน
7.3.4 การถายโอนภารกิจการบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็กโดยกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป น หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นาที่ ดิ น พ.ศ. 2551 ในการสํ า รวจ วิ เ คราะห และตรวจสอบดิ น หรื อ ที่ ดิ น เพื่ อ
ประโยชนในการจําแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดิน และการกําหนด
เขตอนุรักษดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา โดยใชมาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช
หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม การใชมาตรการวิธีกลหมายความรวมถึง การกอสรางโครงสรางทาง
วิศวกรรม การไถพรวนตามแนวระดับ การทําคันดินกั้นน้ํา ขั้นบันไดดิน คูรับน้ําขอบเขา บอน้ําในไรนา
และอื่นๆ ฉะนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงเปนหนวยงานสําคัญหนวยงานหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
แหลงน้ํา
การพัฒนาแหลงน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย การกอสรางแหลงน้ํา ระบบสงน้ํา (คู
คลอง และระบบท อ ) อ า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ น และ ฝาย ทุ ก โครงการที่จั ดทํ า เปน โครงการขนาดเล็ ก ที่ใ ช
งบประมาณไมเกิน 10 ลานบาท สวนใหญเปนโครงการที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําเพียงประมาณ 100,000200,000 ลูกบาศกเมตร และเปนโครงการที่จัดทํานอกเขตชลประทาน นับตั้งแต พ.ศ. 2524 มาจนถึง
ปจจุบัน (เมษายน พ.ศ. 2555) กรมพัฒนาที่ดินไดสํารวจและออกแบบโครงการแหลงน้ําไปแลวทั้งสิ้น
8,835 แหง แตเนื่องจากไดรับงบประมาณจํากัด จึงไดกอสรางไปแลวเพียง 7,604 แหง ในขณะที่มีคําขอ
เป น จํ า นวนมากจากราษฎรที่ เ ข า ชื่ อ กั น และทํ า หนั ง สื อ ผ า น อปท. เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ด า น
งบประมาณในการกอสรางแหลงน้ํา ทั้งนี้ ตามปกติกรมพัฒนาที่ดินจะไดรับงบประมาณเพื่อการพัฒนา
โครงการแหลงน้ําขนาดเล็กโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 232 โครงการตอป แตในบางปอาจกอสรางไดจํานวน
มากกวานั้น หากวามีงบประมาณเหลือจาย เชน ในป พ.ศ. 2554 สามารถกอสรางแหลงน้ําไปไดทั้งสิ้น
406 แหง294
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เนื่องจากแหลงน้ําที่กรมพัฒนาที่ดินกอสรางหรือพัฒนาใหประชาชนใชประโยชนรวมกันจัดเปน
แหลงน้ําขนาดเล็กทั้งหมด จึงตองถายโอนภารกิจดานการดูแลรักษาแหลงน้ําเหลานี้ทั้งหมดใหแก อปท.
รวมทั้งตองถายโอนภารกิจดานการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กในอนาคตใหแก อปท. ดวย อยางไรก็ดี
ตามมติคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะหแผนการถายโอนภารกิจและการขอทบทวนการถายโอน
ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรมพัฒนาที่ดินจะยังคงสามารถเสนอ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่จัดทําขึ้นในเขตพื้นที่ที่ตนไดประกาศเปน “เขตพัฒนาที่ดิน” ได
ในขณะที่ อปท. มีอํานาจพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กไดทั้งในและนอกเขตพัฒนาที่ดิน295
รางแผนยุทธศาสตรการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) กําหนดให
กรมพัฒนาที่ดินถายโอนภารกิจให อปท. มีอํานาจกอสรางแหลงน้ําไดทั้งในเขตและนอกเขตพัฒนาที่ดิน
และหากกรมพัฒนาที่ดินมีความจําเปนตองดําเนินการในเขตพัฒนาที่ดิน ก็ใหดําเนินการในลักษณะเปน
แหลงน้ําตนแบบเพื่อการสาธิตในเขตพัฒนาที่ดิน และเมื่อกอสรางเสร็จแลว ใหโอนให อปท. พรอม
งบประมาณในการบํารุงรักษา รวมทั้งใหจัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ที่สํารวจ
ออกแบบกอสรางแลว เสนอตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให อปท. กอสรางและบริหารจัดการเอง ในสวนของเขตพัฒนาที่ดินที่กรม
พัฒนาที่ดินยังคงมีอํานาจกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กตอไปนั้น นับจนถึง พ.ศ. 2554 กรมพัฒนาที่ดินได
กําหนดเขตพัฒนาที่ดินทั่วประเทศแลวเปนจํานวน 547 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 43,006,438 ไร296
ปญหาและอุปสรรคในการถายโอนภารกิจดานน้ําของกรมพัฒนาที่ดินใหแก อปท.
จากการสํารวจงานสงมอบและสภาพแหลงน้ําของกรมพัฒนาที่ดินนับจนถึงป พ.ศ. 2553 พบวา ใน
จํานวนผลงานของกรมพัฒนาที่ดินรวม 7,010 แหง มีการสงมอบงานใหแก อปท. แลวจํานวน 1,666
แหง ยังไมไดสงมอบ 3,348 แหง และที่ไมสามารถระบุไดจํานวน 1,996 แหง297 (ตารางที่ 14) ปญหาที่
เกิดจากการถายโอนภารกิจให อปท. ก็เปนเชนเดียวกันกับกรณีของหนวยงานอื่นๆ ที่กลาวมาแลว
กลาวคือ เมื่อถายโอนแหลงน้ําขนาดเล็กใหแก อปท. แลว ทรัพยสินเหลานั้นก็ขาดการบํารุงรักษา อปท.
เองก็ไมมีงบประมาณที่จะขุดลอกแหลงน้ําที่ตื้นเขินหรือซอมแซมฝายที่เสียหาย กอนการถายโอนภารกิจ
กรมพัฒนาที่ดินเคยไดรับการจัดสรรงบประมาณราวปละ 20 ลานบาทเพื่อการซอมแซมและบํารุงรักษา
แหลงน้ํา แตหลังจากเริ่มมีการกระจายอํานาจในชวง 10 ปที่ผานมา ก็ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการนี้อีก ในขณะที่งบประมาณสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ถูกกระจายไปให อปท. ก็
กลายเปนเบี้ยหัวแตก ทําใหทรัพยสินที่ถายโอนถูกปลอยปละละเลยจนตกอยูในสภาพทรุดโทรม298
295

เพิ่งอาง
ทําเนียบเขตพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2554
297
สว นที่ไมสามารถระบุ ได หมายความวา (1) ไม สามารถตรวจสอบได เนื่ องจากเปนขอ มูล ย อนหลั งเกิน 10 ป จึ งทํ าใหไมมีขอ มู ล
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกษียณหรือลาออกไปแลว และ (2) ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ ไมสามารถเขาไปในบางพื้นที่ได เนื่องจากเกษตรกรอยู
ในระหวางทําการเกษตร
298
ขอมูลจากการสัมภาษณ นายสุรพล หิรัญวัฒนศิริ ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 12
เมษายน พ.ศ. 2555
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

นอกจากนี้ แมวาจะมีการถายโอนภารกิจดานการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหแก อปท. แลว แตโดย
สภาพความเปนจริงก็คือ มีคําขอเปนจํานวนมากทั้งจาก อปท. เอง และจากประชาชนที่เขาชื่อกันเสนอ
เรื่ อ งผ า น อปท. ไปยั ง สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด มาถึ ง กรมพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ ขอการสนั บ สนุ น ด า น
งบประมาณสํ า หรั บ ขุ ด ลอกหนองน้ํ า อ า งเก็ บ น้ํ า คลองส ง น้ํ า และซ อ มแซมฝาย ฯลฯ ตลอดจนขอ
สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางฝายกั้นน้ํา และแหลงน้ําขนาดเล็กสําหรับกักเก็บน้ํา เพื่อแกปญหา
น้ําทวมในฤดูฝน และบรรเทาปญหาภัยแลงในฤดูแลง คําขอลักษณะเดียวกันของ อปท. ยังมีไปถึง
หนวยงานอื่นๆ ดวย อันไดแก กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งมีภารกิจดานการพัฒนาแหลง
น้ําเชนกัน299 ขอนากังวลประการหนึ่งก็คือ อปท. ที่ตองการของบประมาณเพื่อออกแบบและกอสราง
แหลงน้ําขนาดเล็กดวยตนเองมีความเสี่ยงตอการกระทําผิดพระราชบัญญัติวิศวกร ซึ่งหามมิใหผูใด
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแตละสาขา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวิศวกร300
ตารางที่ 14 ผลการสํารวจงานสงมอบและสภาพแหลงน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน
ประเภทผลงาน

รวม
ผลงาน

การสงมอบ อปท.
สงมอบ ยังไมสง
ไมระบุ
แลว
มอบ
1,355
3,044
1,486

สภาพแหลงน้ํา
ใชงานได ไมสามารถ
ไมระบุ
ปกติ
ใชงานได
3,225
262
2,398

งานพัฒนาแหลงน้ําขนาด 5,885
เล็ก
งานระบบสงน้ําในไรนา
1,060
270
289
501
514
95
451
งานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
65
41
15
9
43
13
9
เปนแหลงผลิตชุมชน
(ASPL)
รวม
7,010
1,666
3,348
1,996
3,782
370
2,858
ที่มา: ผลการสํารวจงานสงมอบและสภาพแหลงน้ํา งานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา พ.ศ. 2524-2553,
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (มิถุนายน 2554)

7.3.5 การถายโอนภารกิจของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ถายโอนการดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันในเขตปฏิรูป
ที่ดิน การขุดลอกคลอง การขุดลอกแหลงน้ํา การขุดสระเพื่อการอุปโภคบริโภค การขุดเจาะและปรับปรุง
ซอมแซมบอบาดาล และการกอสรางและปรับปรุงฝายน้ําลน ค.ส.ล. ใหแก อปท. และให ส.ป.ก. เปลี่ยน
บทบาทจากผูปฏิบัติเปนผูชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนและใหคําปรึกษาทางดานเทคนิควิชาการ
299
300

เพิ่งอาง
เพิ่งอาง
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อยางไรก็ดี รางแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการ
(ฉบับที่ 3) กําหนดให ส.ป.ก. ยังคงบทบาทในการดําเนินภารกิจที่เปนประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่
ปฏิรูปที่ดิน แทนที่จะกําหนดใหตองถายโอนให อปท. ดําเนินการแตฝายเดียวดังเชนที่กําหนดไวใน
แผนฯ (ฉบับที่ 2) ในสวนของภารกิจดานน้ํานั้น รางแผนฯ (ฉบับที่ 3) ไดกําหนดขอบเขตการถายโอน
ภารกิจดานน้ําของ ส.ป.ก. ไวดังนี้
1) งานพัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําขนาดเล็ก ให ส.ป.ก. เปนผูดําเนินการรวมกับ
อปท. ในพื้นที่ โดยให ส.ป.ก. ดําเนินการศึกษา จัดทําแผนแมบท สํารวจออกแบบและ
กอสราง หรือให อปท. หรือจังหวัดบูรณาการรวมกันในงานกอสราง เมื่อกอสรางเสร็จแลว
ให อปท. ดูแล บํารุงรักษา และบริหารจัดการตอไป
2) งานที่ มีลั ก ษณะเป นโครงการพิเ ศษ เชน นิ ค มการเกษตร นิ ค มเศรษฐกิจ พอเพีย ง และ
โครงการพระราชดําริ ใหเปนหนาที่ของ ส.ป.ก. ดําเนินการ
3) ให ส.ป.ก. จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํารายป โดยสํารวจและออกแบบพรอมวงเงินงบประมาณ
เสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให อปท. ตามความจําเปนและเรงดวนของพื้นที่ รวมทั้งจัดทําขอมูล
แหล ง น้ํ าทั้งหมดที่ ถ ายโอนให อปท. ว าตอ งใชงบประมาณซ อมบํ ารุงในแตล ะโครงการ
จํานวนเทาไร และอยูในความรับผิดชอบของ อปท. ใด
เมื่อพิจารณาสาระของรางแผนฯ (ฉบับที่ 3) ดังกลาวมาขางตน ทําใหสามารถสรุปไดวา การปรับ
แผนการถายโอนภารกิจที่ให ส.ป.ก. มีบทบาทมากขึ้นโดยกําหนดใหสามารถดําเนินงานรวมกับ อปท.
แทนที่จะถายโอนภารกิจให อปท. ดําเนินการแตฝายเดียว เปนผลที่สืบเนื่องมาจากการนําเสนอปญหา
อุปสรรค และแนวทางการดําเนินงานในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
พัฒนาภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น301 จึงเปนกรณีตัวอยางของการทบทวนแนวทางการถายโอนภารกิจ
หลังจากที่แผนฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มุงใหความสําคัญแกการถายโอนภารกิจใหไดอยางรวดเร็วและ
มากที่สุด แตดงั ไดกลาวมาแลวหลายครั้งในบทนี้วา การถายโอนภารกิจดานน้ําใหแก อปท. โดยไมมีการ
เตรียมความพรอมและจัดสรรงบประมาณใหแก อปท. อยางเพียงพอไดนําไปสูความทรุดโทรมของแหลง
น้ําและทรัพยสินที่ถายโอนในหลายๆ กรณี
นับจนถึงเดือนสิงหาคม 2553 ส.ป.ก. ไดถายโอนสิ่งกอสรางใหแก อปท. ประกอบดวย บอน้ํา
บาดาลรวม 6,024 แหง บอน้ําตื้น 234 แหง ประตูระบายน้ํา 1 แหง และคลองสงน้ํารวมความยาว 236.7
กิโลเมตร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 15

301

หนังสือจากสํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน กลุมวิชาการวิศวกรรม ที่ กษ12081/1622 ลงวันที่ 8 กันยายน 2554 ถึง เลขาธิการ ส.ป.ก.
เรื่อง แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3
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260

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ตารางที่ 15 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ ส.ป.ก. ไดถายโอนใหแก อปท.
บอบาดาล
บอน้ําตื้น
คลองสงน้ํา
ประตูน้ํา
ภูมิภาค
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
อบต.
แหง
อบต.
แหง
อบต.
กม.
อบต.
แหง
138 1,095
3
34
21 172.31
1
1
ภาคกลาง
279 1,676
25
147
8 62.19
0
0
ภาคเหนือ
564 2,939
9
38
2
2.15
0
0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89
314
7
15
0
0.00
0
0
ภาคใต
1,070 6,024
44
234
31 236.66
1
1
รวม
ที่มา: สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. (สิงหาคม 2553)

7.4 บทสรุป
การจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพจะตองบูรณาการความรวมมือระหวางทองถิ่นกับรัฐ
และระหวางทองถิ่นดวยกันเอง เมื่อพิจารณาในภาพรวม การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงการแหลงน้ํา
ขนาดกลางและขนาดใหญยังคงเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ในขณะที่ อปท.
มีอํานาจหนาที่ในการกอสราง ซอมแซมและบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็ก เพื่อจัดหาน้ํามาสนองตอบ
ความตองการของประชาชนทั้งในดานการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ในชวงกวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา มีการถายโอนทรัพยสินมากมายจากหนวยงานตางๆ อัน
ประกอบดวยแหลงน้ําขนาดเล็ก (หนองน้ํา อางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา ระบบสงน้ํา คลองสงน้ํา และคูน้ํา
ฯลฯ) พรอมทั้งสวนควบและเครื่องมือตางๆ เชน อาคารประกอบ และเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ใหแก อปท.
ในขณะที่ อปท. ยังไมมีงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ตลอดจนความรูเชิงเทคนิคมากเพียงพอที่จะ
รองรับภารกิจที่ถายโอน อปท. เปนจํานวนมากจึงยังตองยื่นโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานสวนกลาง อันไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใชในการ
กอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ผลการศึกษาที่นําเสนอในบทนี้ชี้ใ หเห็นอยางชัดเจนวา การถ ายโอนภารกิจและทรัพย สินที่
เกี่ ย วข อ งกั บ แหล ง น้ํ า ขนาดเล็ ก จากหน ว ยงานต า งๆ รวมทั้ ง บ อ น้ํ า บาดาล ให แ ก อปท. นั บ ตั้ ง แต
พ.ศ. 2545 เปนตนมา เปนไปอยางรวดเร็วตามนโยบายการกระจายอํานาจ และมีการถายโอนทรัพยสิน
ใหแก อปท. เปนจํานวนมากเกินไป โดยไมมีการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรดานการซอมแซมและ
บํารุงรักษาใหแก อปท. อยางเพียงพอ ในขณะที่หนวยงานสวนกลางซึ่งเปนผูถายโอนก็ไมสามารถตั้ง
งบประมาณเพื่อการดังกลาวไดหลังจากที่มีการถายโอนภารกิจแลว สถานการณที่เกิดขึ้นซึ่งมีแนวโนมวา
จะรุนแรงมากขึ้นหากไมมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการอยางทันทวงทีก็คือ ทรัพยสินที่ถายโอนจะ
ชํารุดทรุดโทรม เชน แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา และคูคลองขาดการขุดลอกและบํารุงรักษา และไมมีการ
ซอมแซมฝายหรือบอบาดาลที่ชํารุดเสียหาย เปนตน ซึ่งจะเปนผลเสียหายอยางมหาศาลแกสวนรวมและ
ประชาชนที่ตองพึ่งพาอาศัยแหลงน้ํา ปญหาและอุปสรรคสําคัญของ อปท. ในการดําเนินภารกิจดานการ
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จัดการทรั พยากรน้ําจึงเป นเรื่ องของการบริหารจัดการกระบวนการกระจายอํ านาจ และการจั ดสรร
งบประมาณและบุคลากรใหแก อปท. มากกวาที่จะเปนปญหาและอุปสรรคเชิงกฎหมาย
อยางไรก็ดี หากมองใหไกลออกไปจากเรื่องการถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากรน้ํา
ใหแก อปท. ประเทศไทยยังจะตองมีการพัฒนากฎหมายเพื่อใหการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม กลาวคือ จะตองมีการพัฒนาโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการโดยยึดลุมน้ําเปนหลัก ซึ่งหมายถึง การพัฒนาระบบสถาบันและกฎหมายเพื่อบูรณาการการ
ทํางานของหนวยงานตางๆ ที่มีภารกิจดานการจัดการน้ํา รวมถึงการเปดใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวน
รวมผานกลไกของคณะกรรมการลุมน้ํา และลุมน้ําสาขา ตลอดลงไปจนถึงระดับลุมน้ํายอย ในปจจุบัน
การพัฒนาระบบสถาบันและกฎหมายในสวนนี้ยังมีความกาวหนานอยทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติมาตั้ งแต พ.ศ. 2532 และมี การริ เ ริ่มจั ดทํ ารา งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํามากวา 20 ปแลว หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งกรมทรัพยากรน้ําจึงควรลด
บทบาทดานการกอสรางแหลงน้ํา และทุมเททรัพยากรมากขึ้นเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลไกการ
บริหารในระดับลุมน้ํา เชน คณะกรรมการลุมน้ํา คณะกรรมการลุมน้ําสาขา และคณะกรรมการลุมน้ํายอย
ประเด็นสุดทายก็คือ การสรางความเขมแข็งใหแกกลุมผูใชน้ํา เนื่องจากเปนที่ประจักษจากการศึกษานี้
และงานศึ ก ษาอื่ น ๆ อี ก มากมายว า ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนและกลุ ม ผู ใ ช น้ํ า ทั้ ง ในและนอกเขต
ชลประทานเป น เงื่ อ นไขสํา คั ญต อประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจัด การน้ํ า เพราะเป น กลไกที่ ทํ า ให ก าร
กระจายน้ําในระดับคูน้ําและระดับแปลงนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนธรรม รวมทั้งชวยแกไขปญหา
ความขัดแยงเกี่ยวกับการแบงปนน้ําและการใชน้ํา อปท. จึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความเขมแข็ง
ของกลุมผูใชน้ํา ทั้งการสนับสนุนดานงบประมาณในการซอมแซมบํารุงรักษาคูคลองเพื่อกระจายน้ําใน
ระดับแปลงนา และการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมผูใชน้ําในรูปแบบตางๆ
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เมื่อกลาวถึงอํานาจในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ เราไมอาจพิจารณาเรื่องการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. แยกตางหากจากสิทธิของชุมชนทองถิ่นในการรวมอนุรักษและเขาถึงทรัพยากรอยาง
เปนธรรมได การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรใหแก อปท. จะมีความหมายก็ตอเมื่อ อปท.
ชวยสงเสริมใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชวยลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ในปจจุบัน มี อปท. หลาย
แหงที่สามารถเชื่อมโยงการทํางานของตนใหสนองตอบปญหาและความตองการของชุมชน ในขณะที่มี
อปท. อีกมากมายที่ยังเขาไมถึงหรือยังไมไดพยายามเขาถึงปญหาของชุมชนเทาที่ควร
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ค รอบคลุ ม กฎหมายการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ห ลายประเภท ได แ ก
ทรัพยากรปาไม ที่ดิน ทรัพยากรแร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากรน้ํา ซึ่งพบวาในการ
จัดการทรั พยากรแต ล ะประเภท มีกฎหมายที่ เ กี่ย วของเปนจํานวนมาก ทั้งที่เ ป นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ กฎหมายระดับรองที่เปนกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง หนังสือสั่งการฯ
ตลอดจนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี ส ภาพบั ง คั บ ไม ยิ่ ง หย อ นไปกว า กฎหมาย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง มติ
คณะรัฐมนตรีที่กําหนดนโยบายดานการใชประโยชนจากทรัพยากร และการแกไขปญหาความขัดแยง
ระหวางรัฐกับราษฎรในเรื่องปาไมและที่ดิน
การศึกษาในโครงการวิจัยนี้ประกอบดวย การสํารวจและทําความเขาใจกับกฎหมายที่มีจํานวน
มากมาย รวมทั้งการสัมภาษณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการปาไม ที่ดิน ทรัพยากรแร ทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรน้ํา เพื่อใหมีความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสาระสําคัญและเจตนารมณของกฎหมาย อํานาจหนาที่ของหนวยงาน การกระจายอํานาจในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของกฎหมายฉบับตางๆ นอกจากนี้ ยังไดลง
พื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศเพื่อเรียนรูสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรแตละประเภท
จัดประชุมกลุมยอยและสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรของ อปท. และชุมชนทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม ลําพูน เลย อุบลราชธานี และจังหวัดชายทะเล ไดแก ตราด ชลบุรี สุราษฎรธานีและสงขลา ทํา
ใหเขาใจสถานภาพของปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. และสามารถ
บงชี้ประเด็นเพื่อเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. เพิม่ มากขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ในชวงเปลี่ยนผานของการถายโอนภารกิจไปสู อปท. การศึกษาการใชอํานาจหนาที่และความ
ซ้ํ า ซ อ นของอํ า นาจหน า ที่ ร ะหว า งหน ว ยงานต า งๆ รวมทั้ ง การตี ค วามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งนั บ ว า มี
ความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ และกฎหมาย
จัดตั้ง อปท. ยังกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ อปท. ไว
อยางกวางๆ โดยมิไดบัญญัติรายละเอียดของขอบเขตอํานาจ อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติแตละประเภทก็
มีกฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจแกราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคในการจัดการเรื่องเหลานั้นอยูแลว ใน
การศึกษานี้จึงไดรวบรวมคําพิพากษาศาลปกครอง และความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธหรือความซ้ําซอนระหวางอํานาจหนาที่ของ อปท. กับหนวยงานอื่นไวดวย
อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยพบวา แมจะมีคําพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวของกับ อปท. อยูมาก แต
คําพิพากษาที่เกี่ยวของโดยตรงกับอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ
ขั ด แย ง ระหว า งการใช อํ า นาจหน า ที่ ข อง อปท. กั บ หน ว ยงานอื่ น ก็ ยั ง มี จํ า นวนน อ ย นอกจากนี้ คํ า
พิพากษาบางสวนในเรื่องนี้ไมสามารถสืบคนไดทางอินเทอรเน็ต แตตองไปสืบคนที่ศาล จึงตองอาศัยการ
ประสานภายในกับบุคลากรของศาล เพื่อใหไดขอมูลที่ดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ คณะผูวิจัยไดวิเคราะหคํา
พิพากษาของศาลปกครอง และความเห็ นของสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่รวบรวมได เพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมของการตีความกฎหมายและปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจหนาที่ของ
อปท.
ในบทนี้ จะไดวิเคราะหสถานภาพและปญหาอุปสรรคดานกฎหมายของการกระจายอํานาจการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. โดยประมวลจากขอมูลที่นําเสนอในทั้ง 7 บทกอนหนานี้ การ
นําเสนอเริ่มจากการวิเคราะหสถานภาพและปญหาในภาพรวม และระดับของการกระจายอํานาจในแตละ
ทรัพยากร และในตอนท ายจะเป นขอเสนอแนะด านการแกไขเพิ่ มเติ มกฎหมายที่เ กี่ ยวของ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการกระบวนการกระจายอํานาจ
8.1 สถานภาพการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท.
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 290 บัญญัติให อปท. มีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ จั ด การ บํ า รุ ง รั ก ษา และใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
อยางไรก็ดี นับจนถึงปจจุบัน ยังไมมีการตรากฎหมายรองรับบทบัญญัติดังกลาวของรัฐธรรมนูญฯ ปญหา
และอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ยังมีความเห็นที่แตกตางกันระหวางภาคสวนตางๆ เกี่ยวกับ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสองฉบับที่ผานมา รวมทั้งรางแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนดใหถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท.
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อาทิเชน การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การบํารุงรักษาปา การจัดการไฟปา การจัดการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล การพัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็ก เปนตน ในทางปฏิบัติ
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคไดมีการปรับวิธีการทํางานของตนเพื่อเปดให อปท. และ
ชุมชนมีสวนรวมมากขึ้นในกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระดับของ
การกระจายอํานาจให อปท. มีสวนรวมในกระบวนการตัดสิ นใจมี มากน อยแตกตางกันไปขึ้ นอยูกั บ
ประเภทของทรัพยากร เชน มีกฎระเบียบที่เปดให อปท. มีสวนรวมในระดับหนึ่งในกระบวนการออก
ประทานบัตรแร แตกฎหมายยังเปดให อปท. มีสวนรวมไดนอยในการกําหนดที่อนุญาตจับสัตวน้ําและที่
อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนในการกําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล เปนตน อยางไร
ก็ดี ในภาพรวมอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิในการใชทรัพยากรธรรมชาติยังคงเปน
ของราชการสวนกลางและสวนภู มิภาค ถึงแมจะมี อปท. หลายแหงที่ ไดออกขอบัญญัติทองถิ่ นเพื่ อ
กําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรปาไม และทรัพยากรทางทะเลในทองถิ่นของตน แตในกรณีสวนใหญ
ก็เปนผลมาจากความเขมแข็งของชุมชนและความมีวิสัยทัศนของผูนําทองถิ่น
ในการวิเคราะหสถานภาพการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. มี
ประเด็นตางๆ ที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้
8.1.1 อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดมากนอย
เพียงใด
เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่รวมศูนยอยูที่หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคยัง
ขาดประสิท ธิผลและไม สามารถสนองตอบปญหาของชุมชนในหลายๆ พื้นที่ อปท. จํานวนหนึ่งที่มี
ความกาวหนา มีผูนําซึ่งมีวิสัยทัศน และมีนวัตกรรมดานการบริหารจัดการจึงไดตราขอบัญญัติทองถิ่น
เพื่อกําหนดกติกาการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน อบต.แมทา
และ อบต.ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม อบต.ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อบต.บอหิน จังหวัด
ตรัง เปนตน รวมทั้งมี เทศบาล และ อบต. อีกหลายแหงที่กําลังจัดทํารางขอบัญญัติทองถิ่นในลักษณะ
เดียวกัน
ในการดํ า เนิน การดั ง กล า ว อปท. เหลา นี้ใ ชอํ า นาจในการตราข อบั ญญั ติท องถิ่น โดยอ า งถึ ง
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ และบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายจั ด ตั้ ง อปท. อั น ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาลฯ302 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ303 ตลอดจนบทบัญญัติของ
302

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546 มาตรา 50, 53, และ 56 บัญญัติใหเทศบาลตําบล เทศบาล
เมือง และเทศบาลนครมีหนาที่ตองจัด “ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา”
ในสวนของอํานาจในการออกเทศบัญญัติ มาตรา 60 บัญญัติวา
“เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติขึ้นใชบังคับไดในกรณีตอไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือมีอํานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท”
303
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 บัญญัติให อบต. มีอํานาจหนาที่ตอง “(1) จัดใหมีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก.............และ (7) คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม .........”
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ304 ซึ่งให
อํานาจทั่วไปแก อปท. ในการตราขอบัญญัติทองถิ่นไดโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย รวมทั้งบัญญัติให
อปท. มีอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดโดยมิไดระบุขอบเขตอํานาจหนาที่
หรือความสัมพันธกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจน ดังไดอธิบายโดยละเอียดแลวในบทที่ 2
คําถามสําคัญก็คือ อปท. มีอํานาจในการตราขอบัญญัติทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ดั งกล า วมาแล ว มากน อ ยเพี ย งใด ความคิ ด เห็ น ตามแนวกระแสหลั กในป จ จุ บั นก็ คื อ หากไม มี
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจแก อปท. ในการตราขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นๆ ไว
อยางชัดแจง อปท. ก็ไมมีอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อใชบังคับกับกิจการดังกลาวได
ในมุ ม มองของนั ก กฎหมายมหาชน เนื่ อ งจากข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น มี ลั ก ษณะเป น กฎของฝ า ย
ปกครองประเภทหนึ่ง การออกขอบัญญัติทองถิ่นของ อปท. จึงตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่มฐี านะเปนพระราชบัญญัติ305 โดยทั่วไป อํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นจะมีที่มาจาก 2
แหลง คือ
1) การออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. ซึ่งมักมีลักษณะการ
ใหอํานาจทั่วไปเพื่อให อปท. สามารถดําเนินการจัดบริการสาธารณะภายในทองถิ่นของตน
ได เชน พระราชบัญญัติเทศบาล บัญญัติใหเทศบาลมีหนาที่ตองจัดใหมีและบํารุงรักษาทาง
บกและทางน้ํา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล บัญญัติให อบต. มี
อํานาจหนาที่คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การกําหนดอํานาจหนาที่ในลักษณะเชนนี้เปนเพียงการกําหนด “ภาระ
งานตามแนวนอน” แตมิไดกําหนด “ภาระงานตามแนวตั้ง” ซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นระดับ
หรือขอบเขตของภาระงานแตละประเภทวาเรื่องใดอยูในความรับผิดชอบของ อปท. และ
เรื่องใดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานสวนกลาง306
2) การออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่อง ซึ่งหมายความ
วา มีบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเรื่องในระดับพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจแก อปท. ใน
ในสวนของอํานาจในการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 71 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดหรือ
แยงตอกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวน
ตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมีอํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและจะกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได
แตมิใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น”
304
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติวา
“ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้.............. (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา............. (12) การปรับปรุง
แหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ..............(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม .........(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ ............ “
305
สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายการปกครองทองถิ่น, อางแลว, หนา 506.
306
พนม เอี่ยมประยูร, “อํานาจตราขอบังคับขององคการปกครองตนเองสวนทองถิ่น”, วารสารนิติศาสตร, ปที่ 24 ฉบับที่ 3 (2539), 477493, หนา 482-483.

บทที่ 8: บทวิเคราะห์

267

บทที่ 8
บทวิเคราะห

267

การออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นๆ ได หรือมีกฎหมายที่ใหอํานาจ อปท. ในการออก
ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น เพื่ อ กํ า หนดรายละเอี ย ดปลี ก ย อ ยในเรื่ อ งนั้ น ๆ ให ส อดคล อ งกั บ
สภาพแวดล อ มและความจํ า เป น ของท อ งถิ่ น ได เช น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ใหอํานาจ อปท. ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นดานการจัดการเก็บ ขน และกําจัด
ขยะมู ล ฝอย พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ให อํ า นาจ อปท. ในการออก
ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ด า นการควบคุ ม การก อ สร า ง ดั ด แปลง และรื้ อ ถอนอาคาร และ
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อปท. ซึ่ ง ให อํ า นาจ
เทศบาล และ อบต. รวมทั้งเมืองพัทยา ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดอัตราการ
จั ด เก็ บ ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และอั ต ราการจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ได หรื อ
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พ.ศ. 2540 ที่ ใ ห อํ า นาจ อบจ. ในการออก
ขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดอัตราการจัดเก็บภาษีบํารุง อบจ. สําหรับน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล และยาสูบเพิ่มขึ้น และเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูพักโรงแรมได เปนตน
ฉะนั้น นักนิติศาสตรสวนใหญจึงมีความเห็นไปในทางที่วา แม อปท. จะมีอํานาจหนาที่ในการ
ตราขอบัญญัติทองถิ่น แตก็เปนอํานาจหนาที่ซึ่งอยูภายใตบังคับของกฎหมายจัดตั้ง และตองไม
ขัดแยงกับกฎหมายอื่น และในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว อปท. จะใช
อํานาจในการตราขอบัญญัติทองถิ่นไปในทางที่ขัดแยงกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นไมได307
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อปท. จะสามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องที่มีกฎหมายอื่นกําหนดไวเปน
การเฉพาะแลวก็ตอเมื่อมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกําหนดใหกระทําเชนนั้นได ความเห็นใน
แนวทางดังกลาวนี้ไดรับการสนับสนุนจากหลายฝาย ดังตัวอยางคําพิพากษาศาลปกครอง และความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังตอไปนี้
ความเห็นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 168/2544 เรื่องอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลที่สาธารณะ
ความเห็นนี้เปนการตอบขอหารือของกรมการปกครองเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการ
ดูแลที่สาธารณะ กอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ
ใน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใหในปจจุบันนายอําเภอ และ อปท. มีอํานาจหนาที่รวมกันในการดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน กอนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาว
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 บัญญัติใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ใน
การดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติโดยมิไดกลาวถึง อปท. ประเด็นขอหารือในที่นี้จึงเปนเรื่องความซ้ําซอน
ระหวางอํานาจหนาที่ของ อปท. กับนายอําเภอในการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
สาระสําคัญของขอหารือทางกฎหมายคือ ในปจจุบันมีสวนราชการตางๆ ทําหนาที่ควบคุม ดูแล
รักษา และใชประโยชนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินแตละประเภท เมื่อพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ กําหนดให อปท. มีอํานาจหนาที่
307

เพิ่งอาง, หนา 474-475.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ดูแลรักษาที่ สาธารณะดว ยแลว จึงมีป ญหาการใชอํานาจที่ซ้ํ าซ อนและเปนป ญหาในขอกฎหมายวา
องคกรใดจะมีอํานาจหนาที่ในการดูแลที่สาธารณะ กรมการปกครองจึงขอหารือวา อํานาจและหนาที่ของ
เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. ในการดูแลที่สาธารณะมีขอบเขตเพียงใด และเปนการซ้ําซอนกับอํานาจ
หนาที่ของนายอําเภอตามมาตรา 117 และมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระ
พุทธศักราช 2457 รวมทั้งสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะตามกฎหมายอื่น
หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา อํานาจหนาที่ของ อปท. ยอมจะตองเปนไปตามกฎหมาย
ว าดว ย อปท. นั้นๆ แมว า พระราชบั ญ ญั ติกํา หนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจใหแ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (27) จะกําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และ
อบต. มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ แตเมื่ออํานาจดังกลาวเปนอํานาจที่ซ้ําซอน
ระหวางรัฐ และ อปท. การที่ อปท. จะมีอํานาจดังกลาวได จะตองไดรับการถายโอนภารกิจตาม
มาตรา 30 (1) (ก)308 และกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามมาตรา 30 (2)309 เสียกอน ดังนั้น
จึง เปนหน าที่ ของคณะกรรมการการกระจายอํ านาจฯ ในการพิจารณาประเด็นปญหาความ
ซ้ําซอน และการถายโอนภารกิจ รวมทั้งการเสนอใหแกไขกฎหมายตอไป
แมวาในปจจุบัน ปญหาความซ้ําซอนเรื่องอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะจะไดรับการ
แกไขไปแลวในระดับหนึ่งจากการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช
2457 แตความเห็นขางตนของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนเกี่ยวกับหลักการที่ยึดถือ
กั น อยูทั่ว ไป กล า วคื อ ในกรณี ที่เ กิ ดปญ หาความซ้ํา ซอ นของอํา นาจหน าที่ ร ะหว าง อปท. และสว น
ราชการอื่น อปท. จะมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินภารกิจที่ซ้ําซอนกับสวนราชการอื่นไดก็ตอเมื่อมีการ
บัญญัติหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหอํานาจแก อปท. ในการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ได
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ มาตรา 30 บัญญัติวา
“แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการดังนี้
(1) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูในวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภายในกําหนดเวลาดังนี้
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป..............”
309
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ มาตรา 30 (2) บัญญัติใหแผนการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. “กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ซึ่งตองพิจารณา
จากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการ
ที่ประชาชนจะไดรับ ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาสิบป”

บทที่ 8: บทวิเคราะห์
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บทที่ 8
บทวิเคราะห
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ความเห็นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 817/2546 เรื่อง อํานาจในการ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อเก็บคาธรรมเนียมจากนักทองเที่ยวเพื่อบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม
อบต.เกาะช า ง และ อบต.เกาะช า งใต จั ง หวั ด ตราด ออกข อ บั ญ ญั ติ ตํ า บลเพื่ อ กํ า หนด
คาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากนักทองเที่ยวในอัตราคนละ 20 บาท เพื่อเปนคาบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใน
ด านการกํ าจัด ขยะมูล ฝอย การบํา รุ งรั กษาป าไม ทะเล ชายหาด และสิ่ ง แวดลอม กรมสงเสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นมีความเห็นวา อบต. สามารถออกขอบัญญัติตําบลดังกลาวได โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (24)310 มาตรา 23 (19)311 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67312 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง313 และมาตรา 82 (4)314 สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจึงขอหารือวา อบต. มีอํานาจในการออกขอบัญญัติตําบลเพื่อกําหนดคาธรรมเนียมที่จะ
เรียกเก็บจากนักทองเที่ยวไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา การเก็บคาธรรมเนียมของ อบต. จะตองเปนกรณีที่ อบต.
จะตองจัดบริการอยางใดอยางหนึ่ง และจะตองเรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะ
ที่จัดใหมีขึ้น นักทองเที่ยวมิใชผูไดรับบริการหรือประโยชนจากการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมของ อบต. ทั้ง
สองแหงโดยตรงแตประการใด ในความเปนจริงผูไดรับประโยชนจากการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมดังกลาว
คือประชาชนและผูประกอบการใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่อยูใน อบต. ทั้งสองแหง ทั้งในดาน
สุ ข ลั ก ษณะของผู อ ยู อ าศั ย และประโยชน จ ากการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ การจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมในลักษณะที่ อบต. ทั้งสองประสงคจะดําเนินการนั้นมีลักษณะเปนการเรียกเก็บ
ภาษีจากนักทองเที่ยว ซึ่ง อบต. ไมมีอํานาจกระทําได เวนแตจะมีกฎหมายใหอํานาจไวเปนการ
เฉพาะเทานั้น ดวยเหตุนี้ อบต. ทั้งสองจึงไมอาจออกขอบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมเพื่อเรียกเก็บจาก
นักทองเที่ยวในลักษณะนี้ได
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถิ่นของตนเองรวมทั้งสิ้น 31 รายการ
ซึ่งรวมถึง มาตรา 16 (24) “การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
311
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดจากที่มาตางๆ ซึ่งรวมถึง มาตรา 23 (19) “คาธรรมเนียม
ใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดใหมีขึ้น”
312
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 บัญญัติให อบต. มีหนาที่ตองทําในเขต อบต. 9 ประการ ซึ่งรวมถึง
มาตรา 67 (7) “คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
313
ดูเชิงอรรถ 303
314
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 82 บัญญัติให อบต. อาจมีรายไดจากที่มาตางๆ ซึ่งรวมถึง มาตรา 82
(4) “คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกําหนดไว”
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 145/2552 เรื่อง อํานาจหนาที่ของ อบต. ในการดูแลและ
รักษาปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการโรงงานแปงมันสําปะหลัง ไดเชาที่ดินในเขตตําบลสมปอย อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดสรางสถานที่บําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และดําเนินการขอ
อนุ ญ าตใช ที่ ส าธารณะอั น เป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น ที่ ร าษฎรใช ป ระโยชน ร ว มกั น แต มิ ไ ด ใ ช
ประโยชนอีกตอไปสําหรับวางทอลําเลียงน้ําเสีย ผูถูกฟองคดีคือ อบต. สมปอยพิจารณาแลวเห็นวาทอ
ลําเลียงน้ําเสียที่วางผานลําหวยแพงมีผลกระทบตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และการประกอบอาชีพของ
ราษฎรในเขต อบต. สมปอยและบริเวณใกลเคียง สภา อบต. สมปอยจึงมีมติไมเห็นชอบใหผูฟองคดีใชที่
สาธารณะและให ผู ฟ อ งคดี ดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนท อ ลํ า เลี ย งน้ํ า เสี ย ออกจากลํ า ห ว ยแพงและทาง
สาธารณประโยชน
ศาลปกครองชั้ น ต นพิ จ ารณาแล ว มี ค วามเห็ น ว า อํ า นาจในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตหรื อ ไม
อนุญาตใหใชที่ดินอั นเป นสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกันเปนของ
อธิบดีกรมที่ดินหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีเทานั้น อปท. มีเพียงอํานาจหนาที่พิจารณา
เสนอความเห็นตอผูมีอํานาจอนุญาตคําขอวาสมควรเห็นชอบใหมีการอนุญาตหรือไมตามขอ 20
(1) (ง) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต
ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา 68 (8) แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และขอ 5 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 มิไดให
อํานาจแก อบต. ในการออกคําสั่งใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน หรือจับกุมคุมขังผูบุกรุกโดยตรง คําสั่งใหรื้อถอนจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ผูถูกฟองคดีคือ อบต. สมปอยจึงอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดวา กฎหมายใหอํานาจแก อบต.
ในการดูแลและรักษาปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ฉะนั้น อบต. สมปอยจึงยอมมี
อํานาจออกคําสั่งปกปองขัดขวางหากเห็นวามีการใชประโยชนที่ดินอันเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และ
หากผูใดยังขัดขืน อบต. ยอมมีอํานาจแจงความดําเนินคดีได มิเชนนั้นแลว อบต. จะไมสามารถดูแล
ปกปองที่ดินดังกลาวได
ศาลปกครองสู งสุดพิ เ คราะห แล ว เห็ นว า มาตรา 68 (8) แหง พระราชบั ญญัติ ส ภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 บัญญัติวา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย” อบต. อาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งรวมถึง การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน มาตรา 16 (27) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาที่ในการดูแลที่สาธารณะ
และขอ 5 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 กําหนดวา อปท. และนายอําเภอ มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษา
และดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรว มกัน ไมวาจะเปนโดยสภาพที่ดินหรือโดย
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ทางราชการไดสงวนไวก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม
2543 ที่มอบหมายให อบต. มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นภายในเขต อบต. อยางไรก็ดี เมื่อไมปรากฏวา
กฎหมายหรือระเบียบฉบับใดดังกลาวมามีบทบัญญัติที่ใหอํานาจ อบต. ในการออกคําสั่งให
เอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางใดๆ ออกจากทางสาธารณะไวอยางชัดแจง อํานาจหนาที่ของ อบต.
ในการคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินจึงเปนเพียงอํานาจ
ทั่วไป อบต. สมปอยจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งใหผูฟองคดีรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากที่สาธารณ
สมบัติของแผนดิน คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
นอกจากนี้ ศาลปกครองยังมีความเห็นวา การตีความกฎหมายปกครองจะตองคํานึงถึงหลัก
พื้ น ฐานของกฎหมายปกครองทั่ ว ไป โดยเฉพาะหลั ก “ไม มี ก ฎหมาย ไม มี อํ า นาจ” ถ า หากไม มี
กฎหมาย จะตีความวาตนเองมีอํานาจตามกฎหมายที่จะกระทําการทางปกครองที่กอภาระหรือหนาที่แก
ประชาชนไมได และตองคํานึงถึงหลักความชอบดวยกฎหมายดวย ในการตีความตามหลักไมมีกฎหมาย
ไมมีอํานาจ จะตองตีความโดยเครงครัด และจะตีความขยายอํานาจเจาหนาที่ของรัฐไมได
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 57/2546 เรื่อง อํานาจหนาที่ของเทศบาลในการจัดใหมี
และบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
ผูฟองคดีคือ เทศบาลตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และผูถูกฟองคดีคือ
กรมเจาทา คําฟองมีความวา เทศบาลตําบลปากแพรกไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ของกรมเจาทา ที่แจงใหเทศบาลระงับการกอสรางเขื่อนกันตลิ่งลงในบริเวณคลอง
ทาเลา (คลองปาปาน) ในทองที่เขตเทศบาล เนื่องจากกอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา และ
ใหเทศบาลระงับการกอสรางไวจนกวาจะไดขออนุญาตจากกรมเจาทาและกรมเจาทาอนุญาตใหกอสราง
แลว นอกจากนี้ เทศบาลตําบลปากแพรกมีความเห็นวา การกระทําที่เปนการฝาฝนมาตรา 117 แหง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ตองเปนการกอสรางสิ่งปลูกสรางใน
คลองหรื อ ลํ า น้ํ า ที่ ป ระชาชนใช เ ป น ทางเดิ น เรื อ เท า นั้ น เมื่ อ คลองพิ พ าทมิ ไ ด ถูก ใช เ พื่ อ การเดิ น เรื อ
เทศบาลฯ จึงมีอํานาจในการกอสรางเขื่อนกันตลิ่งไดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51
(8) พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1) (2) (24) (27) และ (29) ขอให ศ าลปกครองมี คํ า สั่ ง ให ก รมเจ า ท า ชดใช
คาเสียหายเปนจํานวนเงิน 2,000,000 บาท
ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาวา การปลูกสรางสิ่งใดลวงล้ําเขาไปในลําคลองที่จะตองไดรับ
อนุญาตจากรมเจาทาตามมาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช
2456 นั้น ไมจํากัดเฉพาะลําคลองที่ใชเดินเรืออันเปนทางสัญจรของประชาชนเทานั้น แตยังรวมถึงการ
หามกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันดวย การที่เทศบาลฯ กอสรางเขื่อนกันตลิ่งใน
คลองทาเลาที่ประชาชนยังคงใชประโยชนรวมกัน โดยไมไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา จึงเปนการกระทํา
ที่ฝาฝนตอพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บัญญัติให
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

เทศบาลตองทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลได อันรวมถึง การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา แต
การจัดทํากิจการตางๆ ตามบทบัญญัติดังกลาวจะตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่นๆ ดวย
ซึ่งในกรณีนี้ เทศบาลตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช
2456 การที่ เ ทศบาลฯ อ า งว า เป น การทํ า หน า ที่ ต ามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาลฯ และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ
ใหอํานาจไว จึงไมตองขออนุญาตจากรมเจาทานั้น เปนขออางที่ฟงไมขึ้น จึงพิพากษายกฟอง
เทศบาลตําบลปากแพรกจึงอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลว มีความเห็นวา การที่
เทศบาลฯ แจงความดําเนินคดีกับกรมเจาทา เนื่องจากเทศบาลฯ ฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของกรมเจา
ทาที่ใหระงับการกอสรางเขื่อนกันตลิ่งไวจนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาทา คําสั่งของกรมเจาทาเปนการ
กระทําโดยใชอํานาจตามความในมาตรา 297 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ ซึ่งบัญญัติ
วา ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของเจาทาหรือเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ คดีนี้จึงเปนการ
ฟองเพื่อเรียกคาเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาที่อยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม การกระทําของกรมเจาทาจึงมิใชการกระทําทางปกครองที่อยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงไมจําเปนตองวินิจฉัยประเด็นอื่นตามคําอุทธรณอีก ที่
ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟองนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย พิพากษาแกคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนเปนไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
ความเห็นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง อํานาจของ อปท. ในการตราขอบัญญัติ
ทองถิ่นเพื่ออนุรักษและจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรมส ง เสริม การปกครองท อ งถิ่ น เคยมีห นังสื อ ตอบข อหารือของกรมประมงเกี่ย วกับ กรณี ที่
สํานักงานประมงจังหวัดสงขลาไดรวมกับเทศบาลตําบลคูเตา จัดตั้งเขตฟารมทะเลขึ้นจํานวน 3 แหงตาม
ความตองการของราษฎรที่จะกําหนดเขตพื้นที่เพื่อใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออน แตมี
ราษฎรในพื้นที่และตางพื้นที่ลักลอบเขาไปทําการประมงในเขตฟารมทะเลดังกลาว กอใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางชุมชนในพื้นที่ คณะกรรมการฟารมทะเลและราษฎรในพื้นที่ประสงคจะใหมีการประกาศ
เปนเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ํา โดยใหเทศบาลตําบลคูเตาจัดทําเปนเทศบัญญัติเพื่อใหมีผลใชบังคับตาม
กฎหมาย เทศบาลตําบลคูเตาจึงไดจัดทํารางเทศบัญญัติขึ้นจํานวน 3 ฉบับ เพื่อหามทําการประมงในเขต
อนุรักษพันธุสัตวน้ําโดยชุมชนฟารมทะเลบางโหนด ชุมชนฟารมทะเลบานบางใต และชุมชนฟารมทะเล
บานแหลมโพธิ์ แตเนื่องจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไมไดใหอํานาจแก อปท. ในการออก
ขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนี้ไว จังหวัดสงขลาจึงไดขอหารือกรมประมงวา เทศบาลตําบลคูเตาจะสามารถ
ตราเทศบัญญัติดังกลาวขึ้นใชบังคับไดหรือไม กรมประมงจึงเห็นสมควรหารือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้งขอหารือเพิ่มเติมวา ถาเปน อปท. อื่นจะมีอํานาจตราขอบัญญัติในลักษณะ
เดียวกันไดหรือไม
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ขอหารือขางตนของกรมประมงจึงมีลักษณะที่ตองการวางหลักทั่วไปสําหรับกําหนดขอบเขต
อํานาจของ อปท. ในการตราขอบัญญัติทองถิ่นเพื่ออนุรักษและจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวมีความเห็นสรุปไดดังนี315
้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจในการตราเทศบัญญัติเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล และเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาล
ตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ อยางไรก็ดี การตราเทศบัญญัตินั้นตองไมขัด
หรือแยงตอบทกฎหมาย
2) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไดกําหนดที่จับสัตวน้ําไว 4 ประเภท โดยใหคณะ
กรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําภายในเขต
ทองที่ของตนวาเขาอยูในประเภทที่รักษาพืชพันธุ ที่วาประมูล หรือที่อนุญาต สวนที่จับสัตว
น้ําใดมิไดถูกคณะกรมการจังหวัดกําหนดใหที่จับสัตวน้ํา 3 ประเภทดังกลาวขางตนจะถือ
เปนที่สาธารณประโยชนซึ่งบุคคลมีสิทธิทาํ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได โดยปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
เนื่องจากพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตามรางเทศบัญญัติตําบลคูเตาทั้งสามฉบับยังมิไดถูกกําหนดให
เป น ที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ประเภทที่ รั ก ษาพื ช พั น ธุ ที่ ว า ประมู ล หรื อ ที่ อ นุ ญ าต พื้ น ที่ ดั ง กล า วจึ ง ถื อ ว า เป น ที่
สาธารณประโยชน ในเมื่อไมมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติการประมงหรือกฎหมายอื่นใดให
อํานาจเทศบาล อบต. หรือ อปท. อื่นในการตราเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติหามทําการประมง
หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําได การตรารางเทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเปนการกําหนดพื้นที่
หามทําการประมงหรือจับสัตวน้ํา รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตหรือกําหนดเครื่องมือทํา
การประมงหรือจับสัตวน้ํา จึงเปนการตราเทศบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2490
ตัวอยางความเห็นของฝายตางๆ ดังกลาวมาขางตน ทั้งนักวิชาการดานนิติศาสตร ศาลปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือแมแตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานที่มี
หน า ที่ ส ง เสริ ม การกระจายอํ า นาจให แ ก อปท. ล ว นเป น ไปในแนวทางที่ ว า อปท. ไม มี อํ า นาจตรา
ขอบัญญัติทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญฯ พระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. หรือ ตามมาตรา 16
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ ได
แตเพียงลําพัง อปท. จะมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องที่มี
กฎหมายอื่นบัญญัติไวเปนการเฉพาะแลวก็ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให อปท. มีอํานาจกระทําเชนนั้นได
อยางชัดแจง
ขอจํากัดดังกลาวนี้กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคแก อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่นและใหสามารถตอบสนองความตองการและความจําเปนของชุมชนทองถิ่น
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หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถึงอธิบดีกรมประมง ที่ มท 0804.3/8899 เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมาย ลงวันที่ 3 กันยายน
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการจัดการทรัพยากรปาไมหรือปาชุมชน และการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝง
8.1.2 ราชการสวนกลางใชอํานาจกํากับดูแล อปท. มากจนเกินขอบเขตหรือไม
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 282 วรรคหนึ่ง บัญญัติในเรื่องการกํากับดูแล อปท. ไว
วา “การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปน และมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ชัดเจน สอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม
และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น หรือ
นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได”
มาตรา 283 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติตอไปในเรื่องความเปนอิสระของ อปท. วา
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดทําบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตอง
คํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย”
อยางไรก็ดี ปรากฏวา พระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. ประเภทตางๆ ยังคงมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจ
กั บ ส ว นกลางมากจนเกิ น ขอบเขตของการกํ า กั บ ดู แ ล โดยเฉพาะบทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห อํ า นาจ
กระทรวงมหาดไทยในการตราระเบี ย บข อ บั ง คั บ ให ท อ งถิ่ น ต อ งปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม จากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ตราขึ้นเปนจํานวนมากมีลักษณะเปนการกําหนดอํานาจใน
การกํากั บดูแลทองถิ่นเพิ่มเติมจากอํานาจกํากับดูแลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะการ
กําหนดใหการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของทองถิ่นจะตองไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุมัติจาก
สวนกลางกอน ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติใหการใชอํานาจกํากับดูแลตองกระทําโดยกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเทานั้น การกํากับดูแลโดยใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีสถานะเปนกฎหมายลําดับ
รองจึงนาจะเปนการกระทําที่ขัดกับรัฐธรรมนูญฯ สมควรที่ศาลปกครองจะพิจารณาความไมชอบดวย
กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ ของระเบียบฯ เหลานั้น เพื่อที่จะทําใหระเบียบขอบังคับในลักษณะนี้สิ้นผลไป316
นอกจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับตางๆ ที่ใหอํานาจแกสวนกลางในการกํากับดูแล อปท.
จนเกินขอบเขตและมีลักษณะขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ แลว ยังมีการออกหนังสือสั่งการหรือ
หนังสือเวียนของสวนกลางซึ่งเปนการกํากับดูแล อปท. มากเกินกวาที่กําหนดไวโดยพระราชบัญญัติ ซึ่ง
ถือวาเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย และขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เชนกัน ทองถิ่นจึง
ยอมมีอํานาจเสนอใหศาลปกครองพิจารณาเพิกถอนการกระทําดังกลาวของสวนกลางได317
เราจึ ง สามารถสรุ ป ได ว า แม รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ จะบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งความเป น อิ ส ระของท อ งถิ่ น และ
กําหนดใหการกํากับดูแล อปท. กระทําไดเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น แตในความ
316
317

สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายการปกครองทองถิ่น, อางแลว, หนา 496-501.
สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายการปกครองทองถิ่น, อางแลว, หนา 502.
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เปนจริง ความเปนอิสระของทองถิ่นยังไมเกิดขึ้น เนื่องจากการกํากับดูแลของสวนกลางยังคงมีมากจนมี
ลักษณะเปนการบังคับบัญชา
8.2 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรปาไม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. กําหนดใหกรมอุทยานแหงชาติฯ
และกรมปาไมมอบอํานาจการบริหารจัดการ ดูแล และอนุรักษพื้นที่ปาไมใหแก อปท. กฎหมายหลักที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการทรัพยากรปาไมมี 4 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญ ญัติสงวนและคุ มครองสั ต วปา พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และ
ระเบียบฯ อีกมากมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเหลานี้ นับจนถึงปจจุบัน ยังไมมีการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับดังกลาวขางตนเพื่อรองรับการกระจายอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมใหแก อปท.
ในทางปฏิบัติ เปนที่ชัดเจนวากฎหมายและระเบียบทั้งปวงที่ราชการสวนกลางออกมาใชบังคับ
เพื่อควบคุมการใช และการเขาถึงทรัพยากรปาไมและที่ดินมี การบังคับใชนอยมาก กฎระเบียบบาง
ประการ เชน การกําหนดบริเวณที่จะอนุญาตใหเขาและผานทางในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือบริเวณที่
จะอนุญาตใหนําหรือปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ เปนกฎระเบียบที่อยูในกระดาษและ
ไรความหมายตอวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังมีความจําเปนในการใชพื้นที่ปาไม ที่กลาวมานี้ ยังไมนับรวมถึง
การใชพื้นที่ปาไมทั้งที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติและเขตปาอนุรักษเพื่อทํากินและอยูอาศัย ซึ่งนับวันจะ
ขยายเพิ่ ม ขึ้ น ออกไป และเป น สภาพการณ ที่ บุ ค ลากรของหน ว ยงานส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าคที่
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยอมรับวา กฎหมายขาดสภาพบังคับและไมสอดคลองกับความเปนจริงและวิถี
ชีวิตของชุมชน การกระจายอํานาจให อปท. ที่มีความพรอมและศักยภาพเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมมากขึ้นจึงนาจะกอใหเกิดผลดีและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมมาก
ขึ้น เนื่องจาก อปท. เปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด และมีโอกาสเขาถึงปญหาและความ
ตองการของชุมชนไดมากกวา
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 บัญญัติให อบต.
มีหนาที่ตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาที่จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากปาไม
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตดังไดกลาวมาแลวขางตนวา ยังเปนเรื่องที่ถกเถียงกันอยู
มากวา อปท. จะอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติเหลานี้เพื่อตราขอบัญญัติทองถิ่นในการอนุรักษและจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท อ งถิ่ น ของตนไดห รือ ไม แม ว า ข อ บัญ ญัติ ท องถิ่ นดั ง กลา วจะเกิ ด จากความ
ต อ งการของชุ ม ชนในเขต อปท. และจะช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการอนุ รั ก ษ แ ละจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืนมากกวาการบริหารจัดการโดยภาครัฐแตฝายเดียวก็ตาม
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

8.2.1 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรปาไมใหแก อปท.
แมจะยังไมมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปาไมเพื่อกระจายอํานาจใหแก อปท. แตหนวยงาน
สวนกลางก็ไดออกประกาศกระทรวงและระเบียบฯ ฉบับตางๆ เพื่อเปดให อปท. มีอํานาจและมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรปาไมอยางนอย 2 ประการคือ
1) การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อแตงตั้งผูบริหาร
อปท. และบุคลากรของ อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎหมายปาไม ไดแก
 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507
 นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
อยางไรก็ดี อํานาจหนาที่ของผูบริหาร อปท. และบุคลากรของ อปท. ในฐานะพนักงาน
เจ า หน า ที่ ต ามประกาศกระทรวงฯ เหล า นี้ เป น เพี ย งอํ า นาจหน า ที่ ใ นการป อ งกั น จั บ กุ ม
ปราบปรามผูกระทําความผิด และยึดของกลางที่ไดจากการกระทําผิดตามกฎหมายปาไมเทานั้น
2) การออกระเบียบฯ เพื่อกําหนดใหการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมและ
เขตป า สงวนแห ง ชาติ ต อ งมี ห นั ง สื อ แสดงการได รั บ ความเห็ น ชอบจากจากสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือ อปท. พรอมทั้งบันทึกยินยอมแกไขปญหาราษฎร
กรมปาไมไดออกระเบียบฯ ฉบับตางๆ ซึ่งใชบังคับกับการขออนุญาตเขาทําประโยชน การทํา
เหมืองแร และการปลูกสรางสวนปาและไมยืนตนในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยกําหนดเงื่อนไขวา การขอ
อนุญาตตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจากสภาตําบล หรือ อปท. รวมทั้งจะตองไมมีปญหากับราษฎรใน
พื้นที่ (ดูหนา 32-54) ดังไดกลาวมาแลววา กรมปาไมไดยึดถือระเบียบฯ เหลานี้เปนแนวปฏิบัติที่ใชกับ
กรณีการขออนุญาตใชประโยชนในพื้นที่ปาอื่นๆ เชน พื้นที่ปาไมถาวร ที่อยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติ
ดวย ฉะนั้น แมวาอํานาจอนุญาตจะอยูที่อธิบดีกรมปาไมและรัฐมนตรีฯ แตการใชประโยชนในพื้นที่ปา
ไมโดยหนวยงานหรือบุคคลใดเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดังกลาวขางตนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ อปท. ให
ความเห็นชอบเทานั้น ประเด็นสําคัญจึงอยูที่วา การใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบของ อปท.
สอดคล องหรื อ สะท อ นป ญ หาหรื อ ความต อ งการของชุม ชนหรือ ประชาชนในพื้ นที่ ม ากน อ ยเพี ย งใด
เนื่องจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ก็คือ อปท. อาจใหความเห็นชอบ แตชุมชนอาจคัดคาน
ไมเห็นดวย ยกตัวอยางเชนกรณีการออกประทานบัตรทําเหมืองแรในหลายพื้นที่ ทั้งๆ ที่ในทางปฏิบัติ
นอกจากจะตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. ในการอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่ปาไมแลว ยัง
มีระเบียบฯ ที่ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่กําหนดใหการออกประทานบัตรทํา
เหมืองแรตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. ดวยเชนกัน
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8.2.2 การสงเสริมการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรปาไมใหแก อปท.
นับจนถึงปจจุบัน การกระจายอํานาจใหแก อปท. มีเพียงดานการปองกัน ปราบปราม จับกุม
และยึดของกลางจากการกระทําผิดตามกฎหมายปาไม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ดานการจัดการไฟปาเทานั้น แตยังไมมีการถายโอนงบประมาณเพื่อให อปท. สามารถดําเนินภารกิจ
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกรมปาไมเองก็มีงบประมาณจํากัด ยกตัวอยางเชน ในกรณี
ของพื้นที่ปาไมในสามจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอน) ซึ่งมีอยู 13-14 ลานไร กรม
ปาไมมีงบประมาณเพื่อดําเนินภารกิจทั้งดานการจัดที่ดิน และการสงเสริมการปลูกปาคิดเฉลี่ยเปนเงิน
เพียงไรละ 3 บาท และหากคิดคํานวณเปนพื้นที่ความรับผิดชอบตอบุคลากรทั้งหมดของกรมปาไมทั้งที่
เปนขาราชการและอัตราจางก็จะตกประมาณ 30,000 ไร ตอคน318 สําหรับภารกิจดานการจัดการไฟปา
ซึ่งไดถายโอนใหแก อปท. แลวนั้น การตั้งงบประมาณยังอยูที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช319 อปท. จึงขาดทั้งงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินภารกิจดังกลาวเชนกัน บาง อปท. ได
พยายามจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมปองกันไฟปาของชุมชน เชน อบต.
สบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จัดสรรงบประมาณให 11 หมูบานที่อยูใกลพื้นที่ปาไมเปน
จํานวน 5,000 บาท/หมูบาน/ป หรือกรณี อบต.ทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในเขต
อุทยานแหงชาติและมีขอตกลงกับเจาหนาที่กรมปาไมและเจาหนาที่อุทยานในการจัดการทรัพยากรปา
ไมรวมกัน ตองจัดสรรงบประมาณจัดการไฟปาให 5 หมูบานในเขต อบต. หมูบานละ 15,000 บาทตอป
เปนตน
ในสวนของภารกิจดานการฟนฟูและบํารุงรักษาปาไมนั้น กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติฯ
ยังคงดําเนินการผานบุคลากรของกรมปาไมและกรมอุทยานฯ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนหลัก
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และมาตรา 19 แหง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 กิจกรรมหนึ่งที่เดนชัดก็คือ การจัดตั้งปาชุมชนในเขตปา
สงวนแหงชาติ ซึ่งในปจจุบันมีปาชุมชนทั่วประเทศที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมปาไมประมาณ 8,000 แหง
เฉพาะในพื้นที่ปาสามจังหวัดภาคเหนือมีปาชุมชนอยูประมาณ 480 แหง แตหนวยงานที่เรียกวา สวน
จัดการปาชุมชนของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกลาวมีเจาหนาที่
ปาชุมชนเพียง 25 คน320 การดําเนินงานดานปาชุมชนโดยสวนใหญจึงขาดทั้งการติดตามและการประมิน
ผล ในกรณี ข องภาคเหนื อ ประมาณกั น ว า มี เ พี ย งร อ ยละ 30 ของป า ชุ ม ชนที่ ไ ด จั ด ตั้ ง ไปแล ว ที่ ยั ง มี
กิจกรรมดานปาชุมชนอยางตอเนื่อง รอยละ 50 ยังคงมีกิจกรรมดานการจัดการปาชุมชนอยูบาง และอีก
ร อ ยละ 20 คื อ ป า ชุ ม ชนที่ ไ ม มี กิ จ กรรมหรื อ ล ม เหลวไปแล ว321 การเป ด ให อปท. เข า มามี ส ว นร ว ม
318

ขอมูลจากการสัมภาษณนายวีระวัฒน ฉินทกานันท ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
319
เพิ่งอาง
320
ขอมูลจากการสัมภาษณ นายผจญ สิทธิกัน ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) เมื่อวันที่
14 มกราคม 2554
321
เพิ่งอาง
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

รับผิดชอบการดําเนินงานดานปาชุมชน และการติดตามประเมินผลกิจกรรมปาชุมชนจึงเปนเรื่องที่
สมควรอยางยิ่ง
โดยสภาพขอเท็จจริงแลวปรากฎวา การจัดการปาไมโดยหนวยงานของรัฐแตฝายเดียวไมอาจจะ
ประสบความสําเร็จได ในกรณีของพื้นที่ปาไมภาคเหนือ การดูแลรักษา จัดการ และใชประโยชนจากปา
รวมทั้งการจัดการไฟปาโดยชุมชนเปนปรากฏการณที่พบเห็นทั่วไปในชุมชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ปาไม
หรือมีแนวเขตติดตอกับพื้นที่ปาไม ชุมชนมักแบงปาออกเปนโซนปาอนุรักษ ปาใชสอย และพื้นที่ทํากิน
การยื่นเรื่องเพื่อขอจัดตั้งปาชุมชนในภาคเหนือสวนใหญเกิดจากการริเริ่มของกํานัน ผูใหญบาน ในขณะ
ที่ในภาคอีสานและภาคใตมักมาจากการริเริ่มของผูนําชุมชน องคประกอบของคณะกรรมการปาชุมชน
ขึ้นอยูกับการคัดเลือกในชุมชน322 การจัดการปาโดยชุมชนในบางพื้นที่เปนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุน
และดําเนินการรวมกับ อปท. แตในหลายพื้นที่ อปท. มีเพียงบทบาทในการสนับสนุนดานงบประมาณ
ซึ่งสวนใหญมักเปนงบประมาณจํานวนนอยเนื่องจาก อปท. มีทรัพยากรจํากัด
อยางไรก็ดี ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 วา กรมปาไมไดมีหนังสือสั่งการเมื่อ พ.ศ. 2550 ใหการ
ดําเนินกิจกรรมใดๆ ดานการดูแลและบํารุงรักษาปาตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติฯ
ซึ่งรวมถึงการจัดทําปาชุมชน จะตองจัดทําโครงการโดยมีเจาหนาที่ของกรมปาไมเปนหัวหนาโครงการ
(ดูหนา 39-40) นโยบายดังกลาวสะทอนความคิดแบบรวมศูนย แทนที่จะกระจายอํานาจใหแก อปท. และ
ชุมชน
ในดานการควบคุมการใชประโยชนในพื้นที่ปาไม ไดมีการมอบอํานาจบางสวนใหแกราชการสวน
ภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด (ทสจ.) แตยังไมมีการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหแก อปท. ในปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัด
ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูอนุญาตกิจการบางอยางที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทําไม เชน การแปรรูป
ไม การทําไมในพื้นที่ “เปดประโยชน” (เชน การอนุญาตใหนําไมออกในกรณีที่สวนราชการขอใชพื้นที่ปา
เพื่อทําประโยชน) การออกใบเบิกทางการนําไมเคลื่อนที่ เปนตน สวน ทสจ. มีอํานาจอนุญาตใหใช
เสนทางผานปาสงวนแหงชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติแทบไมมีผูใดขออนุญาตใชเสนทางเลย แมจะมีการใชเขต
ปาสงวนแหงชาติเพื่ออยูอาศัยและทําประโยชนอยางกวางขวางก็ตาม
เปนที่นาสังเกตวา ในการสัมภาษณผูบริหาร อปท. สวนใหญ รวมทั้ง อปท. ที่มีความกาวหนาถึง
ขนาดตราขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อจัดการปาชุมชนในเขตพื้นที่ของตน เชน อบต.แมทา อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม ผูบริหาร อปท. มิไดมองไกลไปถึงการกระจายอํานาจใหแก อปท. ในการอนุญาตและ
ควบคุมการใชประโยชนในพื้นที่ปาไม แตตองการใหกระบวนการอนุญาตสิ้นสุดเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด
โดยใหอํานาจอนุญาตอยูที่ผูวาราชการจังหวัดแทนที่จะตองสงเรื่องไปอนุมัติที่กรมปาไม323 ความเห็น
ดังกลาวอาจดูสวนทางกับทิศทางการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. แตก็
สะทอนใหเห็นวา อาจยังไมถึงเวลาที่จะให อปท. มีอํานาจอนุญาตคําขอเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม
322

เพิ่งอาง
ขอมูลจากการสัมภาษณนายกนกศักดิ์ ดวงแกวเรือน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 8 เมษายน
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แต อปท. ควรมีอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดกติกาการใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในชุมชน
ขอมูลและการวิเคราะหที่นําเสนอมาขางตนชี้ใหเ ห็นอยางชัดเจนวา หนวยงานของราชการ
ส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าคแต เ พี ย งลํ า พั ง ไม อ าจจั ด การทรั พ ยากรป า ไม ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล อั น
เนื่องมาจากขอจํากัดทั้งในดานงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองตอปญหา
และความตองการของชุมชนที่ยังตองพึ่งพิงทรัพยากรปาไมในการดําเนินวิถีชีวิตของตน เทาที่ผานมา
สวนราชการ เชน กรมปาไม ไดมีการปรับตัวไปแลวในระดับหนึ่ง โดยการออกระเบียบฯ ให อปท. และ
ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่ปาไม แตก็ยังมีประเด็นที่สมควรปรับปรุง
ใหดีขึ้นไปอีกเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญฯ ในที่นี้ จึงขอเสนอแนะใหกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรปาไมใหแก อปท. มากขึ้น
ทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงการบริหารจัดการดังนี้
ขอเสนอแนะในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
ควรเพิ่มเติมนิยามของ “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 และแกไขเพิ่มเติมมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เพื่อเปดให อปท.
สามารถริเริ่มโครงการดูแลและบํารุงรักษาปาไม รวมทั้งจัดทําปาชุมชนไดดวยตนเอง นอกจากนี้ ควรให
อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อกําหนดกติกาการอนุรักษและการใชประโยชนจากปาไมอยาง
ยั่งยืนได ซึ่งจะทําใหปญหาและอุปสรรค และขอถกเถียงตางๆ เกี่ยวกับอํานาจในการตราขอบัญญัติ
ทองถิ่นของ อปท. หมดสิ้นไป
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปาไม เพื่อกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหแก อปท. มากขึ้นอาจ
กระทําไดดังนี้
1) เพิ่มเติมนิยามของ “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงานทองถิ่น” ในมาตรา 4
แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ดังนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง”
“เจาพนักงานทองถิ่น หมายความวา
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง สําหรับใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น”
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

2) แกไขเพิ่มเติมมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติโดยเพิ่มมาตรา 19 ทวิ ใน
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ ในทํานองดังนี้
“มาตรา 19 ทวิ เจาพนั กงานทองถิ่นอาจกระทําการอย างใดอยางหนึ่ งเพื่ อการควบคุม ดู แล
บํารุงรักษา และใชประโยชนอยางยั่งยืนในเขตปาสงวนแหงชาติได โดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่น
เพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืนในเขตปาสงวนแหงชาติได
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสอง ตองประกอบดวยกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชนในเขตพื้นที่ซึ่งขอบัญญัติทองถิ่นนั้นใชบังคับ ซึ่งรวมถึงการใหขอมูลขาวสาร และการรับฟงความ
คิดเห็นจากชุมชน”
ขอเสนอแนะในการแกไขเพิ่มพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
เพิ่มคํานิยามของ “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงานทองถิ่น” ในมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เชนเดียวกันกับกรณีการเพิ่มคํานิยามในพระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติฯ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยเพิ่ม
มาตรา 19 ทวิ ดวยหลักการและเหตุผลเดียวกัน เพื่อให อปท. มีอํานาจในการดําเนินการรวมกับชุมชน
ในการกําหนดกติกาเพื่ออนุรักษ จัดการ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนดังนี้
“บทบัญญัติในมาตรา 16 มิใหใชบังคับแกเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชนใน
การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่น
เพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติได
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสอง ตองประกอบดวยกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชนในเขตพื้นที่ซึ่งขอบัญญัติทองถิ่นนั้นใชบังคับ ซึ่งรวมถึงการใหขอมูลขาวสาร และการรับฟงความ
คิดเห็นจากชุมชน”
ขอเสนอแนะในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
เพิ่มคํานิยามของ “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงานทองถิ่น” ในมาตรา 4 แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า พ.ศ. 2535 เช น เดี ย วกั น กั บ กรณี ก ารเพิ่ ม คํ า นิ ย ามใน
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติฯ และพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา 38
แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาฯ โดยเพิ่มมาตรา 38 ทวิ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย
หลักการและเหตุผลเดียวกันดังนี้
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“มาตรา 38 ทวิ เพื่ อ ประโยชน ใ นการคุ ม ครอง บํ า รุ ง รั ก ษา และใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากร
ธรรมชาติอยางยั่งยืน เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกระทําอยางใดอยางหนึ่งในเขตรักษาพันธุสัตวปาได
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ324
การคุมครอง บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่งมิใหรวมถึง
การคุมครอง อนุรักษ และจัดการสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่น
เพื่อกําหนดหลักเกณและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนในเขตรักษาพันธุสัตวปาได
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสาม ตองประกอบดวยกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชนในเขตพื้นที่ซึ่งขอบัญญัติทองถิ่นนั้นใชบังคับ ซึ่งรวมถึงการใหขอมูลขาวสาร และการรับฟงความ
คิดเห็นจากชุมชน”
ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการ
1) กระจายอํ านาจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการไฟปาใหแก อปท. ให
สมบู รณยิ่ งขึ้น ด ว ยการถายโอนงบประมาณใหแก อปท. เพื่อ ใหสามารถปฏิบัติภารกิ จ
เหลานี้ไดอยางแทจริง ซึ่งจะทําให อปท. สามารถพัฒนาศักยภาพของตนและบุคลากรของ
อปท. ในการเปนหุนสวนดานการดูแลรักษาปาไมไดอยางเต็มที่
2) ให อปท. มี ส ว นร ว มในการกํ า หนดแนวเขตพื้น ที่ป าสงวนแหงชาติ แ ละพื้ นที่ ปา อนุ รัก ษ
เนื่องจากปญหาความขัดแยงระหวางรัฐกับราษฎรเกี่ยวกับการถือครองที่ดินในพื้นที่ปาไม
สวนหนึ่งเกิดจากการประกาศพื้นที่ปาทับที่ทํากินของราษฎร หรือในบางครั้งมีการประกาศ
พื้นที่ปาแลว มีราษฎรเขาไปยึดถือพื้นที่ทํากินในพื้นที่ปาไม จึงเกิดปญหาการพิสูจนวาคน
อยูกอนการประกาศเขตปาหรือไม ในปจจุบัน มี อปท. จํานวนมากที่อยูในพื้นที่ปาและมี
ความใกลชิดกับราษฎรและทราบขอมูลในระดับพื้นที่มากกวากรมปาไมและกรมอุทยาน
แหงชาติ ฉะนั้น จึงควรเปดให อปท. และชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการการออก
กฎกระทรวงกํ าหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และการออกพระราชกฤษฎีกากํ าหนดเขต
อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา
การดําเนินการเพื่อให อปท. มีสวนรวมในการประกาศเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และเขตปา
อนุรักษดังกลาวมาขางตนอาจกระทําไดโดยแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของในพระราชบัญญัติทั้ง
สามฉบั บ ได แ ก มาตรา 6 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป า สงวนแห ง ชาติ พ.ศ. 2507325 มาตรา 6 แห ง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504326 และมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
324

หมายถึง คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 6 วรรคสอง บัญญัติวา
“เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาอื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติ เพื่อรักษาสภาพปาไม ของปา หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทํา
โดยออกกฎกระทรวง ซึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย”
326
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 บัญญัติวา
325
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

สัตวปา พ.ศ. 2535327 เพื่อเพิ่มขอกําหนดให อปท. และชุมชนมีสวนรวมในการออกกฎกระทรวงหรือ
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะชวยทําใหกฎหมายปาไมทั้งสามฉบับสอดคลองกับหลักการมีสวนรวมตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ
อย า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ ป น เรื่ อ งที่ ต อ งใช เ วลาและประสบ
ความสําเร็จคอนขางยาก วิธีการที่สะดวกกวาก็คือ การออกระเบียบกรมปาไม และระเบียบกรมอุทยานฯ
เพื่อกําหนดวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการออกกฎกระทรวงกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติและพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานฯ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาแลวแตกรณี โดยใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับการมี
สวนรวม การปรึกษาหารือ และการรับฟงความคิดเห็นจาก อปท. และชุมชน
3) ให อปท. มีสวนรวมในกระบวนการพิสูจนสิทธิทํากินของราษฎรในพื้นที่ปาไม ดังไดกลาว
มาแลวโดยละเอียดในบทที่ 3 วา รัฐบาลไดใชมติคณะรัฐมนตรีมากมายเปนเครื่องมือในการ
กําหนดนโยบายปาไม และแกไขปญหาความขัดแยงระหวางรัฐและราษฎรที่อยูอาศัยทํากิน
ในพื้นที่ปา ในปจจุบัน มติคณะรัฐมนตรีท่สี ําคัญซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิของราษฎรมากที่สุด
ไดแก
 มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 กําหนดวิธีการตรวจสอบพิสูจนการครอบครอง
ที่ ดิ น ของราษฎร โดยพิ จ ารณาร ว มกั บ พยานหลั ก ฐานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า
ประโยชนในที่ดินอยางตอเนื่อง
 มติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 เปดใหราษฎรที่อางวาตนอยูมากอนการสงวน
หวงหามพื้นที่ปามาขึ้นทะเบียนและแจงการครอบครองที่ดินในพื้นที่ปาไมภายใน 30 วัน
และใหบุคคลดังกลาวไดรับความคุมครองสิทธิชั่วคราวจากการจับกุมในระหวางการ
ดําเนินกระบวนการพิสูจนสิทธิตามวิธีการที่กําหนดไวในมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน
2541
เปนที่ทราบกันดีวา กระบวนการพิสูจนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีที่กลาวมาขางตนเปนไปดวย
ความลาชา อีกทั้งผูที่จะไดรับความคุมครองสิทธิจากการถูกจับกุมจะตองเปนผูที่อางวาตนเองอยูอาศัย
ในพื้นที่ปามากอนวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เทานั้น ในปจจุบัน ยังไมมีมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดนโยบาย
เพื่อรองรับกลุมคนที่เขาอยูอาศัยทํากินในพื้นที่ปาหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เปนตนมา ทั้งๆ ที่เวลา
“เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดที่มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจ ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวใหเปน
ประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของประชาชน ก็ใหมีอํานาจกระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหง
บริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา “อุทยานแหงชาติ”
ที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซึ่ง
มิใชทบวงการเมือง”
327
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มาตรา 33 บัญญัติวา
“เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุสัตวปา ก็ให
กระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณกําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่
กําหนดนี้เรียกวา “เขตรักษาพันธุสัตวปา”
ที่ดินที่กําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปานั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
บุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง”
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ไดลวงเลยมากวา 13 ป และสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ปาไดเปลี่ยนแปลงไปมากแลว ในหลายๆ พื้นที่
เชน อบต. ทาเหนือ อําเภอแมออน และ อบต. ปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ชุมชน และ
เจาหนาที่ปาไม และเจาหนาที่อุทยาน ไดเรียนรูปญหาและจัดทําขอตกลงหรือกติการวมกันเพื่อกําหนด
แนวเขตที่ ทํ า กิ น ที่ เ ป นป จ จุ บั น ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า นโยบายของรั ฐ และสภาพความเป น จริ ง มี ค วาม
แตกตางกันเกือบจะสิ้นเชิง
เทาที่ผานมา ภาคประชาชนไดมีการเคลื่อนไหวหลายครั้งใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉบับ 30
มิถุนายน 2541 แตก็ไมประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวก็มิไดกลาวถึงบทบาท
ของ อปท. ในกระบวนการพิสูจนสิทธิของราษฎรอยางชัดเจน ทั้งๆ ที่ อปท. เปนหนวยงานที่นาจะทราบ
ขอมูลดีในระดับพื้นที่ อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติกรมปาไมไดมีการประสานกับ อปท. ใหเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการพิสู จน สิท ธิดวยในฐานะหนวยงานที่เ กี่ยวข อง ดั งนั้ น เพือ่ ใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของ อปท. กรมปาไมและกรมอุทยานฯ จึงควรออกระเบียบฯ เพื่อกําหนดให อปท. มีสวน
รวมในกระบวนการพิสูจนสิทธินี้ แมวาการมีสวนรวมของ อปท. อาจจะไมสามารถแกไขความไมเปน
ธรรมของมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกลาวได แตก็อาจชวยใหกระบวนการพิสูจนสิทธิมีความรวดเร็วและเปน
ธรรมมากขึ้น
ขอเสนอแนะตางๆ ขางตนจะชวยกระจายอํานาจให อปท. มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปา
ไมมากขึ้น ตลอดจนมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นสําหรับใชบังคับในชุมชนที่มีความเขมแข็ง เพื่อ
กําหนดกติกาการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับหลักการกระจาย
อํานาจและสิทธิ ชุมชนในการมีสวนรวมจัดการและใช ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอย างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังเปนทางออกอันหนึ่งในการลดความขัดแยงระหวางรัฐกับราษฎรในระหวางที่ยังไมมีการ
ออกกฎหมายปาชุมชน ทั้งนี้เพราะปญหาอุปสรรคประการหนึ่งของการจัดทํากฎหมายปาชุมชนก็คือ
ความเห็นที่ยังคงมีอยูในภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนบางสวนที่มีความไมวางใจวาชุมชนจะสามารถ
ดูแลรักษาปาไดจริง การกระจายอํานาจให อปท. อาจเปนหนทางอันหนึ่ง (แมวาหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาคสวนใหญก็ไมไววางใจ อปท. เชนกัน) เนื่องจาก อปท. เปนหนวยงานที่มีสถานะที่เปน
ทางการและจะต อ งมี accountability (ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ การกระทํ า ของตนเองและเป ด ให ส ามารถ
ตรวจสอบได)
อยางไรก็ดี การกระจายอํานาจใหแก อปท. ดังที่กลาวมาจะสนองตอบเปาหมายของการสราง
ความเปนธรรมในการเขาถึงและการใชทรัพยากรไดก็ตอเมื่อ อปท. นั้นๆ มีวิสัยทัศน และเปนสวนหนึ่ง
หรือ “เปนเนื้อเดียวกันกับชุมชน” มิเชนนั้นแลว การจัดการทรัพยากรโดย อปท. อาจกลายเปนสวนหนึ่ง
ของการสรางความขัดแยงในการใชทรัพยากรระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ เสียเอง
8.3 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรที่ดิน
การจัดการทรัพยากรที่ดินมีนัยสําคัญมากตอการสรางความเปนธรรมในสังคม อีกทั้งมีความ
สลับซับซอนมากกวาปญหาการจัดการทรัพยากรปาไม เนื่องจากประกอบดวยหลายมิติและมีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมากมาย ซึ่งตางมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ตนรับผิดชอบ ในที่นี้จะวิเคราะหอํานาจหนาที่
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ของหนวยงานตางๆ โดยใหความสําคัญแกเรื่องการกระจายอํานาจใหแก อปท. ตามประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี้
8.3.1 การจัดที่ดินใหแกประชาชน
ดังไดกลาวมาแลววาขอมูลจากกรมการปกครองระบุวา ปจจุบันมีประชาชนที่มีปญหาเรื่องที่ทํา
กินกวา 4 ลานราย การจัดที่ทํากินใหแกประชาชนจึงเปนภารกิจสําคัญของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย แต
เทาที่ผานมา การดําเนินงานในดานนี้ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อีกทั้งขาดการสนับสนุนทาง
การเมืองที่ตอเนื่อง
การจั ด ที่ ดิ น ให แ ก ป ระชาชนยัง เปน ภารกิจ ของราชการสว นกลางและส ว นภู มิภ าคเป น หลั ก
หนวยงานสําคัญที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดที่ดินใหแกประชาชน ไดแก ส.ป.ก. กรมที่ดิน กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมปาไม (ในกรณีที่เปนการออกเอกสาร ส.ท.ก. ในเขต
ปาสงวนเสื่อมโทรม) หลักการและเหตุผลในการจัดที่ดินของหนวยงานเหลานี้มีลักษณะคลายๆ กันคือ
การจัดที่ดินใหประชาชนหรือเกษตรกรที่ยากจน ไรที่ดิน หรือมีที่ดินไมเพียงพอแกการเลีย้ งชีพ
อปท. ยังไมมีสวนรวมในกระบวนการจัดที่ดินหรือคัดเลือกเกษตรกรผูมีสิทธิไดรับที่ดิน ภารกิจที่
หนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ปฏิรูปที่ดินหรือจัดที่ดินใหแกประชาชนถายโอนใหแก อปท. สวนใหญ จะ
เปนภารกิจดานการบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ไดแก328
 ส.ป.ก. ถายโอนถนนลูกรังในเขตปฏิรูปที่ดินให อปท. บํารุงรักษา หรือพัฒนาถนนที่ไดรับ
ถ า ยโอนให ป ระชาชนสั ญ จรได โ ดยสะดวก โดย อปท. อาจปรั บ ปรุ ง ถนนลู ก รั ง ให เ ป น
ถนนลาดยาง หรือ คสล. ไดตามความเหมาะสมและศักยภาพของ อปท.
 ส.ป.ก. ถายโอนการดูแล บํารุงรักษาสระเก็บน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน การขุดลอกแหลงน้ํา บอบาดาล และฝายน้ําลนในเขตปฏิรูปที่ดินใหเทศบาล อบจ.
และ อบต. ในเขตพื้นที่
 ส.ป.ก. มอบอํานาจการบริหารจัดการ การอนุรักษและการฟนฟูสภาพแวดลอมในเขตปฏิรูป
ที่ดินให อปท.
 กรมสงเสริมสหกรณถายโอนถนนสาธารณะทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริม
สหกรณ ทั้งในและนอกเขตนิคมสหกรณ ให อปท. ใชประโยชนและดูแลรักษา ซอมแซม
หรื อ ก อ สร า งเพิ่ ม เติ ม โดยใช ง บประมาณของ อปท. หรื อ ของบประมาณสนั บ สนุ น จาก
หนวยงานที่มีภารกิจในเรื่องนี้โดยตรง เชน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เปนตน
รวมทั้งให อปท. ปรับปรุงซอมแซมถนนและสะพานใหอยูในสภาพสมบูรณใชงานได
โดยสรุ ป ก็ คื อ ภารกิ จ ซึ่ ง หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ด า นการปฏิ รู ป ที่ ดิ น หรื อ จั ด ที่ ดิ น ให แ ก
ประชาชนถายโอนใหแก อปท. คือ งานดานการบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค จึงมี
ลักษณะเปนการถายโอนงาน แตไมมีการถายโอนงบประมาณและอํานาจในการตัดสินใจ โดยหลักการ
แลว ในเมื่อ อปท. เปนหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลคุณภาพชีวิตและจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน
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ภารกิจดานการจัดที่ดินใหแกประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อปท. ไมควรจะเปนภารกิจของ
หนวยงานสวนกลางแตฝายเดียว อยางไรก็ดี การกระจายอํานาจให อปท. มีสวนรวมรับผิดชอบดานการ
จั ด ที่ ดิ น ให แ ก ป ระชาชนก็ เ ป น ประเด็ น ที่ ขึ้ น อยู กั บ ความพร อ มและทั ศ นคติ ข อง อปท. ด ว ยเช น กั น
เนื่องจากมี อปท. ไมนอยที่มองภารกิจที่ไดรับการถายโอนมาจากสวนกลางวาเปนภาระ อยางไรก็ดี หาก
มีการถายโอนงบประมาณและบุคลากรให อปท. มากเพียงพอ อปท. ก็นาจะมีความพรอมในการรวม
ปฏิบัติภารกิจดานการจัดที่ดินใหประชาชนไดเปนอยางดี ซึ่งนาจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการจัดที่ดิน
มากขึ้น
8.3.2 การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ปญหาความยากจนและการไรที่ดินเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐอยาง
กว า งขวาง ในป จ จุ บั น หน ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ด า นการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ คื อ
คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ซึ่งสังกัดสํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ (สบร.) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ นโยบายของรัฐก็คือ ไมควรออกเอกสารสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินใหแกผูบุกรุกที่ดินของรัฐ หากพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหาวาบุกรุกเปนผูครอบครอง
ที่ดินกอนที่จะมีการสงวนหวงหามที่ดินนั้น ก็ใหจัดทําโครงการออกเอกสารสิทธิใหแกผูครอบครอง แต
หากราษฎรอยูอาศัยในพื้นที่ที่แนวเขตที่ดินของรัฐไมชัดเจน ก็ใหเรงดําเนินการสํารวจแนวเขต สําหรับ
ที่ดินที่รัฐไมจําเปนตองสงวนหวงหามอีกตอไป หรือเปนที่สาธารณประโยชนที่เปนปาสงวนแหงชาติเสื่อม
โทรม ก็ใหดําเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หรือใหเชาหรืออนุญาตใหเขาทําประโยชนไดโดยเสีย
คาตอบแทนแลวแตกรณี นอกจากนี้ ยังมีนโยบายแกไขปญหาความยากจนที่ออกมาเมื่อ พ.ศ. 2547 ใน
ยุครัฐบาลทักษิณ ที่กําหนดใหกรมที่ดินนําที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกัน
แลวมาออกใบอนุญาตใหผูบุกรุกเขาครอบครองใชประโยชนในที่ดินนั้นไดไมเกินครอบครัวละ 15 ไร เปน
ระยะเวลาคราวละ 5 ป โดยสามารถขอตอใบอนุญาตไดหากไมมีการฝาฝนเงื่อนไขในใบอนุญาต (ดูหนา
77-82)
กระบวนการตางๆ ในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐดังที่กลาวมานี้ลวนเกี่ยวของกับ
ความเปนธรรมในการใชทรัพยากรและขอเท็จจริงในระดับพื้นที่เปนอยางมาก จึงเปนการสมควรที่ อปท.
จะเขาไปมีสวนรวมชวยแกไขปญหา เปนที่นาสังเกตวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสอบสวน
เกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน พ.ศ. 2539 ซึ่งออกมาใชบังคับกอนที่ประเทศไทยจะมี
นโยบายกระจายอํานาจใหแก อปท. กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมี
อํานาจหนาที่ในการสอบสวน โดยไมไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของ อปท. ทั้งๆ ที่ อปท. มีภารกิจดาน
การดูแลรั ก ษาและปองกันที่ ส าธารณะในปจจุบัน ในขณะที่ ร ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดวยการ
อนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 ซึ่งออกมาในยุคหลังเพื่อดําเนินการตาม
นโยบายแกไขปญหาความยากจน กําหนดใหมีผูแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในพื้นที่
อยูในคณะกรรมการที่มีอํานาจอนุญาตใหผูบุกรุกที่ดินของรัฐใชประโยชนในที่ดินนั้นได ฉะนั้น จึงควร
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ทบทวนและแก ไ ขระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการสอบสวนเกี่ ย วกั บ การบุ ก รุ ก ที่ ห รื อ ทาง
สาธารณประโยชน พ.ศ. 2539 ใหทันสมัยเพื่อกําหนดให อปท. มีบทบาทชัดเจนในกระบวนการสอบสวน
การบุกรุกที่ดินของรัฐดวย
8.3.3 การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกัน
ตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) การสงวนหวงหามที่ดินของ
รัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติ (กจช.) โดยมีนายอําเภอเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับสภาพ
ของที่ดินนั้น รวมทั้งสอบถามความเห็นของคณะกรรมการหมูบานและสภาตําบลวาสมควรสงวนหรือหวง
หามที่ดินนั้นเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม แตอํานาจในการตัดสินใจวาจะสงวนหรือหวง
หามที่ดินหรือไมอยูที่ผูวาราชการจังหวัด หากคณะกรรมการหมูบานและหรือสภาตําบลไมเห็นดวยกับ
การที่จะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น ผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูพิจารณาความเห็นดังกลาววาชอบดวย
เหตุผลหรือไม ในกรณีที่จําเปน ผูวาราชการจังหวัดอาจรายงาน กจช. พรอมดวยความเห็น เพื่อให
กจช. พิจารณาวาสมควรสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นหรือไม
อํานาจในการสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันจึงเปนของหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค อันไดแก ผูวาราชการจังหวัด และ กจช. โดยนําความเห็นของคณะกรรมการ
หมูบานและสภาตําบลมาประกอบการพิจารณา โดย อปท. ไมมีบทบาทใดๆ ตามระเบียบฯ นี้ จึงสมควร
ที่จะจัดทําระเบียบฯ ใหมหรือแกไขเพิ่มเติมระเบียบฯ นี้เพื่อให อปท. ในเขตพื้นที่มีอํานาจหนาที่และมี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นเพื่อประชาชนใชประโยชน
รวมกันหรือไม
8.3.4 การคุมครองและดูแลรักษาที่สาธารณะ
ในบรรดาภารกิจดานการจัดการทรัพยากรที่ดินทั้งหมด อปท. มีภารกิจชัดเจนมากที่สุดในการ
คุมครองและดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ภารกิจดังกลาวปรากฏชัดเจนทั้งใน
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ อันไดแก พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
ซึ่งกําหนดให อปท. รวมกับนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน นอกจากนี้ ยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 ซึ่งขยาย
ความและกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ อปท. ในเรื่องนี้ เชน อํานาจหนาที่ของ อปท. ใน
การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน การดําเนินการกับขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ และการ
รองทุกขกลาวโทษบุคคลที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ โดย อปท. เปนผูออกคาใชจายทั้งหมด ซึ่งรวมถึ ง
คาใชจายในการตรวจสอบและการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดวย เปนตน
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อปท. มีอํานาจออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากที่ดินสาธารณะหรือไม
เปนที่นาสังเกตวา อปท. มีเพียงอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินเทานั้น แตทั้งนายอําเภอและ อปท. ไมมีอํานาจพิจารณาอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหหนวยงานหรือบุคคลใดใชที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด (ดูหนา 122-123) นอกจากนี้ แมวากฎหมายจะ
กําหนดให อปท. มีอํานาจหนาที่ดูแลและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน แตก็
มิไดหมายความวา อปท. จะมีอํานาจในการออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางใดๆ ออกจากทาง
สาธารณะได ดังปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 145/2552 ที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่งเปน
คดี ที่ เ อกชนฟ อ งว า อบต. ออกคํ า สั่ ง ให รื้ อ ถอนสิ่ ง ก อ สร า งออกจากทางสาธารณะโดยไม ช อบด ว ย
กฎหมาย ศาลพิพากษาวา แม อปท. จะมีอํานาจหนาที่ในการดูแลและคุมครองที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผ นดินตามมาตรา 68 (8) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสว นตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่ ดิ น อั น เป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น พ.ศ. 2544 (ป จ จุ บั น ถู ก ยกเลิ ก และแทนที่ โ ดยระเบี ย บฯ
พ.ศ. 2553) และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 แตเมื่อไมปรากฏวามีบทบัญญัติใดที่ใหอํานาจ
อบต. ในการออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอนสิ่งกอสรางใดๆ ออกจากทางสาธารณะไวอยางชัดแจง อํานาจ
หนาที่ของ อบต. ในเรื่องดังกลาวจึงเปนเพียงอํานาจทั่วไป อบต. ไมมีอํานาจออกคําสั่งใหผูฟองคดีรื้อ
ถอนสิ่งกอสรางออกจากที่สาธารณสมบัติของแผนดิน คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองดังกลาวมานี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนเกี่ยวกับขอจํากัดของ อปท. ใน
การปฏิบัติภารกิจดานการดูแลรักษาและคุมครองปองกันสาธารณสมบัติของแผนดิน หาก อปท. ไมมี
อํานาจออกคํ าสั่งให ผูฝาฝนกฎหมายรื้อถอนสิ่งก อสรางออกจากที่ดิ นสาธารณะ การดูแลรักษาและ
คุมครองที่ดินสาธารณะยอมขาดประสิทธิผล จึงขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ อันไดแก การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระ
พุ ท ธศั ก ราช 2457 เพื่ อ ให อปท. มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ให บุ ค คลหรื อ เอกชนที่ ฝ า ฝ น กฎหมายรื้ อ ถอน
สิ่งกอสรางออกจากที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันได รวมทั้งแกไข
เพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2553 เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับ อปท. ใหสอดคลองกัน
บทบาทของ อปท. ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
นอกจากขอจํากัดเรื่องการคุมครองที่ดินสาธารณะดังกลาวมาแลว อปท. ยังมีบทบาทนอยใน
กระบวนการออก “หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง” สําหรับที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันตามประมวลกฎหมายที่ดิน อํานาจในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเปนอํานาจ
ของหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค กลาวคือ นับตั้งแต พ.ศ. 2535 เปนตนมา อธิบดีกรมที่ดินไดมี
คําสั่งมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ในเขตจังหวัดของตน โดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนดใหสภาตําบลหรือ อปท. มีหนาที่เพียง
ใหความรวมมือ ชวยเหลือ ประสานงาน ควบคุมดูแลการรังวัด อํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
หนวยงานเหลานี้ ตลอดจนชวยแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการออก
หนังสือสําคัญสําหรับ ที่หลวง ในกรณีที่มีป ญหาวาสมควรคงสภาพที่ดินสาธารณประโยชนเพื่อออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน หรือสมควรจะถอนสภาพเพื่อนํามาจัดสรรใหราษฎรทํากิน
หรือจัดทําประโยชนอยางอื่น หรือสมควรจะดําเนินการขับไลผูบุกรุกที่ดินนั้นหรือไม นายอําเภออาจรอง
ขอให อปท. นัดประชุมราษฎร ผูนําชุมชน และหนวยงานตางๆ ในพื้นที่เพื่อเปดใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ แลวสงผลการประชุมใหนายอําเภอดําเนินการตอไป แต อปท. อาจยื่นขอออก นสล. ได
โดยสรุปแลว อปท. เปนเพียงผูชวย และผูอํานวยความสะดวก พรอมทั้งออกคาใชจายในการ
ดําเนินการใหแกหนวยงานสวนภูมิภาคในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง อปท. ยังมีบทบาทนอย
ในการแกไขขอพิพาทเกี่ยวกับการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ทํากินของราษฎร จึงเปนการ
สมควรที่จะปรับปรุ งกฎหมายและระเบี ย บเพื่อให อปท. มีส วนรว มตัดสินใจมากขึ้นในกระบวนการ
ดังกลาว เนื่องจาก อปท. เปนหนวยงานที่ราษฎรเขาถึงและสามารถตรวจสอบไดมากกวา และจะตอง
รับผิดชอบ (accountable) ในการกระทําของตนเองตอราษฎร การเพิ่มบทบาทของ อปท. อาจกระทํา
ไดโดยการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังตอไปนี้
1) แกไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ตรี ในประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อเพิ่มอํานาจหนาที่และบทบาทของ
อปท. โดยกําหนดใหการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตองมีหนังสือใหความเห็นชอบ
จาก อปท. หรืออยางนอยตองสอบถามความเห็นของ อปท. รวมทั้งการประชุมชี้แจงและรับ
ฟงความคิดเห็นของราษฎร แทนที่จะปลอยใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินแตฝายเดียว
ดังเชนในปจจุบัน (ซึ่งไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด)
2) ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของ อปท. ในเรื่องนี้ใหมากกวา
เพียงหนาที่ในการใหความรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอในกระบวนการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน แนวทางนี้เปนวิธีการซึ่งนาจะงายกวาและมี
ความเปนไปไดมากกวาในอนาคตอันใกล
8.3.5 การอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
มาตรา 9 และมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 บัญญัติเรื่องการอนุญาตให
บุคคลเขาใชประโยชนในที่ดินของรัฐได เชน การเขายึดถือครอบครองใชประโยชน การขุดตักดินลูกรัง
และหินผุ และการขุดตักหรือดูดทราย เปนตน พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 9 ไดแก
อธิบดีกรมที่ดิน (ในบริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร ที่รัฐมนตรีฯ ยัง
มิไดประกาศกําหนดใหเปนแหลงหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุเพื่อการกอสราง) และผูวาราชการจังหวัด
สวนการอนุ ญาตตามมาตรา 12 เป นกรณี ก ารใหสัมปทาน ซึ่งผู มีอํานาจอนุญ าตคือรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย (ดู ห น า 111-117) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 กําหนดใหอปท. มีสวนรวมใน
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การเสนอความคิ ด เห็ น ในกรณี ที่ เ ป น อํ า นาจอนุ ญ าตของผู ว า ราชการจั ง หวั ด และเป น หนึ่ ง ใน
คณะกรรมการประจําจังหวัดที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด ประมวล
กฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑใหการใชทรัพยากรในพื้นที่
ตองไดรับความเห็นชอบจาก อปท. หรือกําหนดใหตองมีการประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจาก
ราษฎร จึงยังคงมีลักษณะการจัดการแบบรวมศูนย ขาดการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น และขาดการมี
สวนรวมของประชาชน ซึ่งนาจะไมสอดคลองกับหลักการตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ
ในที่นี้ จึงขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา 9 และมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อเปดให อปท. มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
ในพื้นที่มากขึ้น โดยกําหนดใหการอนุญาตตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. และตองมีการให
ขอมูล ตลอดจนจัดใหมีการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากราษฎร
นอกจากการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และมาตรา 12 แหงประมวล
กฎหมายที่ดินดังกลาวมาแลว ยังมีประเด็นเรื่องการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา 10 และ
มาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายที่ดินฯ ซึ่งบัญญัติใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจัดหาผลประโยชนในที่ดิน
ของรั ฐ ซึ่ ง มิ ใ ช ส าธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น อั น ราษฎรใช ป ระโยชน ร ว มกั น และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐหรือบํารุง
ทองถิ่นได โดยมิไดกลาวถึงการมีสวนรวมของ อปท. และชุมชนทองถิ่น ทั้งๆ ที่การใชอํานาจดังกลาว
อาจมี ผ ลกระทบโดยตรงแก ท อ งถิ่ น ได จึ ง สมควรแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 11 และมาตรา 12 เพื่ อ ให
สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นดวยเชนกัน
8.3.6 การควบคุมสิ่งกอสรางที่ลวงล้ําลําน้ําและชายหาด
การดูแลที่สาธารณะซึ่งเปนที่ชายตลิ่ง ที่ชายหาด แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ และทะเลในนานน้ํา
ไทย รวมตลอดถึงการควบคุมและอนุญาตสิ่งกอสรางที่ลวงล้ําลําน้ําและชายหาด เปนอํานาจหนาที่ของ
กรมเจาทาตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ในปจจุบัน กรมเจาทา
ได “มอบอํานาจ” ให อปท. พิจารณาและอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําและชายหาด อนุญาตใหขุด
ลอกดูแลรักษารองน้ําทางเรือเดินขนาดเล็กที่อยูใน อปท. เพียงแหงเดียวและรองน้ําชายฝงทะเลขนาด
เล็ก และบริหารดู แลรั กษาสถานี ข นส งทางน้ําหรือทาเทียบเรือ นอกจากนี้ ยังมอบอํานาจให อปท.
ดําเนินการตามกฎหมายกับผูฝาฝนกฎหมายของเจาทา ออกคําสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือแกไขอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดที่ลวงล้ํา หรือไมเปนไปตามเงื่อนไขการอนุญาต แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
กรณี มี ผู ฝ า ฝ น บทบั ญ ญั ติ ต า งๆ ของกฎหมาย ตลอดจนมี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บปรั บ ผู ต อ งหาได เ มื่ อ
ผูเสียหายยินยอม ในกรณีที่เปนความผิดซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวไมเกิน 10,000 บาท
อปท. จึงมีอํานาจในการดูแลพื้นที่ชายตลิ่งและพื้นที่ชายหาดโดยการบังคับใชพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 หรือกฎหมายเจาทาอยางกวางขวาง (ดูหนา 126-135)
ปญหาและอุปสรรคสําคัญคือความพรอมของ อปท. ซึ่งขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเชิงเทคนิคในการ
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พิจารณาอนุญาตสิ่งกอสรางใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กรมเจาทากําหนด แมวากรมเจาทาจะไดจัดทํา
คูมือการอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําและการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก และจัดฝกอบรมใหแก
บุ ค ลากรของ อปท. มาตั้ ง แต พ.ศ. 2548 แล ว ก็ ต าม ป ญ หาสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ความไม รู
กฎหมายของ อปท. เชน ไมทราบวาตนเองมีอํานาจแจงความรองทุกขกับผูฝาฝนกฎหมายได หรือไม
ทราบวาตนเองมีอํานาจออกคําสั่งใหบุคคลผูฝาฝนรื้อถอนสิ่งปลูกสรางได ดังเห็นไดจากกรณีศึกษาของ
โครงการยอยที่ 2 ในชุดโครงการนี้ซึ่งมี อปท. ที่มองวาตนเองไมมีอํานาจใดๆ ในการดําเนินการตาม
กฎหมายกับเอกชนที่บุกรุกพื้นที่ชายหาด เปนตน
อยางไรก็ดี ในการใชอํานาจดูแลรักษาที่สาธารณะซึ่งประชาชนใชประโยชนรวมกัน อปท. จะตอง
คํานึงถึงคุณภาพชีวิต สภาพพื้นที่ และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ดวย ศาลปกครองสูงสุด
ไดเคยมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 651/2545 ใหรับคําฟองของกลุมผูประกอบอาชีพประมงชายฝง
จํานวน 50 คน ที่ใชพื้นที่บริเวณชายหาดนเรศวร อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนที่จอดเรือ
และเก็บเครื่องมือประมงสืบทอดกันมาหลายชั่วคน โดยกลุมผูฟองคดีไดยื่นฟองประธานกรรมการบริหาร
อบต. ปากน้ําปราณ เนื่องจาก อบต. มีคําสั่งใหสมาชิกกลุมประมงเรือเล็กรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูก
สรางไปอยูในที่ใหมที่ อบต. จัดให เพื่อที่ อบต. จะไดปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณชายหาดนเรศวรและพัฒนา
บริเวณดังกลาวใหเปนแหลงทองเที่ยว ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวยกับศาลปกครองชั้นตนที่มี
คําสั่งไมรับฟองดวยเหตุผลวาที่ดินบริเวณหาดนเรศวรเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา
1304 (2) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีมิใชเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินสาธารณะ
ดั ง กล า วโดยชอบด ว ยกฎหมาย จึ ง มิ ใ ช ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นเสี ย หายซึ่ ง จะมี สิ ท ธิ ฟ องคดี ไ ด ศาล
ปกครองสูงสุดมีความเห็นวา การที่ อบต. ใชมาตรการบังคับและยืนยันที่จะใชกฎหมายเขาไปรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสรางของผูฟองคดีบนชายหาดสาธารณะเปนการกระทําที่มีผลกระทบตอผูฟองคดี เพราะสถานที่
แหงใหมที่จัดใหไมเหมาะสมกับการประกอบอาชีพประมง และยังมีชายหาดบริเวณอื่นที่จะปรับปรุงให
เปนแหลงทองเที่ยวไดโดยประชาชนไมเดือดรอน จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําของหนวยงานทาง
ปกครองหรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ อ าจมี ลั ก ษณะเป น การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม เ ป น ธรรม สร า งภาระให แ ก
ประชาชนเกิน สมควร หรื อ เป น การใช ดุล พิ นิจ โดยไม ช อบ จึง ถื อว า กลุ ม ผูฟ อ งคดีเ ป นผู ไ ดรั บ ความ
เดือดรอนหรือเสียหาย และศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหรับคําฟองไวพิจารณา
8.4 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรแร
การจั ดการทรัพยากรแรมีค วามเกี่ย วของกับกฎหมายหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหขุดลอก ดูด และตักทรายฯ ซึ่ง อปท. มีสวน
เกี่ยวของในระดับตางๆ กัน ดังสรุปในตารางที่ 16

บทที่ 8: บทวิเคราะห์

291

บทที่ 8
บทวิเคราะห

291

ตารางที่ 16 กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรแร
กฎหมาย
ภารกิจ
หนวยงานสวนกลาง/ภูมิภาค
อปท.
พระราชบัญญัติแร การออกอาชญาบัตรสํารวจ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แร
อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2510
การออกประทานบัตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
 อปท. ประสานกับ
อุตสาหกรรมออกประทานบัตร
ผูใหญบานในพื้นที่ประทาน
เมื่อคณะกรรมการตาม
บัตรใหจัดประชุมประชาชน
พ.ร.บ.แร มีมติเห็นชอบ
ในรัศมี 500 เมตรจากแนว
เขตคําขอประทานบัตรเพื่อ
รับฟงการชี้แจง
 อปท.จัดประชุมสภา อปท.
เพื่อใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบเปนหนังสือ
กอนการออกประทานบัตร
การตออายุประทานบัตร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมอนุญาตหรือปฏิเสธ
คําขอเมื่อคณะกรรมการตาม
พ.ร.บ.แร มีมติเห็นควรอนุญาต
หรือปฏิเสธ
การออกใบอนุญาตและ
ผูวาราชการจังหวัด (ตามคําสั่ง
ควบคุมกิจการตางๆ ตาม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
พ.ร.บ.แร เชน
เหมืองแร ที่ 222/2546)
 ใบอนุญาตการซื้อขายแร
 การเก็บแร แตงแร
ประกอบโลหกรรม
 สั่งใหเปลี่ยนแปลง แกไข
หรือหยุดการทําเหมือง
แร
 กําหนดใหที่ดินที่ไมไดใช
ทําเหมืองแลวใหทําเปน
อยางอื่นโดยไมตองถม
ขุม หลุม หรือ ปลอง
หรือทําใหเปนไป
ตามเดิม ฯลฯ
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กฎหมาย
ภารกิจ
หนวยงานสวนกลาง/ภูมิภาค
การติดตามและตรวจสอบ
คําสั่งกระทรวง
ดานสิ่งแวดลอมและมลพิษ
อุตสาหกรรมที่
จากการทําเหมืองแร
127/2547 เรื่อง
แตงตั้งพนักงาน
การติดตามเฝาระวังคุณภาพ
เจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติแร สิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2510
• นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล นายก การแกไขและฟนฟู
อบต. ปลัด อบต. และ สิ่งแวดลอมในพื้นที่เหมืองแร
หัวหนาหนวยงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมของ อปท.
การจัดการปญหาขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร

อปท.
ดําเนินการตรวจสอบและแจง
ผลการตรวจสอบตามแบบ
รายงานของ กพร. แปลงละ 3
ครั้ง/ป
ดําเนินการตรวจสอบตามแบบ
รายงานขอมูลของ กพร.
ภายในวันที่ 15 มกราคมของ
ทุกป
จัดทําโครงการปองกันแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมและโครงการ
ฟนฟูพื้นที่ที่ทําเหมืองแรแลว
โดย อปท. ตั้งงบประมาณเอง
และ กพร. เปนที่ปรึกษา
ตรวจสอบพื้นที่และรายงาน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาขอ
รองเรียนจากการทําเหมืองแร
ตามแบบที่ กพร. กําหนด
-

ประมวลกฎหมาย การอนุญาตขุดตักดินลูกรัง  อธิบดีกรมที่ดิน (กรณีเปน
หรือหินผุ
ที่ดิน พ.ศ. 2497
บริเวณที่เขาหรือภูเขา และ
มาตรา 9 ประกอบ
ปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา
40 เมตร ที่รัฐมนตรีฯ ยังมิได
กับคําสั่งกระทรวง
ประกาศกําหนดใหเปนแหลง
มหาดไทยที่
หินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ
109/2538
เพื่อการกอสราง)
 ผูวาราชการจังหวัด
พระราชบัญญัติการ ออกกฎกระทรวงกําหนด รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
ขุดดินและถมดิน หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543
ออกขอบัญญัติทองถิ่น
อปท. ออกขอบัญญัติทองถิ่น
เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จากกฎกระทรวง
ผูประกอบการแจงการขุดดิน
อปท. ออกใบรับแจงเปน
และถมดิน
หลักฐาน
ออกคําสั่งใหผูขุดดิน ผูถม
อปท. ออกคําสั่ง
ดิน หรือเจาของที่ดิน หยุด
การขุดดินหรือถมดิน หรือ
จัดการปองกันความเสียหาย
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กฎหมาย
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย
การขุดลอกแหลง
น้ําสาธารณ
ประโยชนที่ตื้นเขิน
พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย
การอนุญาตใหดูด
ทราย พ.ศ. 2546

ภารกิจ
หนวยงานสวนกลาง/ภูมิภาค
อปท.
การใหความเห็นชอบ
ผูวาราชการจังหวัด
นายอําเภอ หรือ อปท. เสนอ
โครงการขุดลอกแหลงน้ําที่
โครงการ
ตื้นเขิน

การสอบสวนขอเท็จจริงและ นายอําเภอ หรือเจาพนักงาน
ผูแทน อปท. รวมกับนายอําเภอ
ออกใบชันสูตรสอบสวนที่ดิน ที่ดินจังหวัดสอบสวนขอเท็จจริง หรือพนักงานที่ดินจังหวัดออก
ที่ขออนุญาตดูดทราย
ใบชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขอ
อนุญาต
การพิจารณาเรื่องการขอ คณะอนุกรรมการพิจารณา
 ผูบริหารทองถิ่น หรือผูแทน
อนุญาตดูดทรายเพื่อการคา อนุญาตใหดูดทราย 15 คน และ
คณะผูบริหารทองถิ่นเปน
รวบรวมผลการพิจารณาสงให
หนึ่งในคณะอนุกรรมการ
กรมที่ดินเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุญาต
พิจารณาอนุญาตใหดูดทราย
 สภา อปท. ใหความ
(กพด.)
เห็นชอบ โดยคํานึงถึงความ
เดือดรอนของราษฎร
การอนุญาตใหดูดทรายเพื่อ  กพด. พิจารณาอนุญาต
การคา
 ผูวาราชการจังหวัดออก
ใบอนุญาต

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายแร
จากตารางสรุปขางตน จะเห็นไดวาอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกประทานบัตรแรตาม
พระราชบัญญัติแร ซึ่งครอบคลุมถึงการระเบิดและยอยหินในปจจุบันอยูที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งในขั้นตอนการออกอาชญาบัตรสํารวจแร และการออก
ประทานบัตรเหมืองแร โดยมีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาตเพื่อควบคุม
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทําเหมืองแร รวมตลอดถึงการออกคําสั่งใหผูประกอบกิจการแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการทําเหมืองแรหากเห็นวาจะเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และมอบหมายให
อุตสาหกรรมจังหวัดปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายในเขตที่ตนรับผิดชอบ
กพร. ไดออกระเบียบฯ ซึ่งกําหนดใหการออกประทานบัตรตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก
อปท. ในพื้นที่ที่คําขอประทานบัตรตั้งอยู โดย อปท. จะตองประสานกับผูใหญบานใหจัดประชุมชี้แจงกับ
สมาชิกชุมชน และนําขอคิดเห็นและขอมูลที่ไดจากการประชุมมาประกอบการพิจารณาของตน
ฉะนั้นจึงอาจสรุปไดวา การออกประทานบัตรจะเกิดขึ้นมิไดหากไมมหี นังสือใหความเห็นชอบ
จาก อปท. แตในหลายพื้นที่ซึ่งมีการเคลื่อนไหวตอตานการทําเหมืองแรกลับปรากฏวา อปท. และชุมชน
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ไมไดมีความเห็นสอดคลองกัน สถานการณดังกลาวมีสาเหตุจากการเมืองทองถิ่นและปจจัยอื่นๆ ที่ทําให
เกิดความแปลกแยกระหวาง อปท. กับชุมชน ในบางพื้นที่เชน เทศบาลตําบลลี้ ซึ่งมีเอกชนยื่นคําขอ
ประทานบัตรทําเหมืองแรลิกไนต ชุมชนในหมูบานที่ไดรับผลกระทบมีความเห็นแตกออกเปนฝายที่เห็น
ดวยและฝายที่ไมเห็นดวย ซึ่งมีผลใหสภาเทศบาลตองสงความเห็นที่ไดจากการทําประชาคมหมูบานไป
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา แทนที่จะลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับคําขอประทานบัตร ฉะนั้น
สิ่งที่มีความสําคัญในลําดับตน ณ ขณะนี้ก็คือ การทําให อปท. และชุมชนเปนสวนหนึ่งของกันและกัน
และการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบแกคําขอประทานบัตรของ อปท. สะทอนความเห็นและความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง
อยางไรก็ดี แมวาระเบียบ กพร.ฯ จะกําหนดใหกระบวนการออกประทานบัตรการทําเหมืองตอง
มีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. และรายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาเปน
เอกสารประกอบการพิจารณา แตก็มีชองโหว กลาวคือ ไมไดกําหนดให อปท. หรือชุมชนมีสวนรวมให
ความเห็นแกคําขอตออายุประทานบัตร ขอเท็จจริงก็คือ แมวา อปท. อาจใหความเห็นชอบแกการออก
ประทานบัตรในตอนแรก แตสถานการณในพื้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการทําเหมืองแร ทั้งในดาน
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม จึงควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบ กพร. ใหอปท. มีสวนรวมใหความเห็น
ในขั้นตอนการขอตออายุประทานบัตรดวย
นอกจากนี้ การกระจายอํานาจใหแก อปท. ตามพระราชบัญญัติแร ยังจํากัดอยูแตในดานการ
กํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร ซึ่งรวมถึงการเขาไปในเขตเหมืองเพื่อ
ตรวจการทําเหมืองตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติแร แตไมรวมถึงการออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูถือ
ประทานบัตรจัดการปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทําเหมืองหรือแตงแร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การ
กระจายอํานาจตามมาตรา 70 ดังกลาวยังไมไดกระจายอยางเต็มที่ ซึ่งนาจะเปนขอจํากัดสําคัญสําหรับ
อปท. ในการกํากับดูแลปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทําเหมืองแร แมวาในมุมมองของ กพร. จะมี
เหตุผลวา อปท. ยังไมมีความรูหรือความพรอมมากพอที่จะออกคําสั่งดังกลาวซึ่งอาจจะมีผลกระทบมาก
ตอผูถือประทานบัตรก็ตาม แตเมื่อมีกรณีประชาชนรองเรียนเกี่ยวกับปญหาฝุนและมลพิษที่เกิดจากการ
ทําเหมืองแร อปท. ก็ไมมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ใหผูถือประทานบัตรดําเนินการแกไขได นอกจากขอ
ความรวมมือ จึงควรแกไขคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 127/2547 เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 (ดูหนา 154-155) เพื่อยกเลิกขอจํากัดอํานาจของ อปท. ในการติดตาม
ตรวจสอบการทําเหมืองแร และให อปท. มีอํานาจออกคําสั่งเพื่อใหผูถือประทานบัตรจัดการปองกัน
อันตรายอันอาจเกิดจากการทําเหมืองหรือแตงแรได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่การทําเหมืองอาจ
กอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม
ในขณะที่ อปท. ไม มี อํ า นาจในการออกคํ า สั่ ง ให ผู ถื อ ประทานบั ต รดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดล อมที่เ กิ ดขึ้นจากการทําเหมือง แตก็มีการมอบภารกิจ เกือบทั้ งหมดในการติดตามเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมใหแก อปท. หลังจาก กพร. ออกประทานบัตรแลว อปท. ในพื้นที่ประทานบัตรตองติดตาม
ตรวจสอบวาผูทําเหมืองแรไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม
ติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทําโครงการฟนฟูสิ่งแวดลอมโดย อปท. ตั้งงบประมาณเอง
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และมี กพร. เปนที่ปรึกษา ในการทําหนาที่กํากับดูแลและเฝาระวังสิ่งแวดลอมดังกลาวมานี้ อปท. ตอง
กรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดหลายชุด และจัดสงให กพร. ตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งในบาง
เรื่องตองรายงานทุกไตรมาส (ดูหนา 156) ดังไดกลาวมาแลววา โดยสภาพขอเท็จจริงก็คือ อปท. ขาด
บุคลากรและความรูเชิงเทคนิคในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้อยางมีคุณภาพ แมวา กพร. จะ
ไดจัดทําคูมือและฝกอบรมบุคลากรใหแก อปท. แลวก็ตาม ฉะนั้น หากจะให อปท. สามารถกํากับดูแล
สิ่งแวดลอมและมลพิ ษ ที่เ กิดจากการทําเหมืองแรไดอยางแทจริ ง รั ฐจะตองให การสนั บสนุนทั้งดาน
งบประมาณและดานวิชาการใหแก อปท. มากกวานี้
ประการสุดทายก็คือ ควรปรับปรุงสวนแบงคาภาคหลวงใหเปนธรรม เพื่อให อปท. ในพื้นที่ตาม
ประทานบัตรไดรับสวนแบงคาภาคหลวงในสัดสวนที่มากขึ้น ในปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มาตรา 23 และมาตรา 24
คาภาคหลวงแรหลังหักสงเปนรายไดรัฐในอัตรารอยละ 40 แลว ใหจัดสรรใหเทศบาล หรือ อบต. เจาของ
พื้นที่ประทานบัตรเพียงรอยละ 20 ให อบจ. ในจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งประทานบัตรรอยละ 20 สวนที่เหลือให
กระจายใหเทศบาล และ อบต. ในเขตจังหวัดเดียวกันรอยละ 10 และเทศบาล และ อบต. อื่นๆ ทั่ว
ประเทศอีกรอยละ 10 (ดูหนา 152-153) ฉะนั้น บางเทศบาล หรือ อบต. ที่ไมไดตั้งอยูในพื้นที่ประทาน
บัตรก็จะไดสวนแบงคาภาคหลวงเพียงประมาณปละหมื่นกวาบาท329 ในขณะที่ อปท. ซึ่งอยูในพื้นที่
ประทานบัตร เชน เทศบาลตําบลลี้ ไดรับคาภาคหลวงรวมทุกแหลงแลวไมถึง 2 ลานบาท (ดูหนา 153)
ทั้งๆ ที่การทําเหมืองแรกอใหเกิดผลกระทบอยางกวางขวางตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ และโครงสราง
พื้นฐานในเขตพื้นที่ของ อปท. ไมวาจะเปนปญหาฝุนละออง และถนนที่ชํารุดเสียหายจากยานพาหนะที่
ตองผานเขาออกในระหวางกิจกรรมทําเหมืองแร แมวาสัดสวนการจัดสรรคาภาคหลวงตามที่กําหนดใน
กฎหมายปจจุบันจะมีวัตถุประสงคเพื่อกระจายความเปนธรรมในเรื่องรายไดจากคาภาคหลวง แตก็มี
ลั ก ษณะเปน เบี้ย หัว แตก เนื่องจากไมได มีผลอย างมีนัยสําคัญ แก อปท. อื่นนอกพื้ นที่ ประทานบัต ร
ในขณะที่ อปท. และประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงกลับไมไดรับการชดเชยตามสมควร
โครงการนี้ จึ ง มี ข อ เสนอแนะด า นการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า แร ต าม
พระราชบัญญัติแร รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงแผนการถายโอนภารกิจใหแก อปท. ดังนี้
1) แกไขเพิ่มเติมระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรวาดวยการดําเนินการ
เกี่ยวกับคําขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การตออายุประทานบัตร พ.ศ. 2547
เพื่อให อปท. มีสวนรวมใหความเห็นชอบในขั้นตอนการขอตออายุประทานบัตร
2) แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญญั ติกําหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํานาจใหแกองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 และมาตรา 24 เพื่อให อปท. ซึ่งเปนที่ตั้งของ
พื้นที่ประทานบัตรไดรับสวนแบงคาภาคหลวงในสัดสวนที่เปนธรรมมากขึ้น เพราะจะเปน
สวนหนึ่งของการชดเชยความเสียหายในพื้นที่ และทําให อปท. มีรายไดสนับสนุนการแกไข
ปญหาผลกระทบและฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่
329

ขอมูลจากการสัมภาษณคุณวริศรา ชัยสมภาร นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว และคุณพร สุวรรณทีป ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลเวียงแกว อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555
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3) ทบทวนแผนและขอบเขตการถายโอนภารกิจซึ่งในปจจุบันกําหนดภาระหนาที่ให อปท. มาก
เกินไปในดานการกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร โดยมิได
มี ก ารสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณและบุ ค ลากรผู มี ค วามรู เ ชิ ง เทคนิ ค ให แ ก อปท. อย า ง
เพียงพอ
4) แกไขเพิ่มเติมคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แตงตั้งผูบริหาร อปท. และบุคลากรของ
อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 เพื่อให อปท. มีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือใหผูถือประทานบัตรจัดการปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทําเหมือง
แรหรือแตงแร ทั้งนี้เพื่อให อปท. สามารถจัดการกับปญหาขอรองเรียนและความเดือดรอน
ของราษฎรในพื้นที่ไดอยางแทจริง
ขอเสนอแนะดานการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
การอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เชน การขุด
ตักดินลูกรัง การขุดหรือดูดทราย เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด และอธิบดีกรมที่ดินแลวแตกรณี
และในกรณีที่เปนการใหสัมปทาน เปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 12
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ในปจจุบัน อปท. ยังไมไดมีสวนรวมตัดสินใจในการอนุญาตตามบทบัญญัติ
เหล า นี้ ยกเว น กรณี ก ารอนุ ญ าตดู ด ทราย ซึ่ ง มี ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทยกํ า หนดให ต อ งผ า น
คณะอนุกรรมการอนุญาตใหดูดทราย ซึ่งผูบริหาร อปท. หรือผูแทน เปนหนึ่งในคณะอนุกรรมการ ดังนั้น
จึงขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบฯ ดังตอไปนี้
1) แกไขเพิ่มเติมมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อกําหนดใหตองมีหนังสือใหความ
เห็นชอบจาก อปท. และมี การประชุมรับ ฟงความคิดเห็นจากราษฎรกอนที่ผู วาราชการ
จังหวัดหรืออธิบดีจะอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9
2) แกไขเพิ่มเติมมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อกําหนดใหตองมีหนังสือใหความ
เห็นชอบจาก อปท. และมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากราษฎรกอนที่รัฐมนตรีฯ จะให
สัมปทานตามมาตรา 12
3) ออกระเบียบฯ ใหมหรือแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อใหการ
อนุญาตตามมาตรา 9 ตองไดรับความเห็นชอบจาก อปท. ในพื้นที่ และตองมีการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน
4) ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม
มาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใหการใหสัมปทานตามมาตรา 12 ตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก อปท. ในพื้นที่ และตองมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เปนเครื่องมือสําคัญที่ อปท. ใชในการควบคุม
การขุดดินและถมดินในเขตพื้นที่ของตนไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดความเดือดรอน
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แกเจาของที่ดินขางเคียง บทบัญญัติของกฎหมายมีลักษณะคลายกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ใหอํานาจแก อปท. ในระดับหนึ่งในการ
ตราขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตน นอกจากนี้
ยังใหอํานาจแก อปท. ในการออกคําสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน
หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดตามสมควร
แมวาจะมีกฎกระทรวงที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยเปนกรอบในการใชดุลพินิจ แตหลาย อปท.
ก็มีความคิดริเริ่มและนวัตกรรมในการออกขอบัญญัติทองถิ่นที่ควบคุมการขุดดินและถมดินอยางเขมงวด
รวมทั้งกําหนดใหผูขุดดินและผูถมดินตองวางเงินประกันความเสียหายดวยในบางกรณี แมเรื่องดังกลาว
จะมิไดมีกําหนดไวในตัวพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงก็ตาม
อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหผูขุดดิน และผูถ มดิน มี เพียงหนาที่แจ ง อปท. พรอม
เอกสารขอมูลตางๆ เชน แผนผังบริเวณที่จะขุดดินและถมดิน ที่ดินขางเคียง วิธีดําเนินการ ระยะเวลาที่
จะขุดดินและถมดิน และชื่ อผูควบคุมงาน ฯลฯ และให อปท. มีอํานาจหนาที่ ออกใบรับแจง ซึ่ งเปน
มาตรการในลักษณะตั้งรับ จึงขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังนี้
1) แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 17 และมาตรา 26 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น
พ.ศ. 2543 เพื่อกําหนดใหผูประสงคจะขุดดิน หรือถมดิน มีหนาที่ตองขออนุญาตจาก อปท.
และ อปท. มีอํานาจอนุญาต แทนที่จะใหผูประกอบการมีเพียงหนาที่แจง และ อปท. มีหนาที่
ออกใบรับแจงดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน
2) แกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งบัญญัติให
อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อกําหนดในเรื่องที่ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนด โดย
เพิ่มสาระให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นที่กําหนดใหผูประกอบการตองวางเงิน
ประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาหรือขอโตแยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นวา อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในลักษณะดังกลาวไดหรือไม ในเมื่อตัว
พระราชบัญญัติไมไดบัญญัติเรื่องนี้ไวอยางชัดแจง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุญาตใหขุดลอก ดูด หรือตักทราย
การอนุญาตใหขุดลอก ดูดหรือตักทรายในปจจุบันแบงออกไดเปน 2 กรณีคือ
1) การขุดลอกกรวด หิน ดิน ทราย จากแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน ซึ่งมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ กําหนดใหการดําเนินการโดย อปท. เพื่อแกไขปญหาการตื้นเขินของ
แหลงน้ําสาธารณะตองขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด แมวาขั้นตอนดังกลาวจะ
ไมไดสรางปญหาแก อปท. มากนัก แตก็เปนการใชอํานาจกํากับและควบคุม อปท. มากจน
เกินความจําเปน จึงควรยกเลิกขอกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
และเปดให อปท. สามารถบํารุงรักษา และขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขินได
ตามที่ตนเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ แทนที่จะใหราชการ
ภูมิภาคมากํากับ อปท. ในทุกกิจกรรม
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2) การอนุญาตใหดูดทรายเพื่อการคา มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูด
ทราย ที่ กํ า หนดให ต อ งผ า นคณะอนุ ก รรมการอนุ ญ าตให ดู ด ทราย และคณะกรรมการ
พิ จ ารณาอนุ ญ าตให ดู ด ทราย (กพด.) ซึ่ ง เป น คณะกรรมการระดั บ ชาติ นั้ น รวมทั้ ง มี
หลักเกณฑการพิจารณาที่กําหนดใหการอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากสภา อปท.
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเดื อ ดร อ นของราษฎร และความเสี ย หายทางเศรษฐกิ จ หรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ แมจะชอบดวยเหตุผลเนื่องจากการอนุญาตใหดูดทรายจะตองพิจารณา
ในภาพรวม และไมควรปลอยใหแตละ อปท. ดําเนินการเรื่องนี้ไดโดยลําพัง แตก็ควรแกไข
เพิ่มเติมระเบียบฯ เพื่อใหมีผูแทนของ อปท. ใน กพด. ดวย
8.5 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรทางทะเล
กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุดก็คือ
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งมีกรมประมงเปนผูใชกฎหมาย สําหรับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง (ทช.) นั้นเปนหนวยงานอนุรักษทรัพยากรทางทะเลที่ยังไมมีกฎหมายเปนของตนเอง งาน
อนุรักษที่สําคัญสวนหนึ่งซึ่ง ทช. ไดรับมอบหมายเฉพาะเจาะจงก็คือการอนุรักษปาชายเลน และการ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ทช. มีการประสานและตองทํางานกับ อปท. อยูแลวในหลายๆ พื้นที่
เนื่องจากตองอาศัยความรวมมือจาก อปท. ในการทํางานดานอนุรักษ การถายโอนภารกิจจาก ทช. จึง
ไมใชปญหาสําคัญตอความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรทางทะเล แตคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ
กลับใหความสนใจแกเรื่องนี้มากกวาเรื่องการการถายโอนภารกิจจากกรมประมง รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
กํา หนดขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจฯ ก็ มี แ ต ส ว นที่กํ า หนดให ทช. ถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการจั ด การ
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล ใหแก อปท. โดยมิไดกลาวถึงกรมประมงแตอยางใด
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประมงฯ ที่มีผลกระทบตอชุมชนชายฝงทะเลอยางกวางขวาง
ก็คือ บทบัญญัติที่ใหอํานาจแกจังหวัดในการกําหนดใหที่จับสัตวน้ําเปน “ที่อนุญาต” ซึ่งประกอบดวยที่
อนุญาตทําการประมง ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และที่อนุญาตรายบุคคล ซึ่งลวนมีผลตอสิทธิในการ
เข า ถึ ง ทรั พ ยากรทางทะเล เนื่ อ งจากผู ที่ มี สิ ท ธิ แ ละสามารถเข า ถึ ง ทรั พ ยากรจะต อ งได แ ก ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตเทานั้น กระบวนการประกาศ “ที่อนุญาต” มาจากการริเริ่มของจังหวัด เปนผูเสนอใหกรม
ประมงพิจารณา และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรมประมงแลว ใหจังหวัดดําเนินการประกาศกําหนดที่
อนุญาตได โดยสงสําเนาใหกรมประมงเพื่อรายงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบ
กระบวนการออกใบอนุญาตทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาตประกอบดวย การยื่นคําขอ
ตอนายอําเภอทองที่ แลวใหประมงจังหวัดพิจารณาคําขอวาสมควรอนุญาตหรือไม โดยมีนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนผูลงลายมือชื่อในใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการออก
ใบอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณประโยชน ซึ่งผูขออนุญาตตองยื่นเรื่องผานอําเภอหรือกิ่ง
อําเภอในทองที่ เพื่อใหเสนอความเห็นรายงานจังหวัด และสงตออธิบดีกรมประมงพิจารณาอนุญาตเปน
รายๆ ไป รายละเอียดขั้นตอนการประกาศกําหนดใหที่จับสัตวน้ําเปน “ที่อนุญาต” ประเภทตางๆ เปน
ดังที่ไดนําเสนอไปแลวในบทที่ 6
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การกํ า หนดที่ จั บ สั ต วน้ํ า อี ก ประเภทหนึ่ งที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนก็ คื อ การ
ประกาศที่ จับ สั ต วน้ําเปน “ที่รั กษาพื ช พันธุ” ซึ่ งก็ มาจากการริเ ริ่มหรื อเสนอโดยจังหวั ดเช นกัน การ
ประกาศที่รักษาพืชพันธุตองเสนอใหคณะกรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรมการ
จังหวัดใหความเห็นชอบแลว ใหสงเรื่องใหกรมประมงพิจารณาเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณอนุมัติ เมื่อรัฐมนตรีฯ อนุมัติแลว จึงใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรมการ
จังหวัดลงนามประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําเปนที่รักษาพืชพันธุตอไป แตหากบริเวณที่ประกาศอยูในวัด
มัสยิด สถานที่ราชการ โรงเรียน หรือมีอาณาเขตติดกับสถานที่ดังกลาว เมื่อคณะกรมการจังหวัดมีมติ
เห็นชอบแลว ก็ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดลงนามในประกาศไดเลย โดยไมตองสงเรื่องใหกรมประมง
พิจารณา
ผูที่เกี่ยวของในกระบวนการทั้งหมดดังกลาวมาขางตนจึงไดแก หนวยงานสวนกลางและสวน
ภู มิ ภ าค มี ห นั ง สื อ สั่ ง การ 2 ฉบั บ จากกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ อ อกมาตั้ ง แต
พ.ศ. 2520 ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการออกประกาศที่จับสัตว
น้ําเปน “ที่อนุญาต” ซึ่งรวมถึงการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ และการประชุมชี้แจงและรับฟงความ
คิดเห็นจากราษฎร (ดูหนา 184-186) เนื่องจากหนังสือสั่งการดังกลาวมีอายุกวา 30 ปแลว จึงไมนา
แปลกที่ จ ะไม ไ ด ก ล า วถึ ง บทบาทหรื อ การมี ส ว นร ว มของ อปท. ในกระบวนการตั ด สิ น ใจประกาศ
กําหนดใหที่จับสัตวน้ําเปน “ที่อนุญาต” นอกจากนี้ เนื่องจากมีสถานะเปนเพียงหนังสือสั่งการฯ จึงไม
ชัดเจนวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการประชุมชี้แจงราษฎรหรือถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการนี้มากนอย
เพียงใด จึงควรมีการยกระดับแนวปฏิบัติตามหนังสือสั่งการเหลานี้ขึ้นเปนกฎหมาย โดยแกไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญญัติก ารประมงเพื่ อเพิ่ม เติมขั้นตอนการมีส ว นร วมของ อปท. และประชาชนในพื้นที่ใ น
กระบวนการกําหนดที่จับสัตวน้ําเปนที่อนุญาตดวย
ในสวนของการประกาศ “ที่รักษาพืชพันธุ” นั้น หนังสือสั่งการจากกรมประมงเมื่อ พ.ศ. 2547 ถึง
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด กํ า หนดให จั ง หวั ด ต อ งประชุ ม ชี้ แ จงราษฎรในชุ ม ชนให รั บ ทราบ
วัตถุประสงค และให อปท. รวมทั้งนายอําเภอทองที่มีสวนรวมในการพิจารณาดวย (ดูหนา 177-181) จึง
อาจกลาวไดวา อปท. มีสวนรวมในกระบวนการประกาศที่รักษาพืชพันธุ แตแนวปฏิบัติดังกลาวก็มี
สถานะเปนเพียงหนังสือสั่งการ จึงควรยกระดับขึ้นเปนกฎหมายดวยการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่
เกี่ยวของของพระราชบัญญัติการประมงฯ เชนกัน
บทบัญญัติสําคัญอีกสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติการประมงที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเล คือ มาตรา 32 ซึ่งใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูวาราชการ
จังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรีฯ ในการออกประกาศกําหนดมาตรการอนุรักษตางๆ ทั้งเรื่องลักษณะของ
เครื่องมือประมง ระยะที่ตั้งของเครื่องมือประจําที่ และการหามใชเครื่องมือบางประเภทในฤดูกาลที่สัตว
น้ําวางไข เปนตน (ดูหนา 193-196) กระบวนการกําหนดมาตรการอนุรักษจึงมีลักษณะเปนแบบจากบน
สูลางเปนหลัก โดย อปท. และชุมชนทองถิ่นไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดังไดกลาวมาแลววา มี
อปท. ในหลายพื้นที่ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ชายฝงทะเล ไดออกขอบัญญัติทองถิ่นที่กําหนดมาตรการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลในเขตพื้นที่ของตนเพื่อใหชุมชนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยั่งยืน
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

แตในปจจุบันยังเปนที่ถกเถียงกันในทางนิติศาสตรวา อปท. จะมีอํานาจตราขอบัญญัติทองถิ่นในลักษณะ
นี้ไดหรือไม ในเมื่อกฎหมายเฉพาะ ซึ่งในที่นี้ไดแก พระราชบัญญัติการประมงฯ มิไดบัญญัติใหอํานาจ
ดังกลาวไว จึงเปนการสมควรที่จะแกไขเพิ่มเติมมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติการประมงฯ เพื่อเปด
ชอ งให อปท. มี อํ า นาจออกข อ บัญ ญั ติ ทอ งถิ่ น เพื่ อ กํ า หนดมาตรการอนุ รั ก ษ ท รัพ ยากรทางทะเลให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนของชุมชนทองถิ่นได
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
1) แกไขเพิ่มเติมมาตรา 32 เพื่อใหอํานาจแก อปท. โดยอนุมัติของรัฐมนตรีฯ มีอํานาจออก
ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น เพื่ อ กํ า หนดมาตรการอนุ รั ก ษ ต า งๆ ตามมาตรานี้ เช น ห า มมิ ใ ห ใ ช
เครื่ อ งมื อ ประมงบางชนิ ด กํ า หนดตาและระยะช อ งของเครื่ อ งมื อ และกํ า หนดห า มใช
เครื่องมือบางประเภทในฤดูที่สัตวน้ําวางไข เปนตน
2) แกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 เพื่อให อปท. มีสวนรวมในกระบวนการประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ํา
เป น ที่รั ก ษาพื ช พั น ธุ และที่ อ นุ ญ าต โดยกํ า หนดให ก ารประกาศที่ รั ก ษาพื ช พั น ธุ และที่
อนุญาต ตองไดรับความเห็นชอบจาก อปท. รวมทั้งตองมีการใหขอมูลชี้แจง และรับฟง
ความคิดเห็นจากราษฎร ในพื้นที่ซึ่งที่จับสัตวน้ํานั้นตั้งอยู ซึ่งจะทําใหมีการกระจายอํานาจ
และเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการและการเขาถึงทรัพยากรตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญฯ
3) ออกประกาศกระทรวงแตงตั้งใหผูบริหารและบุคลากรของ อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติการประมง
8.6 การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรน้ํา
แผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิ บัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 รวมตลอดถึงรางแผน
ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนดให อปท.มี
หนาที่จัดหาน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรใหเพียงพอกับความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชน
ในพื้นที่ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาแหลงน้ํา
และจัดการน้ําถายโอนภารกิจดานการกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็ก (แหลงน้ําที่มีปริมาตร
เก็บกักนอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร) ใหแก อปท. ฉะนั้น นับตั้งแต พ.ศ. 2545 เปนตนมา หนวยงาน
ตางๆ ที่สําคัญไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และ
ส.ป.ก. ไดถายโอนทรัพยสินเปนจํานวนมากที่เปนแหลงน้ําขนาดเล็กใหแก อปท. ทั้งที่เปนหนองน้ํา อาง
เก็บน้ํา ฝายน้ําลน ระบบสงน้ํา คลองและคูน้ํา บอน้ําบาดาล รวมทั้งสวนควบ และเครื่องมืออุปกรณ เชน
อาคารประกอบและเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
การถายโอนทรัพยสินและภารกิจในชวงทศวรรษที่ผานมาเปนไปอยางรวดเร็วตามนโยบายการ
กระจายอํานาจของรัฐโดยไมไดเตรียมความพรอมและจัดสรรงบประมาณให อปท. เพื่อรองรับการดําเนิน
ภารกิจดังกลาวไดอยางเพียงพอ อปท. เปนจํานวนมากไมมีงบประมาณและบุคลากรที่มีความรูเชิง
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เทคนิคที่จะบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ําหรือบอบาดาลที่ไดรับการถายโอน โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็ก
และขนาดกลางซึ่งไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะขุดลอกหนองน้ํา อางเก็บน้ํา ซอมแซมฝายที่พังชํารุด
เสียหาย หรือซอมแซมบอน้ําบาดาล ทําให อปท. ตองจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งในเรื่องการ
กอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน และการซอมแซมบํารุงรักษาแหลง
น้ํา ในขณะที่หนวยงานตางๆ ที่ไดถายโอนทรัพยสินและภารกิจใหแก อปท. ไปแลวก็ไมสามารถขอตั้ง
งบประมาณเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษาแหลงน้ําเหลานั้นไดอีกตอไป สงผลใหแหลงน้ําและทรัพยสิน
ตางๆ ที่ถายโอนใหแก อปท. ตกอยูในภาวะทรุดโทรม ซึ่งหากไมมีการแกไขปญหา ก็จะกอใหเกิดความ
เสียหายมหาศาลแกสวนรวม
ปญหาและอุ ปสรรคในการถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากรน้ํ าใหแก อปท. จึงเปน
ปญหาในเชิงการบริหารจัดการกระบวนการกระจายอํานาจมากกวาที่จะเปนปญหาในเชิงกฎหมาย หาก
อปท. ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินภารกิจดานน้ําอยางเพียงพอ ก็นาจะชวยแกปญหาไปไดใน
ระดั บ หนึ่ง เนื่อ งจาก อปท. สามารถจั ดซื้อจั ดจางเอกชนมาดํา เนิ นการในกิจ กรรมที่ต นไมส ามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง เชน การเปาลางบอบาดาล หรือการซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําแบบบอลึก เปนตน
อยางไรก็ดี ดูเหมือนวาหนวยงานที่เกี่ยวของก็เขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นและไดมีความพยายามที่
จะแกไขปญหานี้ ดังจะเห็นไดจากรางแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งกําหนดใหสวนราชการที่เกี่ยวของติดตามผลหลัง
การถายโอน ชวยเหลือสนับสนุน ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทางเทคนิคแก อปท.เตรียมความพรอม
ใหแกบุคลากรของ อปท. โดยจัดทําหลักสูตรและฝกอบรมให จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ําของ อปท. ระยะ
ยาว 5 ปเสนอตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ (กกถ.) เพื่อให กกถ. พิจารณาจัดลําดับความ
จําเปนเรงดวนและจัดสรรงบประมาณใหแก อปท. กําหนดใหมีกลไกบริหารจัดการภารกิจกอสรางและ
ดูแลรักษาแหลงน้ําภายใน กกถ. เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองขอเสนอของสวนราชการ บูรณาการการบริหาร
จัดการและพัฒนาแหลงน้ําของ อปท. รวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคในการถายโอนภารกิจใหแก อปท.
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังไดมีหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่ถายโอนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานใหแก
อปท. ใหรายงานผลการถายโอนภารกิจ เชน บัญชีแหลงน้ําที่ถายโอนให อปท. แลวใหคณะอนุกรรมการฯ
ทราบ เพื่อที่คณะอนุกรรมการฯ จะไดประมวลผลนําเสนอ กกถ. ซึ่งทั้งหมดนี้นาจะเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพิจารณาดานการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท.
ขอมูลเชิงประจักษ ที่ได จากปญหาการถายโอนภารกิจโครงสรางพื้นฐานดานแหลงน้ําใหแก
อปท. แสดงใหเห็นวา ในกระบวนการกระจายอํานาจและการกําหนดขั้นตอนการถายโอนภารกิจ เรา
จําเปนตองจําแนก อปท. ออกเปน อปท. ที่มีความพรอมและ อปท. ที่ตองเตรียมความพรอม เพื่อให
อปท. สามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับการถายโอนไดอยางมีคุณภาพ แทนที่จะถายโอนภารกิจใหทุก อปท.
เหมือนกันและเทากันหมดอยางที่ผานมา ทั้งๆ ที่บาง อปท. โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ไมสามารถแบกรับภารกิจที่ถายโอนมาอยางมากมายไดภายใตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรอยางจํากัด
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

เนื่องจากการจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมไมอาจจะยึดตามเขตการปกครองของ อปท. แต
จะต อ งบู ร ณาการความร ว มมื อ ของ อปท. ตั้ ง แต ต น น้ํ า กลางน้ํ า ถึ ง ปลายน้ํ า การจั ด ทํ า ร า ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําที่กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการน้ําโดยยึดลุมน้ําเปนหลักจึงเปนเรื่องที่
ยังคงตองดําเนินการตอไป ซึ่งหมายความวาจะตองมีการพัฒนากลไกบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
ในระดับ 25 ลุมน้ําหลัก 254 ลุมน้ําสาขา และอีกกวา 5,000 ลุมน้ํายอย โดยใหผูใชน้ําและผูมีสวนไดเสีย
ตลอดลุมน้ํามีสวนรวม มีขอมูลเชิงประจักษทั้งจากการศึกษาครั้งนี้และงานศึกษาอื่นๆ อีกมากมายที่
ชี้ใหเห็นวา ความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ําเปนกลไกสําคัญตอการบริหารจัดการน้ําและการแกไขปญหา
ความขัดแยงเรื่องน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ดี การสรางกลไกการบริหารจัดการลุมน้ําแบบบบูรณาการเปนหลักการที่ดีแตเปน
ภารกิจที่ยากจะบรรลุผลหากหนวยงานที่เกี่ยวของมิไดใหความสําคัญแกเรื่องนี้อยางจริงจัง อปท. จะมี
บทบาทสําคัญในกลไกการบริหารจัดการน้ําในทุกระดับลงไปถึงลุมน้ําสาขาและลุมน้ํายอย เนื่องจาก
อปท. เปนหนวยงานที่ใกลชิดกับปญหาของชุมชนมากที่สุด และมีศักยภาพสูงในการจัดการปญหาความ
ขัดแยงเรื่องน้ําซึ่งหลาย อปท. ทําหนาที่นี้ไดเปนอยางดีอยูแลวในปจจุบัน ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา
ความพยายามในการพั ฒ นากลไกในระดั บ ลุ มน้ํ า ตา งๆ ยั งมี ค วามกา วหน า นอ ย เนื่ องจากขาดการ
สนับสนุนทั้งดานการเมืองและงบประมาณ สมควรที่หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ํา
จะตองใหความสําคัญมากขึ้นแกเรื่องการจัดทําแผนแมบทลุมน้ํา สงเสริมความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํา
และเครือขายอนุรักษลุมน้ํา รวมทั้ง อปท. เพื่อใหการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการน้ํา
อยางบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: IWRM) เปนจริงขึ้นมาได ที่กลาวมานี้
เป น ภารกิ จ ที่ ก รมทรั พ ยากรน้ํ า ก็ ดํ า เนิ น การอยู แ ล ว ในช ว งหลายป ที่ ผ า นมา แต ก ารสนั บ สนุ น ด า น
งบประมาณแกการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ําและคณะทํางานลุมน้ําสาขายังมีนอยและขาด
ความต อ เนื่ อ ง จึ ง ควรปรั บ ปรุ ง โดยกํ า หนดให ง านพั ฒ นาเครื อ ข า ยการจั ด การลุ ม น้ํ า เป น งานที่ มี
ความสําคัญลําดับตน แทนที่จะกระจายทรัพยากรออกไปในดานการกอสรางแหลงน้ําซึ่งมีหนวยงานอื่นๆ
หลายหนวยงานรับผิดชอบอยูแลว
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการถายโอนภารกิจดานน้ําใหแก อปท.
เนื่องจากการถายโอนภารกิจดานน้ําใหแก อปท. ในชวงที่ผานมาสวนใหญเปนการถายโอน
โครงสรางพื้นฐานที่เปนแหลงน้ําให อปท. กอสรางและบํารุงรักษา (ในกรณีที่เปนแหลงน้ําขนาดเล็กและ
บอบาดาลที่หนวยงานขุดเจาะไวแตเดิม) ปญหาที่เกิดขึ้นจึงเปนเรื่องของการบริหารจัดการขั้นตอนการ
ถายโอนภารกิ จและการจัด สรรงบประมาณให อปท. สามารถปฏิบัติภารกิ จที่ไ ดรั บการถายโอนได
มากกวาที่จะเปนปญหาเชิงกฎหมาย ขอเสนอแนะในที่นี้จึงเปนไปในดานการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ดังนี้
1) กกถ. ควรจําแนก อปท. ออกเปน อปท. ที่มีความพรอม และ อปท. ที่ตองเตรียมความ
พร อ ม เพื่ อ กํา หนดขั้น ตอนการถ า ยโอนภารกิจ ที่แ ตกต า งกั น แทนที่ จ ะถ า ยโอนภารกิ จ
ทั้งหมดใหทุก อปท. เหมือนกันหมด ทั้งๆ ที่มี อปท. ขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนมาก
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2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

โดยเฉพาะ อปท. ที่อยูในพื้นที่หางไกล ที่ยังตองการสนับสนุนดานวิชาการ การพัฒนา
ศักยภาพ และงบประมาณ เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ไดรับการถายโอน ในระยะ
ยาว อาจตองพิจารณาควบรวม อปท. ขนาดเล็กเขาดวยกัน เพื่อใหคุมคาแกคาใชจายในการ
บริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะดานน้ํา
หนวยงานสวนกลางผูถายโอนภารกิจควรติดตามผลการถายโอนภารกิจและจัดทําบัญชี
ทรัพยสินที่ถายโอนใหแตละ อปท. พรอมงบประมาณที่ตองใชในการดูแลรักษาและซอมแซม
แหลงน้ํา เพื่อให กกถ. ใชเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท.
อปท. ตองจัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการ
แหลงน้ํา การทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา และการจัดสรรงบประมาณของ กกถ.
หนวยงานผูถายโอนภารกิจควรทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงให อปท. จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ําราย
ปใหแก อปท. รวมทั้งการสํารวจและออกแบบ และสงแบบสํารวจพรอมวงเงินงบประมาณที่
ตองใชใหแก กกถ. เพื่อเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปองกันมิใหแหลงน้ําและทรัพยสินที่ถายโอนตองประสบกับภาวะชํารุดทรุดโทรมลงไป
มากกวาที่เปนอยูในระหวางที่ อปท. หลายแหงยังขาดความพรอมดานงบประมาณและ
บุคลากรในการบํารุงรักษาแหลงน้ํา กกถ. และสํานักงบประมาณควรเปดใหสวนราชการผู
ถ ายโอนตั้ งงบประมาณเพื่อการซอมแซมได รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให ส ว นราชการ
สามารถเปนพี่เลี้ยงและจัดฝกอบรมใหแก อปท. ไดอยางตอเนื่อง
อบจ. ควรพัฒนาบทบาทของตนเองในดานการบริหารจัดการน้ําใหชัดเจนตามที่กําหนดไว
ในรางแผนยุ ท ธศาสตรก ารกระจายอํานาจและร า งแผนปฏิบัติการฯ ฉบั บ ที่ 3 กลา วคื อ
อํานวยการในการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาแหลงน้ําทั้งจังหวัดรวมกับสวนราชการ
และ อปท. ในจังหวัด รวมทั้งจัดหาน้ํา บริหารจัดการ และบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกันในพื้นที่ที่คาบเกี่ยว 2 อปท. ขึ้นไป
กกถ. ควรนําแผนพัฒนาแหลงน้ําของ อปท. ที่เสนอผานคณะกรรมการลุมน้ํามาใชประโยชน
และเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท.
กรมทรัพยากรน้ํา และกรมชลประทาน ควรจัดสรรทรัพยากรมากขึ้นใหแกการสรางความ
เขมแข็งแกกลุมผูใชน้ํา และเครือขายอนุรักษลุมน้ํา รวมทั้ง อปท.

8.7 บทสรุปและขอเสนอแนะ
แมวาจะเปนที่ประจักษชัดเจนวา การกระจายอํานาจใหแก อปท. ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา
ได ส ง ผลดี ต อ การเข าถึ ง บริ ก ารสาธารณะของประชาชนได อ ยา งทั่ ว ถึ ง มากขึ้ น อปท. มีส ว นชว ยให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถตอบสนองและแกไขปญหาใหแกราษฎรไดดีและทันทวงที
มากกว า หน ว ยงานของราชการส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค การกระจายอํ า นาจในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. ก็นาจะสงผลในทํานองเดียวกัน แตการพัฒนาศักยภาพและความพรอม
ของ อปท. จะเปนไปไดและมีความรวดเร็วเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับการกระจายงบประมาณและบุคลากรให
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ทองถิ่น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินภารกิจของ อปท.
ขออางที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาในการไมกระจายอํานาจ เชน อปท. ยังไมมีความพรอม หรือ อปท. ทุจริต
คอรัปชั่น ไมอาจจะปฏิเสธความจริงที่วา การกระจายอํานาจใหแก อปท. เปนกลไกสําคัญที่จะนําไปสู
การแกไขปญหาความไมเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร
ในปจจุบัน หลาย อปท. ไดริเริ่มจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นของตนเองเพื่อใชในการอนุรักษและ
ควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน ปรากฏการณเชนนี้
มีแนวโนมที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมของ อปท. ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่กลไกการบริหารจัดการของราชการสวนกลางและสวน
ภูมิภาคยังขาดประสิทธิภาพในการสนองตอบตอการแกไขปญหาของชุมชน
ป ญ หาและอุ ป สรรคสํ า คั ญ อั น หนึ่ ง ในด า นการบริ ห ารจั ด การของ อปท. ก็ คื อ การจั ด สรร
งบประมาณใหแก อปท. ที่ยังไมเพียงพอตอการรองรับภารกิจที่มีอยูมากมาย บาง อปท. เชน อบต. ปาง
หินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 154,035 ไร ซึ่งถือเปน อปท. ที่มีพื้นที่
มากเปนอันดับ 5 ในอําเภอแมแจม มี 14 หมูบาน บางหมูบานแบงออกเปนอีกหลายหยอมบาน แตไดรับ
งบประมาณรวมเงินอุดหนุนและเงินรายไดเพียงประมาณ 20 ลานบาท (รวมรายไดจากภาษีโรงเรือนที่
จัดเก็บเองไดเพียง 5,000 บาท) มีงบพัฒนาเหลือเพียงปละไมถึง 1 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นวา อปท. ที่
อยูในพื้นที่ปา และอยูในพื้นที่หางไกลยังตองการการสนับสนุนจากรัฐบาลอีกมาก รวมทั้งควรไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นดวย
อยางไรก็ดี อปท. เปนจํานวนมากยังขาดกลไกการทํางานที่เชื่อมตนเองเขากับชุมชน การปรับ
โครงสรางของ อปท. จากสถานะ อบต. ขึ้นเปนเทศบาลตําบล ยิ่งทําใหความเชื่อมตอระหวาง อปท. กับ
ชุมชนในหลายๆ พื้นที่มีความหางเหินมากขึ้น เนื่องจากขาดตัวแทนจากหมูบานเขาไปเปนสมาชิก
เทศบาลตําบล ในพื้นที่สวนใหญของภาคเหนือที่คณะผูวิจัยไดสัมผัส กํานัน ผูใหญบานมีบทบาทสําคัญ
มากในระดับชุมชน แตกํานันผูใหญบานถือวาเปนหนวยที่อยูภายใตสายบังคับบัญชาของนายอําเภอและ
ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนราชการสวนภูมิภาค ในบางพื้นที่ที่ อปท. และกํานันผูใหญบานประสานการ
ทํางานกัน การทํางานเพื่อชุมชนก็ดําเนินไปดวยดี แตในหลายพื้นที่การทํางานของกํานันผูใหญบานก็
อาจจะไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ อปท. ปญหาตางๆ เหลานี้นาจะนําไปสูการอภิปรายถึงความ
เปนไปไดในการปรับโครงสราง อปท. ใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานเขากับชุมชนใหมากขึ้น
แม ว า ในป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ก ารตรากฎหมายเพื่ อ รองรั บ การกระจายอํ า นาจในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ และการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่
เกี่ยวของยังมีความกาวหนานอยมาก แตผลการศึกษาตามโครงการนี้ชี้ใหเห็นวา ภายใตกฎระเบียบที่
เปนอยู ในปจจุ บัน อปท. สามารถมี สว นรวมในกระบวนการจัดการและอนุรักษ ทรั พยากรธรรมชาติ
รวมทั้ ง สามารถปกป อ งผลประโยชน แ ละป อ งกั น ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด แก ชุ ม ชนจากการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมศูนยไดในระดับหนึ่ง ปรากฏการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่มี
สาเหตุสวนหนึ่งมาจากความแปลกแยกระหวางชุมชนกับ อปท. มากกวาจากปญหาเรื่องการกระจาย
อํานาจ หาก อปท. ไมสามารถเชื่อมตอการทํางานของตนใหเขากับชุมชน การใชอํานาจตามกฎหมาย

บทที่ 8: บทวิเคราะห์

305

บทที่ 8
บทวิเคราะห

305

ของ อปท. อาจกลับกลายเปนการกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชนเสียเอง ดังตัวอยางที่เห็นไดจาก
การใหความเห็นชอบของ อปท. แกการออกประทานบัตรทําเหมืองแรในบางพื้นที่ นอกจากนี้ การสราง
ความรูค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายให แก อปท. เพื่ อให อปท. สามารถใช ก ฎหมายที่ มี อ ยู ใ หเ กิ ด
ประโยชนอยางเต็มที่ จะชวยเสริมสรางศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหแก อปท.
โครงการวิจัยนี้ไดศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปา
ไม ที่ดิน แร ทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรน้ํา ประกอบกับการศึกษาวิจัยภาคสนามในภูมิภาคตางๆ
ของประเทศ ทําใหทราบถึงระดับของการกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหแก อปท. ในทรัพยากรแต
ละประเภท ปญหา อุปสรรค และขอขัดของทางกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และ
คําสั่งตางๆ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในเชิงบริหารจัดการขั้นตอนการถายโอนภารกิจในกรณีของการ
ถายโอนภารกิจดานน้ํา โดยไดวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะด านการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุ ง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการขั้นตอนการถายโอน
ภารกิจไวแลวในบทนี้ ในที่นี้จึงขอสรุปขอเสนอแนะตางๆ ไวตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 17 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรปาไม
ขอเสนอแนะ
การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1) กระจายอํานาจให อปท. มี แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
สวนรวมในการติดตามและ  พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
ประเมินผลการดําเนินงาน
 มาตรา 4 เพิ่มเติมนิยาม “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงาน
ดานปาชุมชน และมีอํานาจ
ทองถิ่น”
ออกขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อ
 เพิ่มมาตรา 19 ทวิ เพื่อใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการกระทําการเพื่อ
กําหนดกติกาการอนุรักษ
ควบคุมดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชนอยางยั่งยืนในเขตปาสงวนแหงชาติได
จัดการ และการใชประโยชน
โดยไดรับอนุญาตจากอธิบดี รวมทั้งให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่น
จากทรัพยากรปาไมอยาง
โดยชุมชนมีสวนรวมเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุรักษและ
ยั่งยืน รวมกับชุมชน
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในเขตปาสงวนแหงชาติได
 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
 มาตรา 4 เพิ่มเติมนิยาม “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงาน
ทองถิ่น”
 เพิม่ มาตรา 19 ทวิ เพื่อใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการเพื่อ
ประโยชนในการคุมครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติได ตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด รวมทั้งให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยชุมชนมี
สวนรวมเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในเขตอุทยานแหงชาติได
 พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
 มาตรา 4 เพิ่มเติมนิยาม “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงาน
ทองถิ่น”
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ขอเสนอแนะ

การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 เพิ่มมาตรา 38 ทวิ เพื่อกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกระทําอยางใด
อยางหนึ่งในเขตรักษาพันธุสัตวปาเพื่อประโยชนในการคุมครอง บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนได (ไมรวมถึงการอนุรักษ
และจัดการสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง) รวมทั้งให อปท. มีอํานาจออก
ขอบัญญัติทองถิ่นโดยประชาชนมีสวนรวมเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนในเขตรักษาพันธุสัตวปาได
-

2) ถายโอนงบประมาณให
อปท. สามารถดําเนินภารกิจ
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการไฟปา
3) เปดให อปท. และชุมชนเขา  เพิ่มขอกําหนดให อปท. และชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการออก
มามีสวนรวมในการกําหนด
กฎกระทรวงกําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และการออกพระราชกฤษฎีกา
แนวเขตพื้นที่ปาสงวนและ
กําหนดเขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา โดยแกไขเพิ่มเติม
พื้นที่ปาอนุรักษ
บทบัญญัติดังตอไปนี้
 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 โดยเพิ่ม
วรรคสอง เพื่อกําหนดใหการออกกฎกระทรวงโดยรัฐมนตรีฯ ตามวรรคหนึ่ง
ตองไดรับความเห็นชอบหรืออยางนอยตองสอบถามความคิดเห็นจาก อปท.
และจะตองจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากราษฎร
 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยเพิ่มเติม
วรรคสาม เพื่อกําหนดใหการออกพระราชกฤษฎีกาโดยรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง
ตองไดรับความเห็นชอบหรืออยางนอยตองสอบถามความคิดเห็นจาก อปท.
และจะตองจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากราษฎร
 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 33 แหง พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
โดยเพิ่มเติมวรรคสาม เพื่อกําหนดใหการออกพระราชกฤษฎีกาโดย
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบหรืออยางนอยตอง
สอบถามความคิดเห็นจาก อปท. และจะตองจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟง
ความคิดเห็นจากราษฎร
 ออกระเบียบกรมปาไม และระเบียบกรมอุทยานฯ กําหนดวิธีการและขั้นตอน
ปฏิบัติในการออกกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา โดยใหมีขอกําหนด
เกี่ยวกับการมีสวนรวม การปรึกษาหารือ และการรับฟงความคิดเห็นจาก อปท.
และชุมชนมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 6 แหง
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ มาตรา 33 แหง พ.ร.บ.สงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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ขอเสนอแนะ
การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4) ให อปท. มีสวนรวมใน
 ออกระเบียบกรมปาไม เพื่อกําหนดให อปท. และราษฎรเขามามีสวนรวมในการ
กระบวนการพิสูจนสิทธิทํา
กระบวนการพิสูจนสิทธิของราษฎร ในกรณีที่ที่ดินตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
กินของราษฎรในพื้นที่ปาไม  ออกระเบียบกรมอุทยานฯ เพื่อกําหนดให อปท. และราษฎรเขามามีสวนรวมใน
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ การกระบวนการพิสูจนสิทธิของราษฎร ในกรณีที่ที่ดินตั้งอยูในเขตอุทยาน
ความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
แหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา
 ให อปท. ชวยติดตามตรวจสอบการใชที่ดินและคุณสมบัติของผูถือครองที่ดิน
ส.ป.ก. รายแปลง

ตารางที่ 18 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรทีด่ ิน
ขอเสนอแนะ
การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1) จัดสรรงบประมาณให อปท. สามารถดําเนิน
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนดานการบํารุงรักษา
และดูแลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
(เชน ถนน สระน้ํา ฯลฯ) และการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมในเขต
ปฏิรูปที่ดิน และนิคมสหกรณ
2) ให อปท. มีสวนรวมและมีบทบาทชัดเจนใน
 แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กระบวนการสอบสวนการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
สอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะประโยชน
การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
พ.ศ. 2539 เพื่อกําหนดให อปท. มีบทบาทอยางชัดเจนใน
กระบวนการสอบสวนการบุกรุกที่ดินของรัฐ
3) กระจายอํานาจให อปท. มีสวนรวมตัดสินใจใน  จัดทําระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติฉบับใหม หรือ
กระบวนการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อ
แกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
9 (พ.ศ. 2529) เพื่อให อปท. มีอํานาจหนาที่และมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดิน
ในเขตพื้นที่ของตนเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม
4) ให อปท. มีอํานาจออกคําสั่งใหเอกชนรื้อถอน  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 122 แหง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่
สิ่งกอสรางออกจากที่สาธารณะได
พระพุทธศักราช 2457 เพื่อให อปท. มีอํานาจออกคําสั่งให
บุคคลหรือเอกชนที่ฝาฝนกฎหมายรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจาก
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันได
 แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแล
รักษาคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
พ.ศ. 2553 เพื่อใหสอดคลองกับบทแกไขเพิ่มเติมมาตรา 122
แหง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ฯ ตามขอเสนอแนะขางตน

308

308

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ขอเสนอแนะ
การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
5) เพิ่มบทบาทของ อปท. ในการออกหนังสือ
 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อ
สําคัญสําหรับที่หลวง จากการเปนเพียงผูชวย
เพิ่มบทบาทของ อปท. ในกระบวนการออกหนังสือสําคัญ
ผูอํานวยความสะดวก และผูออกคาใชจาย โดย สําหรับที่หลวง โดยกําหนดใหตองมีหนังสือใหความเห็นชอบ
ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีบทบาทใน
จาก อปท. หรืออยางนอยตองสอบถามความเห็นจาก อปท.
การแกไขขอพิพาทเกี่ยวกับการออกหนังสือ
รวมทัง้ ตองจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจาก
สําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ทํากินของราษฎร
ราษฎร แทนที่จะเปนอํานาจของอธิบดีกรมที่ดิน (มอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัด) แตฝายเดียว
 ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยใหรองรับและสอดคลองกับ
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ตรี ตามขอเสนอแนะขางตน เพื่อ
กําหนดอํานาจหนาที่ให อปท. มีสวนรวมตัดสินใจและมี
บทบาทมากขึ้นในกระบวนการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง
6) ให อปท. และชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจในการ  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงประมวล
จัดหาผลประโยชนจากที่ดินของรัฐ
กฎหมายที่ดินฯ เพื่อใหการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ
ตองไดรับความเห็นชอบจาก อปท. และชุมชนในพื้นที่
7) กรมเจาทาใหการสนับสนุนแก อปท. อยาง
จริงจังมากขึ้นดังนี้
 การพัฒนาบุคลากรของ อปท. โดยเฉพาะ
การใหความรูเชิงเทคนิคดานการพิจารณา
อนุญาตสิ่งกอสรางที่รุกล้ําลําน้ําหรือชายฝง
ทะเลใหถูกตองตามหลักเกณฑและคูมือที่
กรมเจาทากําหนด
 ใหความรูและชี้แจงให อปท. เขาใจเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ที่กรมเจาทาไดมอบอํานาจให
อปท. ภายใตพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทยฯ เชน การแจงความรองทุกข
กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะ
และการปลอยมลพิษในพื้นที่ริมน้ําและ
ชายหาดที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน
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ตารางที่ 19 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรแร
ขอเสนอแนะ
1) ให อปท. และชุมชนมีสวนรวม
ตัดสินใจในขั้นตอนการตออายุ
ประทานบัตรตาม พ.ร.บ.แร
พ.ศ. 2510
2)

3)

4)

5)

การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 แกไขเพิ่มเติมระเบียบ กพร. วาดวยการออกประทานบัตร และการตออายุ
ประทานบัตรฯ พ.ศ. 2547 โดยกําหนดใหการตออายุประทานบัตรตองมี
หนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. และตองมีรายงานการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในหมูบานซึ่งเปนที่ตั้งคําขอประทานบัตร
เชนเดียวกันกับที่กําหนดไวแลวสําหรับขั้นตอนการออกประทานบัตร
ลดขอจํากัดอํานาจของ อปท. ใน  แกไขคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 127/2547 เรื่องแตงตั้งพนักงาน
การกํากับดูแลและติดตาม
เจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.แร พ.ศ. 2547 เพื่อยกเลิกขอจํากัดอํานาจของ อปท.
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ ในการติดตามตรวจสอบการทําเหมืองแร โดยให อปท. มีอํานาจออกคําสั่ง
ทําเหมืองแร
ใหผูถือประทานบัตรแกไข หรือหยุดทําเหมืองในกรณีที่การทําเหมือง
กอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมได
จัดสรรสวนแบงคาภาคหลวงแร  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
ใหแก อปท. ในพื้นที่ที่ครอบคลุม
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อเพิ่ม
โดยประทานบัตรใหมีความเปน
สัดสวนสวนแบงคาภาคหลวงแรใหแก อปท. ในพื้นที่ประทานบัตร
ธรรมมากขึ้น
กพร. ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการถายโอนภารกิจดาน
การกํากับดูแลสิ่งแวดลอมและ
มลพิษจากการทําเหมืองแร เพื่อให
อปท. สามารถติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูถือ
ประทานบัตร และสามารถเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง
กระจายอํานาจให อปท. และชุมชน  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยเพิ่มวรรคสองให
มีสวนรวมตัดสินใจอนุญาตใหใช
ตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. และมีการประชุมรับฟงความ
ประโยชนในที่ดินของรัฐตาม
คิดเห็นของราษฎรกอนการอนุญาตที่กระทําโดยพนักงานเจาหนาที่
ประมวลกฎหมายที่ดิน (การขุดตัก (ผูวาราชการจังหวัด และอธิบดีกรมที่ดิน) ตามวรรคหนึ่ง
ดินลูกรัง การขุดหรือดูดทราย
 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยเพิ่มวรรคสามให
ฯลฯ)
ตองมีหนังสือใหความเห็นชอบจาก อปท. และมีการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของราษฎรกอนที่รัฐมนตรีฯ จะใหสัมปทานตามวรรคหนึ่ง
 ออกระเบียบฯ ใหม หรือแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อกําหนดใหตองมีหนังสือใหความเห็นชอบ
จาก อปท. และมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของราษฎรกอนที่ผูวา
ราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมที่ดินจะอนุญาตตามมาตรา 9
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ขอเสนอแนะ

6)

7)

8)

9)

การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาตตามมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใหการให
สัมปทานตามมาตรา 12 ตองไดรับความเห็นชอบจาก อปท. ในพื้นที่ และ
ตองมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ให อปท. มีอํานาจอนุญาตใหขุด  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 17 และมาตรา 26 แหง พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน
ดิน หรือถมดิน แทนที่จะมีหนาที่
พ.ศ. 2543 เพื่อกําหนดใหผูประสงคจะขุดดิน หรือถมดิน มีหนาที่ตองขอ
เพียงออกใบรับแจงใหกับผูประสงค อนุญาตจาก อปท. และ อปท. มีอํานาจอนุญาต แทนที่จะใหผูประกอบการ
จะขุดดิน หรือถมดินเทานั้น
มีเพียงหนาที่แจง และ อปท. มีหนาที่ออกใบรับแจงดังเชนที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
ให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติ  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดย
ทองถิ่นเพื่อกําหนดให
เพิ่มสาระให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นที่กําหนดให
ผูประกอบการตองวางเงินประกัน
ผูประกอบการตองวางเงินประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดดวย
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได
กระจายอํานาจให อปท. สามารถ  แกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการขุดลอกแหลงน้ํา
ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชน สาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 โดยยกเลิกขอกําหนดที่ให อปท.
ไดโดยไมตองขอความเห็นชอบ
ตองขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดในการขุดลอกแหลงน้ํา
จากผูวาราชการจังหวัด
สาธารณะที่ตื้นเขิน
ลดขั้นตอนในการอนุญาตใหดูด  แกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูดทราย
ทราย
พ.ศ. 2546 เพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตดูดทรายใหสิ้นสุดในระดับจังหวัด
แทนที่จะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย (กพด.)
ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับชาติเปนผูพิจารณาอนุญาตในทุกกรณี

บทที่ 8: บทวิเคราะห์
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ตารางที่ 20 ขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรทางทะเล
ขอเสนอแนะ
การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
1) ให อปท. มีอํานาจออกขอบัญญัติ
 แกไขเพิ่มเติม มาตรา 32 แหง พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 โดยให
ทองถิ่นเพื่อกําหนดมาตรการอนุรักษ
อํานาจแก อปท. ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยอนุมัติของ
ทรัพยากรทางทะเลในทองถิ่นของตนได รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อกําหนดมาตรการ
อนุรักษตางๆ เชน หามมิใหใชเครื่องมือประมงบางชนิด กําหนดตา
และระยะชองของเครื่องมือ กําหนดเครื่องมือที่ใชไดในฤดูที่สัตวน้ํา
วางไข เปนตน
2) ให อปท. และชุมชนมีสวนรวมในการ  แกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 โดย
กําหนดที่จับสัตวน้ําเปน “ที่รักษาพืช
กําหนดใหการประกาศที่รักษาพืชพันธุ และที่อนุญาต ตองไดรับความ
พันธุ” และ “ที่อนุญาต”
เห็นชอบจาก อปท. รวมทั้งตองมีการใหขอมูลชี้แจงและรับฟงความ
คิดเห็นจากราษฎรในพื้นที่ซึ่งที่จับสัตวน้ํานั้นตั้งอยูดวย
3) แตงตั้งผูบริหาร อปท. และบุคลากร  ออกประกาศกระทรวงฯ หรือคําสั่งกระทรวงเพื่อแตงตั้ง ใหผูบริหาร
อปท. เปนพนักงานเจาหนาที่ตาม
หรือบุคลากรของ อปท. มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 56, 57
พระราชบัญญัติการประมงฯ
และ 59 (มีอํานาจเขาไปในที่จับสัตวน้ําหรือเรือทําการประมงของ
บุคคลใดๆ เพื่อตรวจการทําการประมงหรือเครื่องมือทําการประมง
จับกุมบุคคลผูกระทําความผิด และมีอํานาจรื้อถอนทําลายหรือยึด
เครื่องมือซึ่งตั้งอยูในที่จับสัตวน้ําโดยฝาฝนกฎหมาย)

ตารางที่ 21 ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการกระบวนการถายโอนภารกิจดานน้ําใหแก
อปท.
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก  จําแนก อปท. ออกเปน อปท. ที่มีความพรอม และ อปท. ที่ตองเตรียม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานัก ความพรอม เพื่อกําหนดขั้นตอนการถายโอนภารกิจที่แตกตางกัน รวมทั้ง
งบประมาณ
พิจารณา
ควบรวม อปท. ขนาดเล็กเขาดวยกัน เพื่อใหคุมคาแกคาใชจายในการ
บริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะดานน้ํา
 นําแผนพัฒนาแหลงน้ําของ อปท. ที่เสนอผานคณะกรรมการลุมน้ํามาใช
ประโยชนและเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท.
 เปดใหสวนราชการผูถายโอนตั้งงบประมาณเพื่อการซอมแซมบํารุงรักษา
แหลงน้ําไดในระหวางที่ อปท. ยังไมมีความพรอมดานงบประมาณและ
บุคลากร
 จัดสรรงบประมาณใหสวนราชการสามารถเปนพี่เลี้ยงและจัดฝกอบรมใหแก
อปท. ไดอยางตอเนื่อง
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมพัฒนาที่ดิน และ ส.ป.ก.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.








องคการบริหารสวนจังหวัด




เทศบาล และ อบต.





ขอเสนอแนะ
ติดตามผลการถายโอนภารกิจและจัดทําบัญชีทรัพยสินที่ถายโอนใหแตละ
อปท. พรอมงบประมาณที่ตองใชในการดูแลรักษาและซอมแซมแหลงน้ํา
เพื่อให กกถ. ใชเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณใหแก อปท.
ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาทางวิชาการแก อปท.
จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํารายปใหแก อปท. รวมทั้งการสํารวจและ
ออกแบบ และสงแบบสํารวจพรอมวงเงินงบประมาณที่ตองใชใหแก กกถ.
เพื่อเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ
สรางความเขมแข็งแกกลุมผูใชน้ํา และเครือขายอนุรักษลุมน้ํา รวมทั้ง
อปท.
รวมกันพัฒนารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา โดยยึดหลักการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําอยางบูรณาการ
อํานวยการในการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาแหลงน้ําทั้งจังหวัด
รวมกับสวนราชการและ อปท. ในจังหวัด
จัดหาน้ํา บริหารจัดการ และบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันในพื้นที่ที่คาบเกี่ยว 2 อปท. ขึ้นไป
จัดทําทะเบียนแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลในการบริหาร
จัดการแหลงน้ํา การทําแผนพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ รวมทั้งเปนขอมูลใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ กกถ.
สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมที่หนวยงาน
ผูถายโอนภารกิจจัดใหอยางตอเนื่อง

บรรณานุกรม
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พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอวังขนาย อําเภอบาน
ทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2481
พระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการเปนเกษตรกร พ.ศ. 2535
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) กํ า หนดใหพื้ น ที่ เ กาะสาก เกาะล า น เกาะครก บริ เ วณน า นน้ํา รอบเกาะ
ดังกลาว รวมทั้งนานน้ําชายฝงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริเวณอาวกระทิงลาย อาวกะทะ อาว
พระจันทร อาวพัทยา และหาดไมลวก วัดจากแนวน้ําลดลงต่ําสุดออกไปในทะเลเปนระยะ 3
กิโลเมตร เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546
กฎกระทรวง กําหนดใหหินเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเปนดินอุตสาหกรรม
หรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2490) วาดวยชื่อเครื่องมือในพิกัด ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2490) ว า ด ว ยการติ ด โคมไฟและเครื่ อ งหมาย ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1106 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
วาดวยการทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1107 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
วาดวยการเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับ
ที่ 6) พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) กําหนดพื้นที่บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นๆ ของจังหวัดภูเก็ต
รวมทั้งบริ เ วณน านน้ํ า รอบเกาะดัง กล า ววั ด จากแนวน้ํ า ลงต่ํา สุดออกไปในทะเลเป น ระยะ 3
กิโลเมตร เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) กําหนดพื้นที่บริเวณเกาะยูง เกาะไมไผ พีพีดอน เกาะพีพีเล และ
เกาะบิดะ จังหวัดกระบี่ รวมทั้งบริเวณนาน้ํารอบเกาะดังกลาววัดจากแนวน้ําลงต่ําสุดออกไปใน
ทะเลเปนระยะทาง 3 กิโลเมตร เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 5 (พ.ศ. 2490) วาดวยที่อนุญาต ออกตามความในพระราชบัญญั ติการประมง
พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ ก ารเดิน เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย
พุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ ก ารเดิน เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช 2456
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กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิน เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2539) กํ า หนดพื้ น ที่ บ ริ เ วณป า ดู น ลํ า พั น อํ า เภอนาเชื อ ก จั ง หวั ด
มหาสารคาม เนื้อที่กวา 311 ไร เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2490) วาดวยใบอนุญาตรายบุคคล ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 14 เมษายน 2490
กฎกระทรวงวาดวยการขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมือในพิกัดทําการประมง พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การตอใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุ ญาต และการแกไขใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ําบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่
สาธารณประโยชน พ.ศ. 2533
ระเบียบกรมปาไมวาดวยการใชประโยชนเกี่ยวกับการเขาไป การผาน หรือการใชทางและการนําหรือ
ปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
ระเบียบกรมปาไมวาดว ยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือปลูกไมยืนตนภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร
การออกประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมโดย ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
คําขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร
การออกประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2553, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 95 ง วันที่ 6 สิงหาคม
2553
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกับ การอนุ ญ าตตามมาตรา 9 แห ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543
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ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการมอบหมายให ส ภาตํ า บลหรื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 3 มีนาคม
2543
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการสอบสวนเกี่ ย วกั บ การบุ ก รุ ก ที่ ห รื อ ทางสาธารณประโยชน
พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 6 กันยายน 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน
พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันจากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ. 2543
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) วาดวยการสงวนหรือหวงหามที่ดิน
ของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2529
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก
เกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก
เกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2538
ระเบียบวาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน วันที่ 24 สิงหาคม 2498
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2547
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2550
ประกาศกรมเจาทา ที่ 251/2541 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2541
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนทําการ
ประมงในบริเวณอาวพังงา ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2541
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชเรือยนต
ทําการประมง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2515
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพื้นที่อนุรักษในทะเลอันดามัน ลงวันที่ 11 เมษายน
2528
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพื้นที่อนุรักษในอาวไทย ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2527
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชประกอบเรือ
ยนตทําการประมงในที่จับสัตวน้ําบางแหง (จังหวัดตรัง) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง เงื่อนไขวาดวยการอนุญาตใหทําการประมงหรือเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติการประมง ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชเครื่องมือประมงประเภทอวนลอมจับประกอบแสงไฟ
ลอในบริเวณนอกฝงจังหวัดตราดในอาวไทย ลงวันที่ 24 มกราคม 2528
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนในพื้นที่นอกฝงจังหวัด
ชลบุรี ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2518
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามมิใหใชคราดหอยทุกชนิดในเขต 3,000 เมตรจากชายฝง
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2517
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึกของน้ํา
บาดาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และ
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับ
โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับ
โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรงทั้ ง ทางด า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพฯ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครอง
สิ่งแวดลอมในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมือง
พังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญ ญั ติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบั ญญัติสงวนและคุมครองสัต ว ปา
พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ งแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ งแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ งแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547
ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ งแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การบังคับใชแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2546 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ เรื่องเดียวกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2552
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑในการ
สนั บ สนุ น ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาล และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในการ
ใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ประกาศคณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห ง ชาติ เรื่ อ ง การสงวนหวงห า มที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อ ให ป ระชาชนใช
ประโยชนรวมกัน ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหา การแตงตั้ง วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการลุมน้ํา ลงวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื่ อ จั ด ให มี โ ฉนดชุ ม ชน ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง กําหนดหามใชเครื่องมือประมงบางชนิดทําการประมงในบริเวณแหลงหญา
ทะเลภายในพื้นที่ที่กําหนด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2535
คําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548
คําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 186/2548 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
คําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547
คําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547
คํ า สั่ ง กรมชลประทาน ที่ ข.1056/2546 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลและ
เจาหนาที่ของเทศบาลเปนเจาพนักงาน ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546
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คํ าสั่ง กรมทรั พยากรน้ํ าบาดาล ที่ 103/2554 เรื่อง แต งตั้ งพนั กงานน้ํ าบาดาลประจํ าทองที่ (องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่ 104/2554 เรื่องมอบหมายใหเปนผูออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่ 105/2554 เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
คําสั่งกรมที่ดิน ที่ 853/2535 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2535
คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ 116/2553 เรื่อง มอบหมายใหอุตสาหกรรมจังหวัด
ปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553
คําสั่ งกรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร ที่ 222/2546 เรื่องการมอบอํานาจให ผู วาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 166/2553 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553
คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 298/2553 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ตามความในมาตรา 9 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2538
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543
คํ า สั่ ง กระทรวงอุ ต สาหกรรม ที่ 127/2547 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร
พ.ศ. 2510 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
คําสั่งคณะกรรมการลุมน้ําปง ที่ 3/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารลุมน้ําและวิชาการ ลงวันที่
14 กันยายน พ.ศ. 2552
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 651/2545
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 244/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ลงวันที่ 8
ตุลาคม พ.ศ. 2550
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 253/2552 เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/2552 เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
เพิ่มเติม ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคันธุลี เรื่อง การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุ ภูเขา ทะเล
ชายฝง และแหลงน้ําสาธารณะ พ.ศ. 2553 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบลคันธุลี อําเภอทา
ชนะ จังหวัดสุราษฏรธานี
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา เรื่อง การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ งอยางยั่ งยืน พ.ศ. 2552 ออกโดยองคการบริหารสว นตํา บลท าศาลา อํ าเภอทาศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเหนือ วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2554 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหิน วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2553 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ เรื่อง หลักเกณฑการประกันความเสียหายที่เกิดจากการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552 ออกโดยองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทา เรื่อง การจัดการปาชุมชนตําบลแมทา พ.ศ. 2550 ออกโดย
องคการบริหารสวนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาริมน้ําและวังปลา
ในพื้นที่คลองบางพระ หมูที่ 4 และ 7 ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2553 ออก
โดยองคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาทวี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552
(ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง วาดวยการอนุรักษพะยูน พ.ศ. 2554 ออกโดย
องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
(ราง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสิงหนคร เรื่อง การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงอยาง
ยั่งยืน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(ราง) แผนยุทธศาสตรการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ (ราง) แผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบขอหารือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตาม
หนั ง สื อ ที่ นร 0203/12055 ลงวั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2528. แหล ง ที่ ม า: http://www.thaijudge.
com/index.php?topic+381. มีนาคม 2554.
ความเห็นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ดูแลที่สาธารณะ เรื่องเสร็จที่ 168/2544
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1166-1167/2497
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1842/2522
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2199/2515
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4431/2550
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 451/2496
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 527-530/2520
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 145/2552 เรื่อง อํานาจหนาที่ของ อบต. ในการดูแลและรักษาปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 154/2552 เรื่อง การสรางฝายน้ําลนและขุดลอกลําหวย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 57/2546 เรื่อง อํานาจหนาที่ของเทศบาลในการจัดใหมีและบํารุงรักษา
ทางระบายน้ํา
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 98/2546 เรื่อง การออกใบอนุญาตดูดทราย
บันทึกหลักการและเหตุผล (ราง) พระราชบัญญัติการประมง
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
แผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (การถายโอนภารกิจ) ตามประกาศฯ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ของกรมทรัพยากรน้ํา โดย สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรม
ทรัพยากรน้ํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 1)
พ.ศ. 2545, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 มีนาคม 2545
แผนปฏิ บั ติ ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2551, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ 2551
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539
แผนสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 จําแนกเขตการใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2538
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชาย
เลนประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เรื่อง การแกไขปญหาการจัดการพื้นที่ปาชายเลน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 จําแนกเขตการใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เรื่อง การแกไขปญหาการจัดการพื้นที่ปาชายเลน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรือ่ ง รายงานการศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชาย
เลนและปะการังของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2525
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่อง กําหนดนโยบายปาไมแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2533 เรื่อง การพิจารณาแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ปา
ชายเลนภาคตะวันออก
รายงานสํานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับผลการประชุมหารือระหวางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการจัดที่ทํากินใหประชาชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
เสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547. อางใน โสภณ ชมชาญ. 2548.
ฐานข อ มู ล ด า นนโยบายที่ ดิ น ของประเทศไทย. เอกสารวิ ช าการหมายเลข 16 ภายใต
โครงการนโยบายสาธารณะเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยการสนั บ สนุ น ของสํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่อง อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะ,
เรื่องเสร็จที่ 260/2538, 11 พฤษภาคม 2538
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่อง อํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดินในการอนุญาตใหใชที่
สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกันในเขตกรุงเทพมหานคร, เรื่องเสร็จที่
396/2549.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่อง อํานาจนายอําเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท อ งที่ พระพุ ท ธศั ก ราช 2457 ในการอนุ ญ าตให เ อกชนใช ป ระโยชน ใ นสาธารณสมบั ติ ข อง
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน, เรื่องเสร็จที่ 261/2544, พฤษภาคม 2544.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกเรื่อง อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแล
รักษาที่สาธารณะ, เรื่องเสร็จที่ 9/2548, มีนาคม 2544
หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ที่ อก 0313/1564 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2543 ถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑการจัดเก็บผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐ
หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0510.2/ว.907 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ถึงผูวาราชการจังหวัดตางๆ
เรื่อง การประกาศกําหนดที่จับสัตวน้ําประเภทที่รักษาพืชพันธุ ตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2490
หนังสือกรมประมง ที่ กส 0603/ว245 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2520 ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือกรมปาไม ดวนทีส่ ุด ที่ กษ 0712.2/15191 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2542 แจงจังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดลําพูนพรอมสําเนาใหปาไมเขตเชียงใหมทราบ ใหใชหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม
หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1610.2/17336 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550
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หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.3/8899 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 ถึงอธิบดีกรม
ประมง เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมาย
หนังสือกรมอุท ยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ทส 0903.2/13322 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารื อเกี่ย วกั บ การดําเนินการหลังจากแจงการครอบครองที่ดินในพื้นที่ ปาไม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542
หนั ง สื อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ด ว นที่ กส 0603/ว16339 ลงวั นที่ 5 กรกฎาคม 2520 ถึ ง ผู ว า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ทส 0908.4/183 ลงวันที่ 23 มกราคม 2547 ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ดาน Supply Side)
หนั ง สื อ โครงการชลประทานลํ า ปาง ที่ กษ 0311.06/1695/2554 ลงวั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2554 ถึ ง
ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา เรื่อง การไมรับภารกิจการดูแลและบํารุงรักษา
ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กฝายแมวังบานใหม
หนังสือและบันทึกจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/266 ถึงอธิบดีกรมเจาทา เรื่อง
อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2538
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/916 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ถึง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/349 ลงวันที่ 17 มกราคม 2555 ถึง อธิบดีกรม
ชลประทาน เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมยอมรับโอนภารกิจ
หนั ง สื อ สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 16 ที่ ทส 0926.16/1668 ลงวั น ที่ 4 มี น าคม 2551 เรื่ อ ง หารื อ
เกี่ยวกับการดําเนินการหลังจากแจงการครอบครองที่ดินในพื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2542
หนังสือสํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน กลุมวิชาการวิศวกรรม ที่ กษ12081/1622 ลงวันที่ 8 กันยายน
2554 ถึง เลขาธิการ ส.ป.ก. เรื่อง แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/13117 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ถึง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การสัมภาษณ และขอมูลจากการประชุม
กนกศักดิ์ ดวงแกว เรือน. นายกองคการบริหารสวนตําบลแม ทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม.
2554. สัมภาษณ. 8 เมษายน.
ฉั ต รชั ย ทิ ม กระจ า ง; สุ ท รรศน คลั ง กํ า แหงเดช และ นิ ส ากร วิ เ วกวิ น ย . นายกเทศมนตรี ; รอง
ปลั ด เทศบาล และนั กวิ ช าการสิ่ง แวดล อม เทศบาลเมื อ งศรี ร าชา. 2554. สั มภาษณ. 24
มิถุนายน.
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การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

ทาว ธรรมกุล; ชวน อุทธบูรณ และอินตอง ธรรมโสน และพัน อุทธบูรณ. ประธานกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
อางเก็บน้ําหวยน้ําคู; ผูใหญบาน และกรรมการกลุมเกษตรกรผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ําคู ตําบล
ภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย. 2555. สัมภาษณ. 22 กุมภาพันธ.
นิภาวรรณ บุศราวิช; บรรณารักษ เสริมทอง และอภิชัย เอกวนากุล. ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนกลาง; ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่
4 (สุราษฎรธานี) และหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 4 (สุราษฎรธานี).
2554. สัมภาษณ. 5 กรกฎาคม.
ประเทศ ซอรั ก ษ . ผู อํ า นวยการกองนิ ติ ก าร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ . 2554.
สัมภาษณ. 1 สิงหาคม.
ประโยชน ดานกอโพธิ์. ผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล. 2555.
สัมภาษณ. 3 เมษายน.
ผจญ สิทธิกัน. ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม). 2554.
สัมภาษณ. 14 มกราคม.
ผูบริหาร อบต.ทาเหนือ กํานัน ผูใหญบาน และผูนําชุมชน. 2554. สัมภาษณ. 4 พฤษภาคม.
วริศรา ชัยสมภาร และพร สุวรรณทีป. นายกองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลเวียงแกว อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน. 2555. สัมภาษณ. 20 เมษายน.
วิชัย ภักดี และวิชัย วงศบุญมา. นายกเทศมนตรี และหัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน. 2555. สัมภาษณ. 20 เมษายน.
วี ร ะวั ฒ น ฉิ น ทกานั น ท . ผู อํ า นวยการส ว นจั ด การที่ ดิ น ป า ไม สํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป า ไม ที่ 1
(เชียงใหม). 2554. สัมภาษณ. 23 กุมภาพันธ และ 11 กรกฎาคม.
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1. อนุเคราะหเอกสารขอมูล. 2555. 25 เมษายน.
สุ ร พล หิ รั ญวั ฒ นศิ ริ . ผูอํ า นวยการสํ า นัก วิ ศ วกรรมเพื่ อการพั ฒ นาที่ ดิน กรมพั ฒ นาที่ ดิน . 2555.
สัมภาษณ. 12 เมษายน.
สุ ร พล ป ต ตานี . รองปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม. 2555. สั ม ภาษณ . 24
มกราคม.
โสภณ ชมชาญ. นักวิชาการอาวุโสดานการพัฒนาที่ดิน. 2554. สัมภาษณ. 27 กรกฎาคม และ 23
กันยายน.
อรญา เขียวคุณา. หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาหัวงาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา (กห.ปษ.) สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน. 2555. อนุเคราะหเอกสารขอมูล. 3 กุมภาพันธ.
อรนุช หลอเพ็ญศรี; ประโยชน ดานกอโพธิ์; อภิชาต จันทรเทียน และกัญญา เดือนนวล. ผูอํานวยการ
สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล; ผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป; ผูอํานวยการสวนจัดการและ
ควบคุมกิจการน้ําบาดาล และผูอํานวยการสวนบริหารกองทุนน้ําบาดาล สํานักควบคุมกิจการน้ํา
บาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. 2555. 22 มีนาคม.
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อินสม จันทรประทุม. อดีตผูใหญบานบานสารภี ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม.
2555. สัมภาษณ. 8 มกราคม.
อุดมพร ผาสุก. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดเลย. 2555. สัมภาษณ.
21 กุมภาพันธ.
การประชุมกลุมยอย เรื่อง “การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่อาวปากแมน้ําตราด” วันที่
23 มิถุนายน 2554 ณ บานปูรีสอรต จังหวัดตราด ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นายก อบต.
หรือผูแทน จาก 8 อปท. ไดแก อบต.หวงน้ําขาว เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว เทศบาลตําบลหนอง
เสม็ด อบต.หนองโสน อบต.หนองคันทรง อบต.อาวใหญ อบต.แหลมกลัด และเทศบาลตําบล
ตะกาง
การประชุมสมัชชาองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป: ภาคเหนือ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ
2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมสมัชชาองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป: ภาคใต วันที่ 11-12 กุมภาพันธ
2554 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเสวนากลุมยอยเรื่อง “ปญหา ขอขัดแยง และการจัดการทรัพยากรน้ํา: บทบาทของชุมชน อปท.
และหนวยงานภาครัฐ” วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
145/5 หมู 1 ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทรศัพท 0 5332 7590-1 โทรสาร 0 5332 7590-1 ตอ 16

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ชั้น 34
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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