
มิ�งสรรพ ขาวสอาด และคณะ

มิ�งสรรพ
 ขาวสอาด และคณ

ะ

อำนาจ ปญหา
และขอเสนอเชิงนโยบาย

กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:
องคกรปกครองสวนทองถิ�นองคกรปกครองสวนทองถิ�นกับการจัดการทรัพ

ยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปญ
หา และขอเสนอเชิงนโยบาย

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
145/5 หมู 1 ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

โทรศัพท 0 5332 7590-1 โทรสาร 0 5332 7590-1 ตอ 16

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

เลขที่ 99/8 ศูนยเร�ยนรูสุขภาวะ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท 0 2343 1500 โทรสาร 0 2343 1551
www.thaihealth.or.th





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: 

อำานาจ ปัญหา
และข้อเสนอเชิงนโยบาย

รายชื่อนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด หัวหน้าโครงการ

ดร.โสภณ ชมชาญ นักวิจัย

นายชัยพงษ์ สำาเนียง นักวิจัย

ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง นักวิจัย

นางสาวปัฐมา ชูประเสริฐ นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ นักวิจัย

อาจารย์ ดร.แสวง รวยสูงเนิน นักวิจัย

สิงหาคม 2555



สนับสนุนโดย
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)
สำ�นักสนับสนุนสุขภ�วะชุมชน (สำ�นัก 3)
เลขที่ 99/8 ศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ ซ.ง�มดูพลี ถ.พระร�ม 4 
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2343 1500 โทรส�ร: 0 2343 1551
www.thaihealth.or.th

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
มูลนิธิสถ�บันศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะ 
เลขที่ 145/5 หมู่ 1 ต.ช้�งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0 5332 7590-1 โทรส�ร: 0 5332 7590-1 # 16
E-mail: onppsi@gmail.com

พิมพ์ครั้งที่ 1 
สิงห�คม 2555

ออกแบบรูปเล่ม
ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค โทรศัพท์: 0 5321 3558

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: 
อำานาจ ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ



3ตอนที่ 1:  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

 เอกส�รฉบับนี้เป็นบทสรุปจ�กก�รศึกษ�ของโครงก�รย่อยในชุดโครงก�ร
ก�รศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อขับเคลื่อนก�รกระจ�ยอำ�น�จสู่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน โดยมีก�รวิจัยทั้งเชิงปริม�ณ และกรณีศึกษ� 
เกี่ยวกับอำ�น�จหน้�ที่ และข้อจำ�กัด ในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติในท้องถิ่น 
ที่ได้รบัก�รสนับสนนุจ�กสำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ (สสส.) 
สำ�นักสนับสนุนสุขภ�วะชุมชน (สำ�นัก 3)
 ก�รศึกษ�ในคร้ังน้ีได้รับคว�มร่วมมืออย่�งดีย่ิงจ�กผู้บริห�ร อปท. กว่� 40 ท่�น  
จ�กภูมิภ�คต่�งๆ ที่มีจำ�นวนม�กเกินกว่�ที่จะเอ่ยน�มได้ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ  
น�ยประเทศ ซอรกัษ ์ สำ�นกับรหิ�รจดัก�รด�้นก�รประมง น�ยวรีะวฒัน ์ฉนิทก�นนัท ์ 
สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 1 เชียงใหม่ น�ยสกล ลีโนทัย สม�คมสันนิบ�ต
เทศบ�ลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) น�ยสุวัฒน์ ควรชม สำ�นักกฎหม�ย กรมป่�ไม้ 
น�ยสมบติั ล�ออ่น สำ�นกันกักฎหม�ย กรมทีด่นิ  ที่ใหข้อ้เสนอแนะในก�รปรบัปรงุ
และแก้ไขร�ยง�น ซึ่งท�งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่�งสูงไว้ในที่นี้อีกครั้ง

คำานำา



สารบัญ

ตอนที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : อำานาจ ปัญหา  7
 และข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 1. วัตถุประสงค์กรณีศึกษ� 9
 2. คำ�ถ�มที่ต้องก�รคำ�ตอบจ�กก�รศึกษ�นี ้ 10
 3. แนวคิด/ทัศนคติ เกี่ยวกับก�รกระจ�ยอำ�น�จ 10
 4. นโยบ�ยและกฎหม�ย : อำ�น�จยังรวมศูนย์  11
 5. ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห� 14
  ทรัพย�กรธรรมช�ติโดย อปท.
 6. เป้�หม�ยของก�รกระจ�ยอำ�น�จ 16
 7. คว�มพร้อมของ อปท. 17
 8. อำ�น�จที่ อปท. ต้องก�รเพิ่มขึ้น 18
 9. กรณีศึกษ� 18
 10. ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย 23
 11. ข้อเสนอร�ยทรัพย�กร 25

ตอนที่ 2 นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดกรทรัพยากรธรรมชาติ 31
 1. นโยบ�ยที่ดิน 32
  1.1 นโยบ�ยในสมัยรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 32
  1.2 นโยบ�ยที่ดินที่สำ�คัญ 34
  1.3 ปัญห�ที่ดินในปัจจุบัน 44
  1.4 ส�เหตุของปัญห�ที่ดิน 57
  1.5 ก�รทับซ้อนของอำ�น�จหน้�ที่ของหน่วยง�นต่�งๆ 61
 2. นโยบ�ยส�ธ�รณะว่�ด้วยก�รจัดก�รป่�ไม้ 68
  2.1 นโยบ�ยรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 68
  2.2 นโยบ�ยป่�ไม้ที่สำ�คัญ 68
 3. นโยบ�ยนำ้� 81
  3.1 นโยบ�ยนำ�้ของรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 81
  3.2 นโยบ�ยนำ้�ที่มีม�แต่เดิม 82
  3.3 นโยบ�ยนำ้�ในปัจจุบัน 86
  3.4 ปัญห�ของนโยบ�ยจัดก�รนำ้� 91



สารบัญ

4. นโยบ�ยบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง 99
  4.1 นโยบ�ยในรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 99 
  4.2 นโยบ�ยที่มีม�แต่เดิม 99
  4.3 ปัญห�นโยบ�ยบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเล 101
   และช�ยฝั่ง

ภาคผนวก: อำานาจหน้าที่ของ อปท. จำาแนกตามทรัพยากร 107
บรรณานุกรม   121

สารบัญตาราง

ต�ร�งที่ 1  อำ�น�จหน้�ที่ของ อปท. แยกต�มทรัพย�กร  13 
ต�ร�งที่ 2  สรุปผลก�รสำ�รวจปัญห�และอุปสรรคในก�รจัดก�ร 14
  ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของ อปท.
ต�ร�งที่ 3  คว�มเหม�ะสมของที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย  46
ต�ร�งที่ 4  คว�มแตกต่�งระหว่�งหนังสืออนุญ�ต 49
  หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ต�ร�งที่ 5  กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รกำ�หนดเขตก�รใช้ที่ดิน 64
ต�ร�งที่ 6  หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รทรัพย�กรนำ้� 93

สารบัญกรอบ

กรอบที่ 1  ก�รจัดที่ดินทำ�กิน: ลำ�ดับเวล�ก�รดำ�เนินง�น 53
กรอบที่ 2  ก�รถือครองที่ดินของช�วต่�งช�ติในเก�ะเต่� 57
กรอบที่ 3  กรณีน�ยทุนบุกรุกที่วังนำ้�เขียว 63





7ตอนที่ 1:  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

 แม้ว่�ก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่นจะเริ่มขึ้นม�ตั้งแต่สมัยรัชก�ลที่ 5 
คือกว่�ร้อยปีม�แล้ว แต่ก�รกระจ�ยอำ�น�จอย่�งเป็นระบบเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2540 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540 ได้บัญญัติเรื่อง
ก�รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยมสี�ระสำ�คญัใหท้อ้งถิน่มีอสิระในก�รปกครองตนเอง
โดยประช�ชนมีส่วนร่วม และบัญญัติให้รัฐกระจ�ยอำ�น�จแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่�งเป็นขั้นตอน และได้กำ�หนดเงื่อนเวล�ของก�รออก  
พระร�ชบัญญัติลูก เพื่อม�รองรับอำ�น�จของ อปท. ภ�ยใน 2 ปี ก�รปกครอง 
สว่นทอ้งถ่ินจงึไดร้ดุหน�้ม�ในระดบัหนึง่ แตจ่นบัดนีก้ย็งัมไิดม้กี�รบญัญตักิฎหม�ย
เพ่ือรองรับอำ�น�จที่บัญญัติไว้ต�มรัฐธรรมนูญและสัดส่วนร�ยได้ท้องถิ่นก็ยังไป 
ไม่ถงึเป�้หม�ย พระร�ชบัญญตั ิกำ�หนดแผนและขัน้ตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำ�หนดเป้�หม�ยให้ อปท. มีร�ยได้ 
คดิเปน็สดัสว่นไมน้่อยกว�่รอ้ยละ 35 ของร�ยได้สทุธขิองรัฐบ�ลภ�ยในป ีพ.ศ. 2549  
แต่ม�ถึงปี พ.ศ. 2549 ร�ยได้ของ อปท. มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 24.05 ของร�ยได ้
รฐับ�ล จงึได้มกี�รแกไ้ขม�ตร� 30 (4) ในพระร�ชบญัญตักิำ�หนดแผนและขัน้ตอน
ก�รกระจ�ยอำ�น�จโดยไม่กำ�หนดกรอบระยะเวล�ที่ชัดเจน   
 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540 และพุทธศักร�ช 
2550 บัญญัติเรื่องอำ�น�จหน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ 
สิ่งแวดล้อมของ อปท. ไว้ในม�ตร� 290 

ตอนที่ 1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: 

อำานาจ ปัญหา
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8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

 อปท. ย่อมมีอำ�น�จหน้�ที่ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พส่ิงแวดล้อมต�มที่
กฎหม�ยบัญญัติ ดังต่อไปนี้
 ก) ก�รจัดก�ร ก�รบำ�รุงรักษ� และก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม 
ที่อยู่ในเขตพื้นที่
 ข) ก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รบำ�รุงรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม 
ทีอ่ยูน่อกเขตพืน้ที ่เฉพ�ะในกรณทีีอ่�จมผีลกระทบตอ่ก�รดำ�รงชวีติของประช�ชน
ในพื้นที่ของตน
 ค) ก�รมสีว่นรว่มในก�รพจิ�รณ�เพือ่รเิริม่โครงก�รหรอืกจิกรรมใดนอกเขต
พืน้ที ่ซึง่อ�จมีผลกระทบตอ่คณุภ�พสิง่แวดลอ้ม หรอืสขุภ�พอน�มยัของประช�ชน
ในพื้นที่
 ง) ก�รมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

 แม้จะมกี�รถ�่ยโอนภ�รกจิด้�นสิง่แวดลอ้มม�แลว้ แตก่ฎหม�ยเดมิทีมี่อยู่
เป็นจำ�นวนม�กโดยเฉพ�ะกฎหม�ยที่กำ�กับก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรธรรมช�ติ  
ซึ่งมีม�ก่อน พระร�ชบัญญัติกำ�หนดขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จกลับกล�ยเป็น
อุปสรรคต่อก�รบริห�รจัดก�ร โดยเฉพ�ะก�รสร้�งนวัตกรรมก�รจัดก�รใหม่ๆ  
ที่สอดคล้องกับบริบทและคว�มต้องก�รของท้องถิ่น
 ก�รทบทวนวรรณกรรมที่ผ่�นม� พบว่� ก�รกระจ�ยอำ�น�จไปสู่ท้องถิ่น
มีปัญห�อุปสรรคหล�ยประก�ร เช่น (1)กระจ�ยภ�ระคว�มรับผิดชอบแก่ อปท.  
แต่ไม่ให้งบประม�ณและอำ�น�จ (2)กฎระเบียบข้อบัญญัติจ�กส่วนกล�งไม่เอื้อต่อ 
ก�รออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร และคว�มจำ�เป็นของ
พื้นที่ที่มีคว�มต้องก�รหล�กหล�ยแตกต่�งกันออกไป (3)กฎหม�ยและระเบียบ 
ข้อบังคับ สร้�งกรอบที่เข้มงวดและข�ดแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมเชิงบริห�ร  
เพร�ะเกรงว่�จะผิดระเบียบและข้อบังคับกระทรวงมห�ดไทย ข้อจำ�กัดและ
ก�รจัดสรรอำ�น�จที่ยังไม่ลงตัวนี้ทำ�ให้ อปท. ไม่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รอย่�งมี
ประสิทธิภ�พและเต็มศักยภ�พ
 นอกจ�กปัญห�เชิงกฎหม�ยท่ีทำ�ให้เกิดรูปแบบก�รบริห�รระหว่�งส่วนกล�ง 
และท้องถิ่นที่ยังไม่ลงตัวและต้องก�รองค์คว�มรู้เกี่ยวกับประสบก�รณ์ในระดับ
พื้นที่เพื่อส�ม�รถออกแบบวิธีก�รบริห�รจัดก�รใหม่ได้แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น 
ขน�ดและศักยภ�พของ อบต. คว�มส�ม�รถของบุคล�กร เงื่อนไขในระดับพื้นที่ 
ทัศนคติของผู้บริห�ร ลักษณะของผลประโยชน์ในพื้นที่ อ�จมีผลกระทบต่อก�ร
บริห�รจัดก�รตลอดจนนวัตกรรมที่อ�จเกิดขึ้น  
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 ดังนั้น เพื่อให้มีคว�มเข้�ใจอย่�งถ่องแท้ถึงคว�มสัมพันธ์ของปัจจัยที่
กล่�วม�แล้วข้�งต้น ซ่ึงมีผลต่อก�รปฏิรูประบบก�รบริห�รจัดก�รในอน�คต  
จงึมคีว�มจำ�เปน็ตอ้งศกึษ�ปญัห�อปุสรรคท�งกฎหม�ย ก�รสำ�รวจคว�มเหน็ของ 
อปท. ถึงระดับคว�มสำ�คัญของปัญห� เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้นำ� อปท. ที่มีนวัตกรรม
แสดงคว�มคิดเห็นในประเด็นที่ต้องก�รให้มีก�รปฏิรูป และทำ�ก�รวิจัยเป็นกรณี
ศึกษ�ในระดับพื้นที่เพื่อให้เข้�ใจถึงปัญห� คว�มซ้อนทับของอำ�น�จอย่�งถ่องแท้  
คว�มแตกต่�งของศักยภ�พของ อปท. ที่แตกต่�งกัน และเงื่อนไขภ�ยในชุมชน
ตลอดจนนโยบ�ยเฉพ�ะกิจของรัฐบ�ลแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อนำ�ม�ประกอบก�ร
เสนอแนวท�งก�รปฎิรูปก�รกระจ�ยอำ�น�จ และก�รร่�งกฎหม�ยต่อไป 

1. วัตถุประสงค์กรณีศึกษา

 ก) จดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของปัญห�ด�้นทรพัย�กรธรรมช�ตแิละกฎหม�ย
ที่เป็นอุปสรรคต่อก�รบริห�รจัดก�ร
 ข) ศึกษ�ที่ม�ของอำ�น�จในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติที่สำ�คัญอัน
ได้แก่ ที่ดิน ป่�ไม้ นำ้� แร่ธ�ตุ ทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง และวิเคร�ะห์
นโยบ�ยทรัพย�กรธรรมช�ติ กฎหม�ย/กฎกระทรวง/ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค 
ต่อก�รบริห�รจัดก�รของ อปท.  
 ค) ศึกษ�นโยบ�ยและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งส่วนกล�งและส่วนท้องถิ่น 
ในด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ ทั้งจ�กมุมมองผู้บริห�รส่วนกล�งและ 
ส่วนท้องถิ่น
 ง) แสวงห�ข้อมูลเชิงประจักษ์จ�กกรณีศึกษ�ในพื้นที่
 จ) จัดทำ�ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวท�งแก้ไขปัญห� เพื่อให้ก�รกระจ�ย
อำ�น�จบรรลุต�มเป้�ประสงค์ที่ตั้งไว้

 เอกส�รฉบับนีเ้ป็นร�ยง�นสรปุก�รวจิยัที่ไดร้บัก�รสนบัสนนุโดยสำ�นกัง�น
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) สำ�นักสนับสนุนสุขภ�วะ
ชุมชน (สำ�นัก 3) โดยวิธีก�รศึกษ�ใช้วิธีทบทวนกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติ และกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รกระจ�ยอำ�น�จ รวมทั้งกฎหม�ย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รรวบรวมวิเคร�ะห์
คำ�พิพ�กษ�ศ�ลปกครองสูงสุด และคำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก� ทำ�ก�รสำ�รวจโดย
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ใช้แบบสอบถ�มส่งให้ อปท. ทั้งประเทศ (7,775 แห่ง) ยกเว้นองค์ก�รบริห�ร 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) และ อปท. รูปแบบพิเศษ โดยใช้แบบสอบถ�มท�งไปรษณีย์  
2 ครั้ง ได้รับแบบสอบถ�มคืนม� 2,773 ฉบับ ในครั้งที่ 1 และ 2,680 ฉบับ  
ในครัง้ที ่2 ได้สมัภ�ษณผ์ูบ้รหิ�รจ�กหนว่ยง�นร�ชก�รสว่นกล�ง และสว่นภมูภิ�ค 
27 ท�่น สว่นทอ้งถิน่ 49 ท�่น ไดล้งพืน้ทีก่รณศีกึษ�ทัง้สิน้ 18 ตำ�บลใน 10 จงัหวดั 

2. คำาถามที่ต้องการคำาตอบจากการศึกษานี้ ได้แก่

 ก) นโยบ�ยและกฎหม�ยทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรม 
ท�งนโยบ�ยของทอ้งถิน่ในก�รเสรมิสร�้งคว�มอยูด่มีสีขุของประช�ชนและชมุชน
ท้องถิ่นหรือไม่ อย่�งไร
 ข) อปท. มวีสิยัทศัน ์คว�มพรอ้ม และคว�มตอ้งก�รทีจ่ะมบีทบ�ทม�กนอ้ย 
แค่ไหน
 ค) ห�ก อปท. มีคว�มพร้อม ควรกระจ�ยอำ�น�จให้แก่ อปท. ม�กแค่ไหน 
และจะขจดัอปุสรรค เชน่ นโยบ�ยทีม่อียูห่รอืขอ้จำ�กดัของตวั อปท. เองไดอ้ย�่งไร

3. แนวคิด/ทัศนคติ เกี่ยวกับการกระจายอำานาจ

 อำ�น�จและภ�รกิจของ อปท. ตกอยู่ภ�ยใต้แนวคิด 2 กระแสของ “ก�รให ้
บริก�รส�ธ�รณะ” และ “ก�รปกครองตนเอง/ก�รพึ่งพ�ตนเอง” แม้แต่ในหมู่ 
อปท. เองก็พบว่� อปท. ขน�ดใหญ่และระดับเมืองซึ่งมีปัญห�ม�กในก�รจัดก�ร 
สิ่งแวดล้อมเมือง มักจะมองภ�รกิจด้�นบริก�รส�ธ�รณะเป็นหลักเช่นกัน และ 
อปท. ขน�ดใหญ่จะให้คว�มสำ�คัญกับประเด็น “ส่วนแบ่งร�ยได้และก�รอุดหนุน
ของรัฐ” ม�กกว่� “ก�รปกครองตนเอง” แม้ว่�ก�รปกครองตนเองต้องอ�ศัย 
เงื่อนไขของคว�มเป็นอิสระท�งก�รเงินอย่�งน้อยก็ในระดับที่สูงพอควร อปท.  
ที่สนใจหลักก�ร “ท้องถิ่นปกครองตนเอง” เป็นกลุ่มส่วนน้อย เป็นกลุ่มที่มีฐ�นคิด 
สนับสนุนประช�ธิปไตยท้องถิ่น มักเป็นกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน  
มีฐ�นเสียงจ�กประช�ชนที่มีปัญห�ก�รเข้�ถึงและก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ  
และเป็นฐ�นเสียงที่ต้องก�รให้ อปท. ส�ม�รถจัดสรรทรัพย�กรในท้องถิ่นให้กับ
ชุมชนได้ 
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 แนวคดิทีค่รอบงำ�สงัคมไทยและระบบร�ชก�รไทยทีเ่ปน็แนวคดิกระแสหลกั
ในด้�นก�รกระจ�ยอำ�น�จยังเป็นก�รมอง อปท. เป็นองค์กรให้บริก�รส�ธ�รณะ 
และสว่นกล�งถ�่ยโอนภ�รกจิใหไ้ปดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยของส่วนกล�งม�กกว�่
ก�รสนับสนุนก�รปกครองตนเอง ทั้งนี้เพร�ะก�รจัดสรรและก�รตรวจสอบก�ร
ใช้ทรัพย�กรมีผลประโยชน์เกี่ยวพันอย่�งแน่นหน�โยงใยไปทั้งกับภ�คเอกชน
และก�รเมืองทุกระดับ จึงไม่ใช่เรื่องง่�ยที่จะยอมรับแนวคิดก�รปกครองตนเอง 
โดยประช�ชนมีส่วนร่วม

4. นโยบายและกฎหมาย : อำานาจยังรวมศูนย์

 ลักษณะของนโยบ�ยทรัพย�กรธรรมช�ติของไทยเป็นก�รบริห�รกันอย่�ง
แยกส่วนแต่รวมศูนย์ต�มภ�รกิจของหน่วยง�นของรัฐ แม้แต่ในส่วนร�ชก�ร 
ในกระทรวงเดียวกันก็จะแยกกันบริห�รแบบเป็นเอกเทศ ต่�งฝ่�ยต่�งก็ต้อง 
มีกฎหม�ยของตน ดังนั้น จึงข�ดคว�มเป็นเอกภ�พ หรือคว�มสอดคล้อง 
เกื้อหนุนกันต�มคว�มจำ�เป็นและต�มสภ�พปัญห�
 กฎหม�ยทรัพย�กรธรรมช�ติจำ�นวนม�กเป็นกฎหม�ยท่ีเขียนข้ึนม�น�นแล้ว  
เนื่องจ�กเป็นกฎหม�ยที่มีม�ก่อนก�รกระจ�ยอำ�น�จ จึงมิได้มีบทบ�ทของ อปท. 
อยู่ในกฎหม�ยม�แต่เดิม
 กฎหม�ยทรัพย�กรธรรมช�ติแต่ละฉบับต่�งก็กำ�หนดขอบเขตอำ�น�จไว้
อย่�งกว้�งขว�ง จนแทบไม่เหลือขอบเขตอำ�น�จใดๆ ให้ อปท. เข้�ม�จัดก�ร
ยกเว้นก�รดูแลและปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิดต่อทรัพย�กรธรรมช�ติ ส่วนอำ�น�จ 
ในก�รจดัสรรและก�รอนญุ�ตใหใ้ชป้ระโยชนท์รพัย�กร จะเปน็อำ�น�จของหนว่ยง�น 
เจ้�ของกฎหม�ยเท่�นั้น ก�รมอบอำ�น�จที่เกิดขึ้น ก็เป็นก�รมอบอำ�น�จให้ไป 
ทำ�แทนสว่นกล�ง ต�มนโยบ�ยของสว่นกล�ง มใิชก่�รถ�่ยโอนอำ�น�จเพือ่ไปร่วมคดิ 
ร่วมทำ�ต�มเจตน�รมณ์ของประช�ชนในท้องถิ่น
 ในปัจจุบันหน่วยร�ชก�รต่�งๆ ได้จัดเตรียมร่�ง พระร�ชบัญญัติ ที่กำ�กับ
ทรัพย�กรขึ้นใหม่ให้ทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นำ้� ป่� ประมง  
แตก่ฎหม�ยทีร่่�งใหมก่็ไมป่ร�กฏว�่ระบอุำ�น�จของ อปท. ในก�รจดัสรรทรัพย�กร 
ก�รตรวจสอบก�รใช้ และกำ�กับก�รใช้ทรัพย�กรให้แก่ อปท. แต่อย่�งใด
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 ก�รวิเคร�ะห์กฎหม�ยได้มีก�รทบทวนกฎหม�ยทั้งในรูปพระร�ชบัญญัติ
และกฎหม�ยรอง รวมทั้งสืบค้นคดีในศ�ลยุติธรรม ศ�ลปกครอง ตลอดจน 
ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมก�รกฤษฎีก� ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้ คือ 
 ก) เมื่อมีคว�มไม่ชัดเจนเกิดขึ้นให้ถือกฎหม�ยเฉพ�ะเป็นหลัก กฎหม�ย
กระจ�ยอำ�น�จเป็นรอง
 ข) ห�กกฎหม�ยเฉพ�ะมิได้ให้อำ�น�จไว้ถือว่�ไม่มีอำ�น�จ
 ค) กฎหม�ยส่วนใหญ่ให้ อปท. คุ้มครองดูแล และบำ�รุงรักษ�ทรัพย�กร 
ธรรมช�ติ แต่ไม่มีอำ�น�จให้อนุญ�ตก�รใช้ประโยชน์
 ง) พระร�ชบัญญัติ ขุดดิน ถมดิน เป็น พระร�ชบัญญัติที่ให้อำ�น�จ อปท. 
ม�กที่สุด คือให้อำ�น�จในก�รออกข้อบัญญัติ ระงับกิจกรรม ว�งเงินประกัน  
เก็บค่�ธรรมเนียม และปรับ
 จ) กฎหม�ยป�่ไม ้4 ฉบบั แตง่ตัง้ใหผู้บ้รหิ�ร อปท. เปน็พนักง�น เจ�้หน้�ที ่ 
และมีอำ�น�จในก�รจับกุมผู้กระทำ�ผิดต�มกฎหม�ยป่�ไม้
 ฉ) กรมเจ้�ท่�ใช้วิธีมอบอำ�น�จให้ อปท. มีอำ�น�จอนุญ�ตได้ 8 ร�ยก�ร
 ช) พระร�ชบัญญัติก�รประมงไม่ให้อำ�น�จใดๆ แก่ อปท. เลย แต่เก็บ 
อ�กรค่�นำ้�ในท้องถิ่นและมอบให้ อปท.
 ซ) กฎหม�ยท่ีมีอยู่ปัจจุบันไม่ได้ให้อำ�น�จ อปท. ออกข้อบัญญัติก�ร
อนรุกัษท์รพัย�กร ธรรมช�ตสิำ�หรบัทอ้งถิน่ ร�่งกฎหม�ยเฉพ�ะทีแ่ตล่ะหนว่ยง�น 
กำ�ลังเตรียมก�รกันอยู่ก็มิได้มีบทบ�ทของ อปท. กฎหม�ยเพื่อก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติสำ�หรับท้องถิ่นต�มเจตน�รมณ์ในรัฐธรรมนูญก็ยังมิได้มี
ก�รจัดทำ�ขึ้น (ตอนที่ 2 ของเอกส�รฉบับนี้เสนอนโยบ�ยและกฎเพื่อจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติร�ยทรัพย�กร)
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	 อำ�น�จต่�งๆ	 ที่ส่วนกล�งได้มอบและถ่�ยโอนให้	 อปท.	 ได้สรุปไว้ใน 
ต�ร�งที่	1	โดยมีร�ยละเอียดคำ�สั่งอยู่ในภ�คผนวก

ตารางที่ 1 อำานาจหน้าที่ของ อปท. แยกตามทรัพยากร  

อำานาจและภารกิจ
ของ อปท. 
ตามกฎหมาย 

ทรัพยากร 
ป่าไม้

ที่สาธารณะ ขุดดิน/
ถมดิน

ทรัพยากร
ประมง

ทรัพยากร 
แร่

ทรัพยากร
นำ้า

คูคลอง 
ทางนำ้า

สาธารณะ

ดูแล บำารุงรักษา/ควบคุม ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

แต่งตั้งเป็น พนง.เจ้าหน้าที่ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗

อำานาจในการจับกุม/
รื้อถอน

✓ ✗ ✗ ✗ • ✗ ✓

อำานาจในการออก
ข้อบัญญัติ/กฎหมายรอง

✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ •

อำานาจในการอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์

✗ ✗ • ✗ ✗ ✓ ✓

ให้ความเห็นชอบ
โครงการในพื้นที่

✓ ✓ • ✗ ✓ ✗ •

อำานาจในการ
ระงับกิจกรรม

✗ • ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

อำานาจในการ
เพิกถอนสิทธิ/ใบอนุญาต

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ • •

อำานาจในการ
ให้วางเงินประกัน

• • ✓ • • ✗ •

อำานาจในการปรับ ✗ • ✗ ✗ • ✗ ✓

อำานาจ/ภารกิจในการ
เก็บค่าธรรมเนียม

• ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

ได้รับส่วนแบ่งจาก
ภาษี/ค่าธรรมเนียม

✓ • ✓ ✓ ✓ ✗ ✓

หมายเหตุ: 1. ✓ อปท. มีอำานาจหน้าที่    ✗ อำานาจอยู่ที่ผู้อื่น    • ไม่มีการตราในกฎหมาย
2. รายละเอียดของกฎหมายที่ใช้กำากับอยู่ในภาคผนวกที่ 1
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5. การจดัลำาดบัความสำาคญัของปญัหาทรพัยากรธรรมชาต ิ
 โดย อปท. 

 ก�รจดัลำ�ดับต่อไปนีม้�จ�กแบบสมัภ�ษณท์ีส่ำ�รวจ อปท. ทัว่ประเทศ ซึง่ม ี
อปท. ตอบกลับม� 2,773 ชุด ก�รศึกษ�พบว่� ก�รข�ดแคลนนำ้� และก�รบำ�รุง
รกัษ�แหลง่นำ�้เปน็ปญัห�ทรพัย�กรธรรมช�ตทิีส่ำ�คญัทีส่ดุสำ�หรับ อปท. รองลงม� 
คือ ก�รสูญเสียป่� ไฟป่� ก�รจัดลำ�ดับปัญห�เหล่�นี้ค่อนข้�งไปในท�งเดียวกัน 
ไม่ว่�จะแบ่ง อปท. ต�มประเภท ขน�ด หรือแบ่งต�มพื้นที่ส�ธ�รณะที่ครอบครอง
ก็ต�ม
 ในบรรด�ภ�รกิจก�รทำ�นบุำ�รงุทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม ภ�รกจิ 
ท่ีประสบปัญห�ในก�รจัดก�รม�กที่สุด คือ ก�รดูแลพื้นที่ส�ธ�รณะ ก�รจัดก�ร
เรื่องที่ทำ�กิน และก�รจัดก�รนำ้� 
 กฎหม�ยทีท่ำ�ใหเ้กดิอุปสรรคม�กทีส่ดุ คอื กฎหม�ยป�่ไม้ กฎหม�ยขดุดนิ  
ถมดิน กฎหม�ยชลประท�นและกฎหม�ยของกรมเจ้�ท่�
 ภ�ษสีิง่แวดลอ้มทีต่อ้งก�รใหจ้ดัเกบ็ม�กทีส่ดุต�มลำ�ดบั ไดแ้ก ่ภ�ษมีลพษินำ�้  
ค่�ธรรมเนียมก�กของเสียอันตร�ย ภ�ษีมลพิษอ�ก�ศ และภ�ษีถุงพล�สติก  
แต่ก็มีร้อยละ 5 ของผู้ตอบแบบสอบถ�มที่ไม่ต้องก�รอำ�น�จที่ต้องทำ�ให้มีหน้�ที่
ไปเก็บภ�ษีเพิ่ม

ตารางที ่ 2  สรปุผลการสำารวจปญัหาและอปุสรรคในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของ อปท.

รายการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม

ปัญหาที่สำาคัญที่สุด • การขาดแคลนนำ้า/
การบำารุงรักษาแหล่งนำ้า

• การบุกรุกทำาลายป่า
• ไฟป่า

• ปัญหาขยะ
• การดูแลพื้นที่สาธารณะ
• นำ้าเสียจากชุมชน

งบประมาณในการดูแล 
(ปีที่ผ่านมา)

อปท. น้อยกว่า 1/3 มีงบประมาณ 
น้อยกว่า 50,000 บาท หรือไม่มีเลย

ไม่เกิน 500,000 บาท 
(ร้อยละ 72.86 ของกลุ่มตัวอย่าง)

งบประมาณ
ถูกนำามาใช้เพื่อ

• บำารุงรักษาต้นไม้/ป่าไม้
• ควบคุมและจัดการไฟป่า
• แก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง

• จัดการขยะ
• รักษาความสะอาด 

เช่น ถนน ฯลฯ
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ตารางที่  2  (ต่อ)

รายการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม

ลำาดับของประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ อปท. 
มีปัญหาและอุปสรรค
ด้านกฎหมาย

• การดูแลพื้นที่สาธารณะ
• การจัดการเรื่องที่ดินทำากิน
• การจัดการนำ้า

• การจัดการขยะ
• การควบคุมกิจการ

ตามกฎหมายสาธารณสุข
• การรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ย
• การเผาในที่โล่ง

ในกระบวนการจัดการ
ปัญหาที่ประสบ
มากที่สุด

• บุคลากรขาดความรู้
ในการใช้กฎหมาย 
(ร้อยละ 51.21 ของกลุ่มตัวอย่าง)

• การถ่ายโอนภารกิจไม่ชัดเจน
• กฎหมายมีความซำ้าซ้อน

• บุคลากรขาดความรู้
ในการใช้กฎหมาย 
(ร้อยละ 60.22 ของกลุ่มตัวอย่าง)

ความเห็นต่อการ
ให้อำานาจของกฎหมาย

ควรเพิ่มอำานาจให้ปฏิบัติงานดีขึ้น
(ร้อยละ 53.36 ของกลุ่มตัวอย่าง)

ควรเพิ่มอำานาจให้ปฏิบัติงานดีขึ้น 
(ร้อยละ 50.00 ของกลุ่มตัวอย่าง)

ต้องการให้มี
การกระจาย
อำานาจเพิ่มขึ้น

• การจัดการนำ้า
• การอนุรักษ์และการจัดการป่าไม้
• การอนุญาตและควบคุม

ตามกฎหมายแร่

• การวางผังเมือง
• การควบคุมมลพิษ
• การควบคุมอาคาร

กฎหมายที่เป็นอุปสรรค กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
• กฎหมายป่าไม้
• กฎหมายขุดดินและถมดิน
• กฎหมายชลประทาน 

และกฎหมายของกรมเจ้าท่า

หน่วยงานที่มีปัญหา
ในการประสานงาน
มากที่สุด

• กำานันผู้ ใหญ่บ้าน
• หน่วยงานภูมิภาค
• นายอำาเภอ

ภาษีและค่าธรรมเนียม
ที่ต้องการให้จัดเก็บ

ภาษีสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
ให้มีการจัดเก็บ
• ภาษีการปล่อยนำ้าเสีย
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ของเสียอันตราย
• ภาษีการปล่อยอากาศเสีย
• ภาษีถุงพลาสติก

ที่มา: สรุปจากผลการสำารวจในปี พ.ศ. 2554
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6. เป้าหมายของการกระจายอำานาจ

 ในก�รสำ�รวจครั้งที่ 2 ได้ให้ผู้บริห�ร อปท. เลือกวิสัยทัศน์ หรือเป้�หม�ย
ของก�รพัฒน� อปท. ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ให้เลือกม�จ�ก 3 แนวคิด คือ
 1) แนวคิดบริการนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นคว�มส�ม�รถที่จะให้บริก�ร
ส�ธ�รณะที่มีประสิทธิภ�พอย่�งทั่วถึง และตรงกับคว�มต้องก�รของประช�ชน 
และ อปท. มีอำ�น�จเพียงพอและส�ม�รถตร�ข้อบังคับเพื่อที่จะจัดก�รกับปัญห�
ในท้องถิ่นต�มภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ย
 2) แนวคิดการมีส่วนร่วมนิยม เน้นก�รปกครองท้องถิ่นที่ประช�ชน 
ประช�คม และ อปท. ร่วมคิด ว�งแผน ตัดสินใจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันใน
ท้องถิ่น และให้คว�มสำ�คัญกับระบบปกครองที่ประช�ชนในท้องถิ่นมีบทบ�ทใน
ก�รกำ�กบัธรรม�ภบิ�ล และคว�มโปรง่ใสของก�รบรหิ�รของ อปท. ไดอ้ย�่งเตม็ที่
 3) แนวคดิทอ้งถิน่นิยม แนวคิดน้ีใหค้ว�มสำ�คัญกบัก�รที ่อปท. มสีว่นรว่ม 
กับรัฐส่วนกล�ง/ภูมิภ�คในก�รตัดสินใจจัดสรรและอนุญ�ตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพย�กรธรรมช�ติในท้องถิ่น และ อปท. ส�ม�รถห�ร�ยได้เองเป็นส่วนใหญ่และ
อ�ศัยเงินอุดหนุนเป็นส่วนน้อย
 
 เพ่ือใหท้ร�บถงึวสิยัทศันห์รอืเป�้หม�ยระยะย�วว�่ดว้ยก�รกระจ�ยอำ�น�จ 
และคว�มพร้อมของ อปท. จึงได้ทำ�ก�รสำ�รวจ อปท. ทั่วประเทศเป็นคร้ังที่ 2  
ซึ่งได้แบบสอบถ�มคืนม� 2,680 ฉบับ คว�มค�ดหวังสุดท้�ยหรือวิสัยทัศน์ 
เป้�หม�ยเกีย่วกบั อปท. เมือ่ได้พฒัน�ไปจนสมบูรณแ์บบ ในคว�มเหน็ของผูบ้ริห�ร  
อปท. พบว่� ผู้บริห�รเลือกเป้�หม�ยก�รปกครองท้องถิ่นที่ประช�ชน ประช�คม 
และ อปท. ร่วมคิดว�งแผนและตัดสินใจให้ได้ประโยชน์ร่วมกันในท้องถิ่นสูงถึง 
ร้อยละ 94.10 และ อปท. 
 สว่นใหญม่ทีศันคติเชงิบวกกบัธรรม�ภบิ�ลและก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน 
เป้�หม�ยท่ีมีผู้บริห�รเห็นด้วยน้อยสุด คือ เป้�หม�ยก�รพึ่งร�ยได้ของตนเอง 
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54) ดังนั้น อปท. จึงให้คว�มสำ�คัญกับแนวคิดก�รมี 
ส่วนร่วมม�กที่สุด 
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7. ความพร้อมของ อปท.

 คว�มพร้อมนี้วัดได้จ�กก�รให้คว�มสำ�คัญกับแนวคิดก�รปกครองตนเอง
หรือท้องถิ่นนิยมและระดับของคว�มเข้�ใจกฎหม�ยทรัพย�กรธรรมช�ติ
 ก�รทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจของผู้บริห�รพบว่� ในคำ�ถ�มทั้งสิ้น 20 ข้อ  
เมื่อแยกต�มกลุ่มคำ�ถ�มเกี่ยวกับทรัพย�กรป่�ไม้ มี อปท. ตอบถูกประม�ณ 
ร้อยละ 30 กลุ่มคำ�ถ�มเก่ียวกับแม่นำ้�ช�ยฝ่ัง ตอบถูกประม�ณร้อยละ 44  
และกลุ่มคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รจัดก�รที่ส�ธ�รณะมีผู้ตอบถูกประม�ณร้อยละ 72  
เมื่อวิเคร�ะห์เป็นร�ยข้อมีคำ�ถ�มที่ อบต. ตอบถูกเกินครึ่งเพียง 8 ข้อ ข้อที่ อปท.  
มีคว�มรู้ร่วมกันม�กที่สุด (ร้อยละ 79-81) คือ คว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รที่
ส�ธ�รณะ รองลงม�คือ ข้อที่ว่�น�ยก อปท. ไม่มีอำ�น�จจัดสรรที่ดินให้คนย�กไร้ 
คว�มรู้ที่ผู้บริห�รมีจำ�กัด (ตอบถูกน้อยกว่�ร้อยละ 40) ได้แก่คว�มรู้เกี่ยวกับก�ร
ถ่�ยโอนภ�รกิจต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ ประมง และกรมเจ้�ท่�
 เม่ือแบ่ง อปท. (โดยไม่รวมกลุ่มตัวอย่�งที่ เป็นเทศบ�ลเมืองและ 
เทศบ�ลนคร) เป็นกลุ่มต�มค่�คะแนนที่ให้ต�มแนวคิดพบว่� กลุ่มบริก�ร 
นิยมเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ ประม�ณกว่� 2 ใน 3 หรือ 1,903 จ�ก 2,629 ร�ย  
ส่วนกลุ่มที่รับแนวคิดก�รมีส่วนร่วมนิยมกับท้องถิ่นนิยมมี 257 ร�ย และกลุ่ม
ที่รับแนวคิดทั้ง 3 แนวมี 469 ร�ย (ร้อยละ 18) หรืออ�จสรุปในเบื้องต้นว่�  
กลุม่ทีจ่ติใจพรอ้มรบัก�รปกครองตนเองอย่�งมสีว่นร่วม และพร้อมทีจ่ะพึง่ตนเอง
ในระดับสูงมีประม�ณร้อยละ 28 หรือกว่�หนึ่งในสี่ของ อปท. ทั้งหมด อย่�งไรก็ดี  
เมื่อนำ�ทั้ง 3 กลุ่มไปทดสอบคว�มพร้อมโดยวัดจ�กคว�มเข้�ใจด้�นกฎหม�ย
ทรพัย�กรธรรมช�ต ิพบว�่ ไมแ่ตกต�่งกนัคอื ยงัมคีว�มเข�้ใจกฎหม�ยตำ�่กว�่เกณฑ ์
เป็นส่วนใหญ่ คือ คว�มพร้อมสูงในระดับจิตสำ�นึก แต่ยังข�ดคว�มพร้อมในด้�น
คว�มรู้คว�มเข้�ใจที่จะนำ�ไปปฏิบัติ
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8. อำานาจที่ อปท. ต้องการเพิ่มขึ้น

 อปท. รอ้ยละ 80.7 เหน็ดว้ยอย่�งยิง่ว�่ควรมกี�รถ�่ยโอนอำ�น�จก�รจดัสรร
ทรัพย�กรป่�ไม้ ประมง ที่ดิน ม�ให้ อปท. แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปต�มศักยภ�พ
ของชุมชนและ อปท. ส่วนร้อยละ 71 เห็นว่� อปท. ควรมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนด
ชนิดและลักษณะของเครื่องมือประมง ร้อยละ 65 เห็นว่� อปท. ควรมีอำ�น�จใน
ก�รขับไล่เพิงพัก ร้�นค้�ในที่ส�ธ�รณะที่ไม่บังควร และร้อยละ 62 เห็นว่� อปท.  
ควรมีอำ�น�จตรวจสอบ และเพิกถอนเอกส�รสิทธิที่ดินที่ได้ม�โดยมิชอบ และ 
รอ้ยละ 58 เหน็ว่� อปท. ควรมอีำ�น�จนำ�ทีด่นิม�จัดสรรใหผู้ย้�กไร ้ในด�้นก�รคลงั 
และร�ยได ้รอ้ยละ 89 เหน็ว�่ อปท. ควรมสีว่นแบ่งร�ยไดจ้�กภ�ษทีีเ่กดิจ�กร�ยได ้
ทุกประเภทในท้องถิ่น ร้อยละ 83.5 เห็นควรให้กำ�หนดภ�ษีมลพิษนำ้� และภ�ษี 
สิ่งแวดล้อมเป็นภ�ษีท้องถิ่น ร้อยละ 78 เห็นว่� อปท. ควรมีส่วนแบ่งจ�กร�ยได ้
ก�รท่องเที่ยว และร้อยละ 66 เห็นว่� อปท. ควรมีอำ�น�จในก�รออกข้อบัญญัต ิ
เพื่อกำ�หนดประเภทและค่�ธรรมเนียมก�รใช้ทรัพย�กรท่องเที่ยวในท้องถิ่น   

9. กรณีศึกษา

 นักวิจัยได้ลงพ้ืนที่ภ�คสน�มเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจกับปัญห�ผ่�นกรณีศึกษ�  
5 กรณีดังนี้

 1) กรณีศึกษาที่ดินป่าไม้ในจังหวัดกาญจนบุรี แสดงถึงคว�มซับซ้อน
ของกฎหม�ยป่�ไม้และที่ดิน มีปัญห�ก�รซ้อนทับของประเภทที่ดิน และอำ�น�จ
ของหล�ยหน่วยร�ชก�ร รวมทั้งที่ร�ชพัสดุของฝ่�ยทห�รซึ่งก�รประก�ศให้พื้นที ่
ดงักล�่วเปน็ทีร่�ชพสัดโุดยประก�ศในพระร�ชกฤษฎกี�ครอบคลุมพืน้ทีข่น�ดใหญ ่
ข�ดก�รสำ�รวจ และไมม่ขีอบเขตทีช่ดัเจนกอ่ใหเ้กดิปญัห�ทีด่นิทำ�กนิของประช�ชน
ซ้อนทับที่ส�ธ�รณะ ซึ่งในศตวรรษที่แล้ว และต้นศตวรรษนี้ย�กที่ร�ษฎรทั่วไป
จะเข้�ใจถึงนัยยะของกฎหม�ยต่อก�รบุกเบิกที่ทำ�กิน อีกทั้งร�ษฎรช�วกะเหร่ียง
ประกอบอ�ชีพเกษตรแบบไรห่มนุเวยีน ทำ�ใหร้อ่งรอยก�รใชป้ระโยชน์ไมเ่ตม็พืน้ที ่
เมื่อส่วนร�ชก�รอ�ศัยภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศในก�รตัดสินโดยไม่ยอมรับหลักฐ�น 
แวดล้อมอื่นๆ เช่น หลักฐ�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชน เอกส�รก�รแต่งตั้งกำ�นัน 
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ผู้ใหญ่บ้�น ทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งในสิทธิที่ทำ�กินระหว่�งรัฐส่วนกล�ง ทห�ร  
กับร�ษฎร ส่วน อปท. ไม่มีบทบ�ทเพร�ะไม่อยู่ในโครงสร้�งคณะกรรมก�รแก้ไข
ปัญห�ก�รบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัด
 ปัญห�เรื่องเขตชุมชน/ป่� ทำ�ให้ อบต. ในเขตพื้นที่ต้องก�รยกฐ�นะ 
ตัวเองเป็นเทศบ�ล เพร�ะฝ่�ยร�ชก�รส่วนกล�งและทห�รจะต้องม�กันเขตให้  
แตอ่ย�่งไรกด็เีมือ่ อบต. ยกฐ�นะเป็นเทศบ�ลก็จะสญูเสยีร�ยไดจ้�กอทุย�นแหง่ช�ต ิ
ซึ่งกฎหม�ยให้ร�ยได้กับ อบต. เท่�นั้น และจะทำ�ให้บ�งหมู่บ้�นไม่มีตัวแทน 
ในสภ�ตำ�บล
 ปญัห�อกีประเดน็ของ อบต. ในพืน้ทีอ่ทุย�นกค็อื ก�รพฒัน�ส�ธ�รณปูโภค
เพ่ือก�รท่องเที่ยวเป็นไปได้ย�ก เพร�ะต้องขออนุญ�ตกรมอุทย�นแห่งช�ติฯ  
เน่ืองจ�กจังหวัดก�ญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสำ�คัญ มีรีสอร์ทจำ�นวนม�ก แต่รีสอร์ท 
เหล่�นี้ เมื่อสร้�งปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อม อปท. ก็ไม่ส�ม�รถระงับปัญห�ได้
 ปัญห�ประเด็นสุดท้�ย คือ อบต.ที่ศึกษ�ต้องดูแลทรัพย�กรธรรมช�ติและ
สิ่งแวดล้อม แต่ร�ยได้จ�กส่วนกล�งไม่สอดคล้องกับภ�ระต�มจำ�นวนประช�กร
รวมทั้งประช�กรชั่วคร�วที่เข้�ม�ท่องเที่ยว
 
 2) กรณีศึกษาทรพัยากรทีด่นิ/ปา่ไมใ้นจังหวดัลำาพนู พบว�่ ไดม้กี�รนำ�ทีป่�่ 
และท่ีส�ธ�รณะไปออกเอกส�รสิทธิโดยมิชอบ ทำ�ให้ อปท. เข้�ม�มีบทบ�ทอย่�งสำ�คัญ 
เพื่อสนับสนุนชุมชนในก�รตรวจสอบก�รครอบครองที่ดินของน�ยทุนนอกพื้นที่  
รวมถึงเคลื่อนไหว/เรียกร้องให้ท�งร�ชก�รออกโฉนดชุมชนให้ประช�ชน  
ซึง่เปน็นวตักรรมทีข่ย�ยบทบ�ทของ อปท. ในด้�นก�รจดัก�รทรพัย�กร ธรรมช�ติ
ให้กว้�งขว�งม�กขึ้น และทำ�ให้ อปท. ส�ม�รถเข้�ม�แก้ไขปัญห�คว�มย�กจน 
และไร้ที่ทำ�กินในท้องถิ่น สำ�หรับแนวคิดนี้ อปท. ต้องมีอำ�น�จในก�รตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และก�รเข้�ถึงข้อมูล เช่น ก�รตรวจสอบเอกส�รสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
 กรณีศึกษ�ปัญห�ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดลำ�พูนกับกรณีศึกษ�
จงัหวดัก�ญจนบรุ ีพบตรงกนัว�่กฎหม�ยทีด่นิและป�่ไม้มีคว�มซบัซอ้น ก�รแกไ้ข
ปญัห�ในแตล่ะพืน้ทีค่วรตอ้งอ�ศยัขอ้มลูชมุชนระดบัทอ้งถิน่ ขอ้มูลประวตัศิ�สตร์ 
ไปประกอบก�รวิเคร�ะห์ร่วมกับภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ
 กรณศีกึษ�ก�รอนุรกัษท์รพัย�กรป่�ไมใ้นจังหวดัเชยีงใหม่ โดยพืน้ทีท่ีท่ำ�ก�ร
ศึกษ�ได้แก่ อบต. แม่ท� ได้ออกข้อบัญญัติเพื่ออนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้ ในข้อ



20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

บญัญติัได้มกี�รจดัแบง่พืน้ทีป่�่ไมเ้ปน็ป�่อนรุกัษ ์ป�่ใชส้อย และพืน้ทีท่ำ�ประโยชน์
ของช�วบ�้น ก�รจดัทำ�ป�่ชมุชนของช�วบ�้นจะมคีณะกรรมก�รเพือ่เฝ�้ระวงัก�ร
ลกัลอบตัดไม้ และล�่สตัวจ์�กคนในและนอกพืน้ที ่รวมถงึมกีำ�หนดกตกิ�ในก�รใช้
ประโยชน์จ�กไม้ และทรัพย�กรที่เกิดขึ้นในป่� เช่น หน่อไม้ เห็ด สัตว์ป่� ฯลฯ
 ก�รออกขอ้บญัญตัขิ�้งตน้ส�ม�รถอนรุกัษแ์ละเพิม่พืน้ทีป่�่ไม้ไดใ้นทอ้งถิน่ 
ถึงแม้ข้อบัญญัติเป็นกติก�ชุมชนที่ดี แต่กฎหม�ยป่�ไม้ปัจจุบันยังมิได้ให้อำ�น�จนี้
แก่ อปท. ดังนั้นบุคคลภ�ยนอกอ�จท้�ท�ยข้อบัญญัติของท้องถิ่นได้

 3) กรณีศึกษาในทรัพยากรท่องเที่ยวเขตอันดามัน พบว่�มี 3 ปัญห�หลัก
คือ หนึ่ง ก�รบุกรุกที่ส�ธ�รณะโดยเฉพ�ะในทำ�เลทอง เช่น ช�ยห�ด ที่สูง ฯลฯ 
สอง สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรม อันเนื่องม�จ�กมลพิษจ�กก�รท่องเที่ยวที่ไม่
ได้รับก�รบำ�บัด ส�ม ส�ธ�รณูปโภคไม่เพียงพอโดยเฉพ�ะนำ้� และ อปท. ได้รับ
งบประม�ณต�มหวัประช�กร แตน่กัทอ่งเทีย่วมจีำ�นวนม�กกว�่ประช�กร ทำ�ใหไ้ม่
ส�ม�รถบรกิ�รด�้นส�ธ�รณปูโภคไดเ้ตม็ที ่และ อปท. กห็�ร�ยไดจ้�กกจิกรรมก�ร
ทอ่งเทีย่วไม่ได้ ก�รศึกษ�ยงัพบว�่ แม ้อปท. จะไดร้บัมอบหม�ยใหด้แูลทีส่�ธ�รณะ 
ร่วมกับน�ยอำ�เภอ แต่อำ�น�จในก�รใช้ที่ส�ธ�รณะเป็นของอธิบดีกรมที่ดิน  
หรือผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด อปท. ไม่มีอำ�น�จจับกุม ขับไล่ผู้บุกรุก และร้ือถอน 
สิ่งก่อสร้�งในที่ส�ธ�รณะได้
 นอกจ�กน้ี อปท. ยังไม่มีอำ�น�จในทะเลจึงไม่ส�ม�รถดูแลกำ�กับจัดก�ร
กิจกรรมท�งทะเล เช่น ดำ�นำ้� สกู๊ตเตอร์ ได้แต่จำ�เป็นต้องดูแลขยะที่เกิดจ�กก�ร
ท่องเที่ยว
 มักเปน็ทีก่ล�่วกนัว�่ อปท. ไมม่อีำ�น�จใดๆ ทีจ่ะกำ�กบัดแูลช�ยห�ด แมแ้ต่
อนุญ�ตให้ปักร่มที่ช�ยห�ดเพร�ะเป็นที่ส�ธ�รณะที่กรมเจ้�ท่�ดูแล แต่กรณีศึกษ�
เทศบ�ลแสนสขุทีเ่ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วสำ�คญัของไทย พบนวตักรรมทดแทน โดยใช้
กฎหม�ยที่มีอยู่ อ�ศัย พระร�ชบัญญัติ เทศบ�ล พ.ศ. 2496 และ พระร�ชบัญญัติ 
ก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2535 ออกเทศบัญญัติเก็บค่�ใบอนุญ�ตจำ�หน่�ยสินค้�ที ่
ว�งข�ยต�มช�ยห�ดสำ�หรับบริก�รที่ไม่มีสินค้� เช่น เจ็ทสกี โดยเทศบ�ลเก็บ 
เป็นค่�ขยะต�มต�ร�งเมตรที่ใช้พื้นที่ 
 นอกจ�กนี้ยังมีนวัตกรรมออกเทศบัญญัติ กำ�หนดและเก็บค่�บำ�บัดนำ้�เสีย 
และใชเ้กบ็ค�่ธรรมเนยีมร�ยปจี�กหอพกั หอ้งชดุใหเ้ช�่ โดยอ�ศยั พระร�ชบญัญตั ิ
ก�รส�ธ�รณสขุ ว�่ดว้ยกจิก�รทีเ่ปน็อนัตร�ยตอ่สขุภ�พ สรุปไดว้�่ อปท. ส่วนใหญ่
ยังใช้กฎหม�ยไม่เต็มศักยภ�พ 
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 4) กรณศีกึษาทรพัยากรทะเลชายฝัง่ดา้นตะวนัออก  อปท. ในจงัหวดัตร�ด
ได้มีก�รรวมตัวกันเป็นเครือข่�ยอนุรักษ์ทรัพย�กรช�ยฝั่ง 6 ตำ�บล (ประกอบด้วย 
ต.อ�่วใหญ ่ต.หว้งนำ�้ข�ว ต.หนองเสมด็ ต.นำ�้เชีย่ว ต.หนองโสน ต.หนองคนัทรง) 
เพื่อปรึกษ�ห�รือถึงปัญห�ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญห�ร่วมกันในเรื่องก�รบุกรุก
ทำ�ล�ยป่�ช�ยเลน ก�รตัดไม้ ก�รทำ�ประมงช�ยฝั่งผิดกฎหม�ย และทรัพย�กร 
สัตว์นำ�้ท่ีลดน้อยลง และร่วมกันคิดห�แนวท�งในก�รอนุรักษ์และใช้ทรัพย�กรร่วมกัน 
อย่�งยั่งยืน แต่ง�นอนุรักษ์ของเครือข่�ยยังไม่ได้รับก�รรับรองภ�ยใต้กฎหม�ย
ประมง ก�รศกึษ�ยงัพบอีกว�่ กรมประมงมกีำ�ลงัคนและงบประม�ณไม่เพยีงพอทีจ่ะ 
ดูแลทรัพย�กรช�ยฝั่ง แต่ก็ยังมิได้มีก�รถ่�ยโอนอำ�น�จใดๆ ให้ อปท. ซึ่งในพื้นที่
กรณีศึกษ�พบว่� อปท. มีคว�มพร้อมที่จะรวมกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์ช�ยฝั่งได้
 กรณีศึกษ� อปท. ช�ยฝั่งอื่นๆ ที่มีข้อบัญญัติ เพื่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กร
ช�ยฝั่ง เช่น ที่ ต.คันธุลี จังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นี และบ้�นบ�งเหรียง จังหวัดสงขล� 
พบว่� มีคว�มสำ�คัญและมีคว�มหม�ยในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง แต่ข้อ
บัญญัติเหล่�นี้ก็ยังไม่มีสถ�นภ�พท�งกฎหม�ยที่ถูกต้อง อ�จไม่ส�ม�รถคุ้มครอง
ทรัพย�กรจ�กผู้ละเมิดข้อบัญญัติที่ม�จ�กนอกท้องถิ่น จึงจำ�เป็นต้องได้รับก�ร 
ถ่�ยโอนอำ�น�จจ�ก พระร�ชบัญญัติก�รประมง พ.ศ. 2490 

 5) กรณศีกึษาเรือ่งทรพัยากรนำา้ ในลุม่แมต่�ช�้ง เปน็กรณขีองก�รจดัสรร
นำ�้ในฤดูแลง้ พบว�่ ในภ�คเหนอืก�รจัดก�รนำ�้มรีะบบเหมอืงฝ�ยทีม่ผีูน้ำ�ธรรมช�ติ
แยกจ�กผูน้ำ�ในระบบก�รปกครอง ในปจัจบุนักเ็ชน่เดยีวกนั ระบบเหมืองฝ�ยทีมี่อยู่
จดัก�รโดยองคก์รเหมอืงฝ�ย และผูใ้ชน้ำ�้  และเนือ่งจ�กมีหล�ยตำ�บลเกีย่วขอ้งใน
ลุม่นำ�้เดียวกนั น�ยอำ�เภอจงึเป็นประธ�นในก�รจัดรอบเวร โดยม ีอปท. สนบัสนนุ
ด้�นก�รจัดก�รประชุมและงบประม�ณในพื้นที่ บทบ�ทของ อปท. ในด้�นก�ร 
จัดก�รนำ้�จึงเป็นเรื่องก�รประส�นเป็นส่วนใหญ่ และยังชี้ให้เห็นว่�ปัญห�อุปสรรค
สำ�คัญเป็นเรื่องก�รข�ดแคลนงบประม�ณ และข�ดแคลนเครื่องมือท�งกฎหม�ย
ทีจ่ะไปจดัก�รผูบ้กุรกุลำ�ร�งส�ธ�รณะ ก�รข�ดก�รมสีว่นรว่มในก�รรบัรูโ้ครงสร�้ง
ก�รชลประท�นขน�ดกล�งและขน�ดใหญข่องรฐั นอกจ�กนี ้ระบบกรรมก�รลุ่มนำ�้ 
ทีม่อียู ่อยู่ในระดบัสงูเกนิกว�่ทีจ่ะม�แกไ้ขปัญห�ในระดบัพืน้ทีท่ีเ่ปน็ลุ่มนำ�้ขน�ดเล็ก 
หรือส�ข�ย่อย 
 กรณศึีกษ�ในลุม่นำ�้เสยีวในภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื เปน็ก�รจดัก�รนำ�้ใน
พ้ืนทีดิ่นเค็ม ซึง่มกี�รจัดก�รทีซั่บซ้อน เพร�ะตอ้งรกัษ�ป�่ตน้นำ�้ไม่ใหน้ำ�้พ�เกลอื
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ลงม� และป่�ต้นนำ้�จะทำ�ให้ระดับนำ้�ใต้ดินตำ่� ทำ�ให้นำ้�ใต้ดินแยกจ�กนำ้�ผิวดิน  
ซึง่พบบทบ�ทของผูน้ำ�ชมุชน และ อปท. ในทำ�นองเดยีวกนักบัภ�คเหนือ คอื ผู้นำ�
และชมุชนรว่มกนัดแูลป�่ต้นนำ�้ และใช้ภมูปัิญญ�ท้องถ่ินในก�รจดัก�รชะล�้งนำ�้เคม็ 
ตอนต้นฤดูฝน ทำ�ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นม�ก ซึ่งก�รชะล้�งนำ้�เค็มต้นฤดูฝนเป็นวิธี
ปฏิบัติที่ต่�งจ�กร�ชก�ร อย่�งไรก็ดี บทบ�ทของ อปท. ค่อนข้�งน้อย เพร�ะก�ร
จัดก�รนำ้�ต้องอ�ศัยเครือข่�ยลุ่มนำ้�ไม่ใช่เครือข่�ยก�รปกครอง
 กรณีศึกษ�ทรัพย�กรนำ�้ในท่ีร�บภ�คกล�ง เป็นก�รทบทวนปัญห�มห�อุทกภัย 
ที่เกิดขึ้นปล�ยปี พ.ศ. 2554 ซึ่งพบปัญห�ในก�รประส�นง�นระหว่�งรัฐบ�ล และ
ท้องถิ่น โดยเฉพ�ะกรุงเทพฯ ในขั้นตอนก�รเตรียมก�รรับมือนำ้�ท่วม ปร�กฏว่� 
ในหล�ยท้องถิ่นมีก�รเตรียมก�รเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภ�พแล้วแต่ผู้นำ�ในแต่ละ
พื้นที่ แต่รัฐบ�ลกล�งประสบปัญห�ก�รจัดก�รอย่�งรุนแรงเพร�ะข�ดกลไก 
ในก�รเตรยีมก�รปอ้งกนัและรบัมอื มคีว�มสบัสนในก�รใชก้ฎหม�ยและมกี�รเมอืง
เข้�ม�แทรกแซงระหว่�งคว�มสัมพันธ์ของรัฐบ�ลและท้องถิ่น มีแต่กลไกบรรเท�
และเยียวย� เพร�ะคณะกรรมก�รลุ่มนำ้�ที่มีอยู่เดิมดูแลเรื่องก�รข�ดแคลนนำ้�และ
ก�รจดัสรรนำ�้เปน็หลกั ไมม่กี�รนำ�ขอ้มลูนำ�้ 4 ลุม่นำ�้ม�เชือ่มโยงกนัเพือ่ค�ดคะเน
ขน�ดของปัญห�ล่วงหน้� ทั้งที่ค�ดเด�ได้ ว่�นำ้�ใช้เวล�เดินท�งจ�กนครสวรรค์ 
ถึงอยุธย�ใช้เวล� 9 วัน มีเวล�เพียงพอที่จะป้องกันนิคมอุตส�หกรรมในจังหวัด
อยุธย�ได้ ในขั้นตอนก�รรับมือกับอุทกภัยพบว่� อปท. มีบทบ�ทสูงและมี
ประสิทธิภ�พ และมีอำ�น�จต�ม พระร�ชบัญญัติป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 
พ.ศ. 2550 แต่รัฐบ�ลกล�งกลับไม่ใช้ พระร�ชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งที่มีกลไกรองรับ  
กลบัไปใช ้พระร�ชบญัญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 เพือ่ตัง้ศนูย์
ปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้�ท่วม (ศปภ.) ขึ้น ทำ�ให้ก�รประส�น ก�รสื่อส�ร 
สบัสนวุ่นว�ย และเกิดคว�มสญูเสยีอย�่งมห�ศ�ล เพร�ะรฐับ�ลใชก้ฎหม�ยผดิฉบบั  
ใช้คนผิดประเภทในก�รทำ�ง�น  
 บทเรยีนก�รจดัก�รอุทกภยัให้เห็นว�่ รฐับ�ลกล�งก็ใชว่�่จะมคีว�มส�ม�รถ
ในก�รจัดก�รทรัพย�กรดีกว่� อปท. และก�รรับมือในระดับท้องถิ่น โดยเฉพ�ะ 
ไกลจ�ก กทม. ออกไป อปท. ทำ�ง�นได้อย่�งเห็นผลม�กกว่�
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10. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

 ก) ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีทิศท�ง หรือเป้�หม�ยก�รใช้ท่ีดิน ป่�ไม้ของช�ติ  
ก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ที่ชัดเจนที่บูรณ�ก�รกันในรูปของแผนของช�ติที่กำ�หนด
บทบ�ท อปท. อย่�งชัดเจน และทุกหน่วยง�นยอมรับ เพื่อมิให้เกิดปัญห�ก�ร
บริห�รจัดก�รระหว่�ง อปท. และหน่วยร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง
 ข) ควรตร�กฎหม�ยขึ้นใหม่เพื่อรองรับต�มม�ตร� 290 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนถึงขอบเขตหน้�ที่ของ 
อปท. ในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติ 
สภ�ตำ�บลและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 พระร�ชบัญญัติองค์ก�ร
บริห�รส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระร�ชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนก�ร 
กระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับ 
พระร�ชบัญญัติที่ตร�ขึ้นใหม่ด้วย
 ก�รขับเคลื่อนร่�งพระร�ชบัญญัติใหม่อ�จทำ�ผ่�นแผนกระจ�ยอำ�น�จ  
แผนบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี หรือเป็นก�รขับเคลื่อนผ่�นสมัชช�/เครือข่�ย
ท้องถิ่น
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ก�รปกครองตนเองที่มีประช�ชนมีส่วนร่วม  
ก�รบัญญัติกฎหม�ยใหม่ควรมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้ 
 • ให้สิทธิแก่ อปท. ในก�รเข้�ถึงข้อมูลเกี่ยวกับก�รถือครองกรรมสิทธิ์ 
หรือก�รมีใบอนุญ�ตทรัพย�กรธรรมช�ติของร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค โดยไม่ต้องเสีย
ค่�ใช้จ่�ย
 • ใหอ้ำ�น�จ อปท. ตรวจสอบและเสนอชือ่เพือ่เพกิถอนสิทธิในก�รเข�้ถงึ
หรอืครอบครองทรพัย�กรธรรมช�ตอินัไดม้�โดยมชิอบ และใหข้ัน้ตอนก�รขอเพกิ
ถอนสิทธิสิ้นสุดในระดับจังหวัด
 • กรณีท่ีกฎหม�ยเฉพ�ะมิได้ให้อำ�น�จ อปท. ไว้ ให้ อปท.มีอำ�น�จในก�รออก 
ข้อบัญญัติก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยส�ม�รถกำ�หนดพื้นที่แนวเขต  
ประเภท และปริม�ณทรพัย�กรทีอ่นญุ�ตใหใ้ชไ้ด ้ห�กกฎหม�ยเฉพ�ะมไิดห้�้มไว้ 
หรือได้มีข้อตกลงร่วมกับส่วนร�ชก�รซึ่งเป็นเจ้�ของกฎหม�ยเฉพ�ะต้องมีก�ร 
กำ�หนดกระบวนก�รและข้ันตอนท่ีชัดเจนให้ชุมชนท้องถ่ิน และหน่วยง�นส่วนภูมิภ�ค 
เข�้ม�มสีว่นรว่มในกระบวนก�รออกขอ้บญัญตั ิโดยหน่วยง�นส่วนภมิูภ�คมีหน้�ที่
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ในก�รตรวจสอบประเมนิผล และใหข้ัน้ตอนก�รขออนญุ�ตนีส้ิน้สดุในระดบัจงัหวดั  
 • ให้อำ�น�จ อปท. ในก�รรื้อถอนสิ่งปลูกสร้�งซึ่งขัดต่อกฎหม�ยเฉพ�ะ 
(เช่น ก�รบุกรุกที่ส�ธ�รณะ สิ่งก่อสร้�งที่ล่วงลำ้�ลำ�นำ้�) 
 • โครงก�รของรัฐส่วนกล�ง หรือก�รให้ใบอนุญ�ต/ประท�นบัตร/ก�รต่อ
อ�ยุโครงก�รเอกชนในท้องถิ่น ต้องแจ้งให้ท้องถิ่นรับทร�บและท้วงติงได้ในเวล� 
ที่กำ�หนด
 • ต้องสร้�งกระบวนก�รตรวจสอบติดต�มบทบ�ทของ อปท. ทั้งในด้�น
ลบและบวก เพื่อสร้�งก�รยอมรับบทบ�ทของ อปท. จ�กส�ธ�รณะเพื่อเป็นก�ร
ขับเคลื่อนกฎหม�ยที่ตร�ขึ้นใหม่ในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของ อปท. ซึ่งปัจจุบัน
ส�ธ�รณะยังไม่มีคว�มไว้ว�งใจต่อ อปท. ในบ�งประเด็น เช่น ก�รใช้อำ�น�จและ
ข้อมูลในก�รฉ้อฉลเพื่อนำ�ที่ดินหรือลำ�นำ้�ส�ธ�รณะม�เป็นส่วนตน
 ค) ใหอ้ำ�น�จก�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ตเิปน็ไปต�มกลุ่ม ต�มศกัยภ�พ
และคว�มพร้อม เพื่อให้ส�ม�รถจัดก�รปัญห�ในบริบทที่แตกต่�งกัน ก�รศึกษ�นี้ 
พบว่� อปท. มีศักยภ�พและคว�มต้องก�รก�รสนับสนุนแตกต่�งกัน ก�รเพิ่ม
อำ�น�จให้ อปท. จึงควรเพิ่มให้ต�มคว�มพร้อมของท้องถิ่นต�มตัวชี้วัดด้�น
ศักยภ�พ (ซึ่งจะต้องจัดทำ�ขึ้นใหม่) และให้ระดับอำ�น�จในก�รจัดก�รขึ้นอยู่กับ
ตัวชี้วัด ก�รห�ร�ยได้ และก�รทำ�ง�นร่วมกับประช�คม และระดับก�รมีส่วนร่วม
ของประช�ชน
 ง) ต้องดำ�เนินก�รสร้�งองค์คว�มรู้ให้แก่ อปท. ทั้งระดับนโยบ�ยและ
ปฏิบัติก�รผ่�นก�รเผยแพร่แนวท�งปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือก�รให้คว�มรู้โดยตรง 
เพร�ะมีภ�รกิจที่มอบหม�ยม�จ�กส่วนร�ชก�รต่�งๆ จำ�นวนม�ก ถึงแม้ว่� อปท. 
จะมีอำ�น�จในก�รว่�จ้�งเอกชนม�ดำ�เนินก�รต่�งๆ ก็ต�ม แต่ อปท. ก็มีคว�ม
จำ�เป็นที่จะต้องมีเจ้�หน้�ท่ีในหน่วยง�นซ่ึงมีคว�มรู้ในเร่ืองก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติทั้งก�รอนุรักษ์ ก�รพัฒน� และก�รผังเมือง เป็นต้น  
 จ) ใช้ตัวชี้วัดด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติที่ดีเป็นตัวกำ�หนดเงิน
อุดหนุนเงินงบประม�ณ สำ�หรับป้องกันไฟป่� ควรเป็นงบอุดหนุนเฉพ�ะที่ให้กับ 
อปท. ในเขตป่� 
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11. ข้อเสนอรายทรัพยากร

11.1 ทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน

ก) การจัดทำาแนวเขตป่า 
 ก�รพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินไม่ว่�จะดำ�เนินก�รโดย กบร. หรือกรมป่�ไม้ ที่ใช้
มติ ครม. วันที่ 30 มิถุน�ยน 2541 นั้นมีคว�มล่�ช้� แต่ก�รจัดทำ�แผนที่ทำ�มือ
โดยชุมชนส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เร็วกว่� ห�ก อปท. เข้�ม�มีบทบ�ทหรือร่วมกับ
ชุมชนในก�รพิสูจน์สิทธิ์จะมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น อปท. ควรมีส่วนร่วมในก�ร
จัดทำ�แนวเขตป่�และให้ถือหลักฐ�นแนวเขตป่�ทุกประเภทร่วมกันไว้เพื่อป้องกัน
ก�รบุกรุกพื้นที่ป่�เพิ่มในอน�คต
 
ข) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุญาตและลดขั้นตอน
 ลดขั้นตอนก�รอนุญ�ตให้จบสิ้นในระดับเขต หรือระดับจังหวัด
 
ค) ระบบฐานข้อมูลที่ดิน
 ภ�รกิจที่สมควรเป็นหน้�ที่ของ อปท. เพิ่มเติมจ�กที่มีก�รถ่�ยโอนแล้ว  
คอื ก�รจดัทำ�ระบบขอ้มลูทีด่นิทีแ่สดงสภ�พภมูปิระเทศ ก�รใชท้ีด่นิ ก�รถอืครอง 
ที่ดินร�ยแปลง โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้�งในพื้นที่ คว�มเหม�ะสมของดิน 
เพื่อก�รเกษตร แผนที่ภ�ษี ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นอำ�น�จหน้�ที่ของหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินทุกหน่วยง�น 

ง) อปท. ในฐานะสาขาของธนาคารที่ดิน
 ก�รจัดท่ีดินทำ�กินเพ่ือรองรับผู้ไร้ท่ีดินทำ�กินในอน�คตน้ันมีคว�มเป็นไปได้น้อย  
เพร�ะไม่มีที่ดินสำ�รองของรัฐ ก�รดำ�เนินก�รในอน�คต จะต้องจัดซื้อที่ดินจ�ก
เอกชนที่ต้องก�รข�ยม�จัดให้แก่ผู้ต้องก�รที่ดินทำ�กิน จึงมีข้อเสนอเรื่องธน�ค�ร
ที่ดินขึ้น รูปแบบหนึ่งของธน�ค�รที่ดินที่ควรจะเป็น คือ มีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมห�นคร แล้วใช้ อปท. ในจังหวัดต่�งๆ เป็นสำ�นักง�นส�ข� ถือเป็นอีก
ภ�ระหน้�ที่หนึ่งที่เพิ่มขึ้นของ อปท. โดยให้ อปท. เป็นผู้พิจ�รณ�ผู้ไร้ที่ดินทำ�กิน
ทีป่ระสงคจ์ะทำ�ก�รเกษตร แลว้เสนอสำ�นักง�นใหญ่ใหผู้ไ้ร้ทีท่ำ�กนิกูเ้งินไปซือ้ทีด่นิ 
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เชน่เดยีวกับก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห ์เพร�ะ อปท. จะมขีอ้มลู
เกีย่วกบัผูไ้รท้ีด่นิในเขตของ อปท. นัน้ดทีีส่ดุ หรอืห�กมเีงนิทนุพอ ควรดำ�เนินก�ร
ช่วยเหลือเกษตรกรที่สัญญ�จำ�นองจะสิ้นสุดลงแต่ไม่มีเงินไปไถ่ถอน ตัวอย่�งของ
ชุมชนที่ดำ�เนินก�รซื้อที่ดินให้สม�ชิกกลุ่มได้เกิดขึ้นแล้วในบ�งจังหวัด สมควรยก
ระดบัขึน้เปน็ก�รจดัก�รระดบั อปท. ในปจัจบุนั ไดม้พีระร�ชกฤษฎกี�จดัตัง้สถ�บนั
บรหิ�รจดัก�รทีดิ่น (องคก์�รมห�ชน) พ.ศ. 2554 โดยมสีำ�นกัง�นปลดัสำ�นกัน�ยก
รัฐมนตรีเป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 

จ) การอนุรักษ์ดินและนำ้าและการป้องกันดินถล่ม 
 เนื่องจ�กพื้นที่มีปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินม�กถึง 108 ล้�นไร่  
เกนิขดีคว�มส�ม�รถของกรมพฒัน�ทีด่นิ และมวีธิกี�รอนรุกัษด์นิและนำ�้ ที ่อปท. 
ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ เช่น ก�รปลูกหญ้�แฝก เป็นต้น อปท. จึงสมควรเข้�ม�มี
บทบ�ทในเรื่องนี้ ในกรณีดินถล่มนั้น อปท. ต้องเตรียมก�รแก้ไขปัญห�ในเรื่องนี้ 
ทั้งก�รป้องกันและโยกย้�ยประช�ชนออกจ�กที่ตั้งถิ่นฐ�นเดิม ซึ่งต้องดำ�เนินก�ร
จัดห�พ้ืนทีท่ีจ่ะตัง้ถิน่ฐ�นใหมโ่ดยเรว็ รฐัควรใหแ้รงจงูใจแก ่อปท. ในก�รกำ�จดัขยะ 
โดยนำ�ม�ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อก�รปรับปรุงดิน โดยปรกติ อปท. มีหน้�ที่กำ�จัดขยะ
อยู่แล้ว เพียงแต่นำ�ขยะม�แยกออกเป็นขยะแห้งและขยะเปียก แล้วนำ�ขยะเปียก
ม�ทำ�เป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยนำ้�เพื่อก�รเกษตร ซึ่งจะลดค่�ใช้จ่�ยในก�รกำ�จัดขยะ 
ที่ดำ�เนินก�รอยู่ในปัจจุบัน 

ฉ) เพิ่มอำานาจให้ อปท. 
 ในที่ส�ธ�รณะให้ อปท. มีอำ�น�จออกคำ�สั่ง ขับไล่ ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้�ง 
ในที่ส�ธ�รณะได้ ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้�งนั้นสร้�งคว�มเสียห�ยต่อระบบนิเวศน์ 
หรือกีดกันก�รใช้ประโยชน์ของส�ธ�รณะ และสร้�งแรงจูงใจให้ อปท. ดูแลที่
ส�ธ�รณะให้ดีขึ้นเมื่อมอบอำ�น�จไปแล้ว

ช) การพัฒนาดิน 
 กรมพฒัน�ทีด่นิไดด้ำ�เนนิโครงก�รหมอดนิอ�ส�ม�เปน็เวล�อย�่งนอ้ย 20 ป ี 
ขณะนี้มีหมอดินอ�ส�ทุกหมู่บ้�นจำ�นวน 7 หมื่นคนเศษ หมอดินอ�ส�เหล่�นี้ 
ได้รับก�รฝึกอบรมอย่�งต่อเนื่องในก�รเก็บตัวอย่�งดิน ก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน  
ก�รขย�ยพันธ์ุหญ้�แฝก เป็นก�รช่วยเหลือก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
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ในหมู่บ้�นน้ันๆ กรมพัฒน�ที่ดินได้ร่วมกับ อปท. ในก�รพัฒน�ที่ดินบ้�งแล้ว  
และ อปท. ส�ม�รถเข�้ม�มบีทบ�ทในเรือ่งนี้ไดอ้ย�่งรวดเรว็ เพร�ะมบีคุล�กร คอื 
หมอดินอ�ส� ทุกหมู่บ้�นทุกตำ�บลอยู่ในขณะนี้ ง�นนี้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 
ร่วมไปกับก�รกำ�จัดขยะ โดยก�รนำ�ขยะเปียกม�ทำ�ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยนำ้�

ซ) การหารายได้จากผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 เนื่องจ�ก อปท. จะต้องมีหน้�ที่หลักในก�รบำ�รุง รักษ�อนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงก�รดูแลคว�มสะอ�ดและ
ส�ธ�รณูปโภค จึงควรมีร�ยได้ที่ส�ม�รถเรียกเก็บจ�กผู้ใช้ทรัพย�กรในท้องถิ่น 
รวมถึงนักท่องเที่ยว เช่น ค่�ธรรมเนียมปีนเข� ดูปะก�รัง ก�รเก็บค่�ใช้นำ้� ฯลฯ 
โดย ค่�ธรรมเนียมปีนเข�อ�จทดลองใช้ต�มม�ตร� 10 ม�ตร� 11 และม�ตร� 12 
ของประมวลกฎหม�ยที่ดิน เป็นต้น

ฌ) การจัดการไฟป่า
 ถ่�ยโอนงบประม�ณให้ อปท. ส�ม�รถดำ�เนินภ�รกิจด้�นก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติและก�รจัดก�รไฟป่�ได้

11.2 ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเพื่อการประมง

ก) ขยายขอบเขตอำานาจ อปท. ให้ดูแลพื้นที่ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล
 ในปัจจุบัน อปท. มีขอบเขตเฉพ�ะบนบก แต่ในพื้นที่ท่องเที่ยว ปัญห�
ม�กม�ยเกิดในพื้นที่ช�ยฝั่งและในทะเลซึ่งกระทบกับก�รจัดก�รของ อปท. ทำ�ให้ 
อปท. ต้องให้บริก�รโดยไม่มีร�ยได้ ก�รขย�ยอำ�น�จจะทำ�ให้ส�ม�รถดูแลระบบ
นิเวศน์ได้อย่�งสมบูรณ์แบบและ อปท. มีร�ยได้เพิ่มขึ้น

ข) มอบอำานาจการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
 ถ�่ยโอนอำ�น�จให ้อปท. ช�ยฝัง่ส�ม�รถใชม้�ตร� 32 ของพระร�ชบญัญตัิ
ก�รประมง พ.ศ. 2490 ในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง ซึ่งรวมถึง
ส�ม�รถกำ�หนดขน�ด และชนิดของเครื่องมือประมงในท้องถิ่นต่�งๆ ได้
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ค) เพิ่มอำานาจการจับกุม
 แก้ไขกฎหม�ยเพื่อกระจ�ยอำ�น�จให้ อปท. มีอำ�น�จจับกุมผู้มีเคร่ืองมือ
ผิดกฎหม�ยในครอบครอง เช่น ส�ม�รถจับกุมเรือประมงที่ทำ�ผิดกฎหม�ยได้  

ง) ให้ อปท. และชุมชนมีส่วนร่วมในการประกาศประเภทที่จับสัตว์นำ้าและการออก
ใบอนุญาตทำาการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
 ควรให้ อปท. และชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนก�รประก�ศท่ีจับสัตว์นำ�้ 
เป็นที่รักษ�พืชพันธุ์ และที่อนุญ�ตทำ�ก�รประมงหรือเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ้� รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในกระบวนก�รอนุญ�ตให้เพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในที่ส�ธ�รณประโยชน์  
โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติก�รประมงหรือออกระเบียบกรมประมงกำ�หนด
ในเรื่องนี้อย่�งชัดเจน แทนที่จะใช้หนังสือสั่งก�ร

จ) เพิ่มการมีส่วนร่วมของ อปท.
 ในก�รออกใบอ�ชญ�บัตรประมง ควรต้องมีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�ก 
อปท. และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีก�รแจ้งพิกัดขอบเขตที่ชัดเจน 
และมอบอำ�น�จให้ อปท. ส�ม�รถติดต�มไม่ให้รุกลำ้�พื้นที่นอกเหนือจ�กที่ได้
กำ�หนดไว้

ฉ) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการมลพิษทางนำ้า
 ควรมีก�รให้คว�มรู้และถ่�ยโอนภ�รกิจ ก�รควบคุมก�รปล่อยนำ้�ทิ้ง 
จ�กโรงง�นและสถ�นประกอบก�รไม่ให้มีผลกระทบต่อทรัพย�กรท�งทะเล 
และช�ยฝั่ง

11.3 ทรัพยากรนำ้า
 ด้�นก�รบริห�รจัดก�รนำ้� จะต้องมีก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือของ อปท. 
ตั้งแต่ต้นนำ้� กล�งนำ้� และปล�ยนำ้� ก�รจัดทำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติทรัพย�กรนำ้� 
ทีก่ำ�หนดโครงสร�้งก�รบรหิ�รจัดก�รนำ�้โดยยึดลุม่นำ�้เป็นหลกัจงึยงัเปน็เรือ่งทีต่อ้ง
ดำ�เนินก�รต่อไป โดยพัฒน�กลไกก�รบริห�รจัดก�รนำ้�อย่�งบูรณ�ก�รในระดับ 
25 ลุ่มนำ้�หลัก 254 ลุ่มนำ้�ส�ข� และอีกกว่� 5,000 ลุ่มนำ้�ย่อย พร้อมๆ ไปกับ
ก�รพัฒน�คว�มเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้นำ้� ซึ่ง อปท. จะมีคว�มสำ�คัญในทุกระดับ
เนื่องจ�กเป็นหน่วยง�นที่ใกล้ชิดกับชุมชนม�กที่สุดและมีศักยภ�พในก�รจัดก�ร
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ปัญห�คว�มขัดแย้งเรื่องนำ้� ซึ่งหล�ย อปท. ก็ทำ�หน้�ที่เหล่�นี้ได้เป็นอย่�งดีอยู่
แล้วในปัจจุบัน
 ก) สนบัสนุนงบประม�ณ บุคล�กร และเพ่ิมแหล่งร�ยไดจ้�กก�รจดัก�รนำ�้
และอุทกภัยให้ อปท. เช่น ภ�ษีนำ้�ท่วมห�กมีก�รเก็บควรมอบร�ยได้ให้ อปท.
 ข) โครงก�รของหน่วยร�ชก�ร ที่จะลงในพื้นที่ควรให้ อปท. รับรู้  
และเห็นชอบ
 ค) จัดลำ�ดับและให้รหัสคูคลองในทุกประเภทของพื้นที่ และมอบหม�ย
ภ�รกิจให้ชัดเจนต�มลำ�ดับรหัส 

11.4 นำ้าเพื่อการสัญจร
 ก) ควรพัฒน�บุคล�กรของ อปท. โดยเฉพ�ะก�รให้คว�มรู้เชิงเทคนิค 
ด้�นก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตสิ่งก่อสร้�งที่รุกลำ้�ลำ�นำ้�หรือช�ยฝั่งทะเลให้ถูกต้องต�ม
หลักเกณฑ์และคู่มือที่กรมเจ้�ท่�กำ�หนด 
 ข) ควรให้คว�มรู้และชี้แจงให้ อปท. เข้�ใจเก่ียวกับอำ�น�จหน้�ที่ 
ที่กรมเจ้�ท่�ได้มอบอำ�น�จให้ อปท. ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือใน 
น่�นนำ�้ไทยฯ เชน่ ก�รแจง้คว�มรอ้งทกุขก์รณมีกี�รบกุรกุพืน้ทีช่�ยห�ดส�ธ�รณะ  
และก�รปล่อยมลพิษในพื้นที่ริมนำ้�และช�ยห�ดที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบ เป็นต้น
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ตอนที่ 2
นโยบายสาธารณะ
ว่าด้วยการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

 ทิศท�งกว้�งๆ ของนโยบ�ยส�ธ�รณะจะถูกกำ�กับโดยนโยบ�ยแห่งรัฐ 
ภ�ยใต้รัฐธรรมนูญและนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่เสนอต่อรัฐสภ� นอกจ�กนี้ ยังมี 
นโยบ�ยระยะป�นกล�งและระยะย�วซึ่งจะเสนอทิศท�งก�รบริห�รจัดก�รไว้ใน 
แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ นโยบ�ยส�ธ�รณะของไทยมีก�รบังคับ
ใช้ผ่�นกฎหม�ยในระดับชั้นต่�งๆ เช่น พระร�ชบัญญัติ พระร�ชกฤษฎีก�  
กฎกระทรวง มตคิณะรฐัมนตร ีระเบียบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีฯลฯ ซึง่เปน็กฎหม�ย
ของหน่วยร�ชก�รจ�กส่วนกล�ง เทศบัญญัติและข้อบัญญัติ ฯลฯ ของหน่วย
ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น นอกจ�กนี้ ยังมีแผนร�ยทรัพย�กร แผนของกระทรวง 
ทบวง กรม ซึ่งคว�มสำ�คัญของแผนก็คือเป็นที่อ้�งอิงสำ�หรับของบประม�ณเพื่อ
นำ�นโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ
 กระทรวง ทบวง กรม ของไทยต่�งก็ถือกฎหม�ยคนละฉบับเพื่อรองรับ
อำ�น�จก�รจัดก�รของตนต�มหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย คว�มเป็น “เอกเทศ” หรือ 
“ก�รแยกส่วน” ก�รจัดก�รนี้ทำ�ให้ทรัพย�กร ธรรมช�ติที่สำ�คัญๆ ของไทย ได้แก่ 
ดิน นำ้� ป่� อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับของหน่วยง�นหล�ยสิบหน่วยง�นด้วยกัน แต่ละ
หน่วยง�นก็มีอำ�น�จที่กำ�หนดขอบเขตเสียจนแทบไม่มีที่ว่�งให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยง�นที่เกิดขึ้นภ�ยหลังส�ม�รถบริห�รจัดก�รทรัพย�กรได้
 วัตถุประสงค์ของบทน้ี เพื่อ (1) ฉ�ยภ�พอำ�น�จในก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติของไทย เพื่อประกอบก�รอ่�นให้เกิดคว�มเข้�ใจกรณีศึกษ�
ต่�งๆ (2) แสดงวิวัฒน�ก�รของ แนวท�งก�รแก้ปัญห�ของรัฐซึ่งยังวนเวียน 
อยู่กับม�ตรก�รเฉพ�ะหน้� โดยยังมิได้สะส�งส�ยใยแห่งอำ�น�จที่พัวพันซ้อนทับ
กันยุ่งเหยิงอยู่ในปัจจุบัน   
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1. นโยบายที่ดิน

 นโยบ�ยที่ดินในประเทศไทย มีที่ม�หล�ยประก�ร เช่น จ�กแผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 1-11 นโยบ�ยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภ� มติคณะรัฐมนตรี มติของคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้องกับที่ดินต�มกฎหม�ย 
เป็นต้น เนื่องจ�กบ�งช่วงเวล�มีก�รเปลี่ยนแปลงรัฐบ�ลบ่อยครั้ง เช่น ในช่วงปี 
พ.ศ. 2551-2552 มีก�รเปลี่ยนรัฐบ�ลถึง 3 คณะ นโยบ�ยที่ดินจึงข�ดเอกภ�พ
และข�ดคว�มต่อเนื่อง เพร�ะนโยบ�ยของพรรคก�รเมืองที่เข้�ม�บริห�รประเทศ 
มีคว�มแตกต่�งกัน ด้วยเหตุผลที่กล่�วนี้ จึงมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับที่ดิน
จำ�นวนม�ก บ�งเรื่องยังคงมีก�รนำ�ม�ปฏิบัติบ�งเรื่องก็ไม่มีก�รดำ�เนินก�รใดๆ 
นโยบ�ยที่ดินที่สำ�คัญในปัจจุบันที่จะกล่�วถึงมีดังต่อไปนี้

1.1 นโยบายในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
1.1.1 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ในฐานะทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิต 
 ภาคเกษตร ดังนี้
 ก) รักษ� ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภ�พท�งก�รเกษตรและ
สนับสนุนให้เกษตรกรร�ยย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำ�กินในที่ดิน  
โดยก�รปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่มีอยู่ให้เอื้อต่อก�รนำ�ที่ดินม�ใช้เพื่อก�รเกษตร  
เช่น พระร�ชบัญญัติก�รเช่�ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 รวมถึงก�รเร่งรัด 
ก�รออกกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รรักษ�และควบคุมก�รใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ศกัยภ�พสงูทีร่ฐับ�ลไดม้กี�รลงทนุโครงสร�้งพืน้ฐ�น เชน่ ระบบชลประท�น ระบบ
คมน�คม ขนส่ง ไว้แล้ว และบังคับใช้กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งจริงจังโดยเฉพ�ะ
พระร�ชบัญญัติก�รผังเมือง พ.ศ. 2518  เพื่อคุ้มครองพื้นที่ท�งก�รเกษตรให้เป็น
ฐ�นก�รผลิตที่มีประสิทธิภ�พและยั่งยืนของประเทศ
 ข) เร่งรัดให้มีก�รจัดซ้ือที่ดินจ�กเอกชนม�ดำ�เนินก�รปฏิรูปเพื่อ
เกษตรกรรม และใช้ม�ตรก�รท�งภ�ษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลเลิกถือครอง
ที่ดินไว้เป็นจำ�นวนม�กโดยไม่ได้ทำ�ประโยชน์ในท�งเศรษฐกิจและสังคม 
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 ค) เร่งรัดก�รจัดให้มีองค์กรและระบบบริห�รจัดก�รที่ดินให้เป็นรูปธรรม 
โดยเรว็ เพ่ือเปน็กลไกในก�รกระจ�ยก�รถอืครองทีด่นิอย�่งเปน็ธรรม และดำ�เนนิก�ร 
ใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิ์ในทีดิ่นเพือ่ประกอบเกษตรกรรมอย�่งทัว่ถงึ และสนบัสนนุ
ก�รใชป้ระโยชนท์ีด่นิของรฐัอย่�งคุม้ค่�โดยเกษตรกรและชมุชน รวมทัง้เร่งรัดก�ร
ออกเอกส�รสิทธิหรือจัดสรรสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำ�กินให้มีที่ดิน
เป็นของตนเองอย่�งเป็นธรรม  
 นอกจ�กนี้ ยังมีปร�กฏในยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ
สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืนดังนี้
 ง) ปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รที่ดินทั้งระบบ กระจ�ยก�รถือครองที่ดิน 
ใหเ้กดิคว�มเปน็ธรรม โดยใหม้กี�รจัดทำ�ระบบส�รสนเทศและทะเบยีนขอ้มลูทีด่นิ
และแผนที่แห่งช�ติ กำ�หนดม�ตรก�รเพื่อกระจ�ยก�รถือครองที่ดินให้เป็นธรรม 
เช่น ก�รจดัเก็บภ�ษีทีด่ินในอัตร�ก้�วหน้� รวมทัง้จัดให้มีระบบและองคก์รบริห�ร
จัดก�รที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ตลอดจนกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันก�รสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรร�ยย่อย 
 ฉ) เร่งรัดพัฒน�และฟื้นฟูคุณภ�พดินเพื่อสนับสนุนก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รผลิตก�รเกษตร และคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร โดยก�รส่งเสริมและพัฒน�ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ก�รแก้ไขปัญห�ดินเค็ม ดินข�ดอินทรียวัตถุ และปัญห�ก�ร
ชะล้�งพังทล�ยของหน้�ดิน (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งช�ติ 2554: 56-57, 103)

1.1.2 คำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 
 ในคำ�แถลงของน�ยกรฐัมนตรยีิง่ลกัษณ ์เปน็ไปในทำ�นองเดยีวกบัร่�งแผนฯ 
11 กล่�วคอื “ สรา้งความเปน็ธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิ
ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนโดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
ใหแ้กค่นจนและเกษตรกรรายยอ่ย พจิารณาใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิทิง้ร้าง
ทางราชการ ปกปอ้งทีส่าธารณประโยชน ์ทีด่นิทุง่เล้ียงสัตว ์หา้มการปดิกัน้ชายหาด
สาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ที่ดิน นํ้า ป่าไม้ และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการดําเนินคดีโลกร้อนกับคนจน” (สำ�นักเลข�ธิก�ร
คณะรัฐมนตรี 2554: 17, 35-36)
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 นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลยังจะ “ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ ดําเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ
สร้างความม่ันคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤติอาหารโลก สร้างความสมดุล
ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก 
ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และดําเนินการฟื้นฟู
คุณภาพดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการคุ้มครองที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม” (สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 2554: 17, 35-36)
 นโยบ�ยทีดิ่นทีก่ล�่วถงึทัง้ 2 ประก�รนี ้ยงัมไิดน้ำ�ม�กำ�หนดเปน็แผนปฏบิตัิ
ในขณะนี้

1.2 นโยบายที่ดินที่สำาคัญ
 จ�กที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นว่� นโยบ�ยที่ดินที่จัดทำ�ขึ้นในอดีตมีจำ�นวนม�ก 
ผลจ�กนโยบ�ยได้ปร�กฏในรูปของกฎหม�ย ระเบียบ ประก�ศ และมติคณะ
รัฐมนตรี นโยบ�ยที่ดินบ�งเรื่องที่จัดทำ�ขึ้นยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน บ�งเรื่องมิได้นำ�
ม�ใช้อย่�งจริงจังแต่มิได้ยกเลิกซึ่งจะกล่�วถึงเป็นกรณีตัวอย่�ง ดังต่อไปนี้

1.2.1 มติคณะรัฐมนตรี
 ก) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุน�ยน 2525 เรื่องนโยบ�ยก�รใช้และ
กรรมสทิธ์ิทีดิ่น และเรือ่งธน�ค�รทีด่นิ มสี�ระสำ�คญั เกีย่วกบัก�รปรบัปรงุและก�ร
จำ�แนกที่ดิน ก�รห้�มมิให้หน่วยง�นจัดที่ดินทำ�กินขย�ยพื้นที่โครงก�รยกเว้นก�ร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให้จัดต้ังธน�ค�รที่ดิน ผลจ�กมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 22 มิถุน�ยน 2525 ยังคงมีผลอยู่ถึงปัจจุบันทั้งเรื่องก�รห้�มมิให้ขย�ยพื้นที่
ของหน่วยง�นจัดที่ดินทำ�กินและเรื่องธน�ค�รที่ดิน
 ข) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎ�คม 2525 เรื่องก�รกำ�หนดชั้น 
คุณภ�พลุ่มนำ้�ที่สำ�คัญของประเทศไทย ซ่ึงต่อม�มีมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก  
5 ครั้ง ยังคงมีผลในก�รปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพ�ะก�รนำ�พื้นที่ลุ่มนำ้�ชั้น 1 
และ 2 ม�ใช้ประโยชน์อย่�งอื่น จะต้องขออนุมัติจ�กคณะรัฐมนตรี1

1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤษภ�คม 2528 เรื่อง ก�รกำ�หนดชั้นคุณภ�พลุ่มนำ้�ปิงและวัง มติคณะ
รัฐมนตรี วันที่ 21 ตุล�คม 2529 เรื่อง ก�รกำ�หนดชั้นคุณภ�พของลุ่มนำ้�ยม-น่�น มติคณะรัฐมนตรี  
วนัที ่12 กรกฎ�คม 2531 เรือ่ง ก�รกำ�หนดชัน้คณุภ�พลุม่นำ�้มลู-ช ีมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่7 พฤศจกิ�ยน 
2532 เรื่อง ก�รกำ�หนดชั้นคุณภ�พลุ่มนำ้�ภ�คใต้และข้อเสนอแนะม�ตรก�รก�รใช้ที่ดินในเขตลุ่มนำ้�,   
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิก�ยน 2534 เรื่อง ก�รกำ�หนดชั้นคุณภ�พลุ่มนำ้�ภ�คตะวันออกและ 
ข้อเสนอแนะม�ตรก�รก�รใช้ที่ดินในเขตลุ่มนำ้�
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 ค) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันว�คม 2528 เรื่องนโยบ�ยป่�ไม้แห่งช�ติ 
ส�ระสำ�คัญคือ ก�รกำ�หนดให้มีพื้นที่ป่�ไม้ร้อยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศหรือ 
128 ล้�นไร่ ยังคงมีก�รยึดถือเนื้อที่ป่�จำ�นวนนี้อยู่ โดยปร�กฏในร่�งแผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
 ง) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันย�ยน 2530 เรื่องนโยบ�ยที่ดิน ซึ่งมีส�ระ
สำ�คัญที่กำ�หนดนโยบ�ยที่ดินออกเป็น นโยบ�ยที่ดินด้�นเศรษฐกิจ นโยบ�ยที่ดิน
ด้�นสังคม นโยบ�ยที่ดินด้�นอนุรักษ์ นโยบ�ยที่ดินด้�นคว�มมั่นคง และนโยบ�ย
ทีด่นิช�วเข�  มตคิณะรฐัมนตรเีรือ่งนีย้งัมไิดม้กี�รยกเลกิ แตม่ไิดน้ำ�ม�เปน็นโยบ�ย
ในก�รปฏิบัติง�นแต่อย่�งใด
 จ) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีน�คม 2535 เรื่องก�รจำ�แนก
เขตก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรและที่ดินป่�ไม้ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ซึ่งมีส�ระ
สำ�คัญในก�รจำ�แนกพื้นที่ป่�ไม้เป็น 3 โซน คือ Zone A เป็นพื้นที่ป่�ที่เหม�ะสม
กับก�รเกษตร Zone E เป็นพื้นที่ป่�เพื่อเศรษฐกิจ และ Zone C เป็นพื้นที่ป่�เพื่อ
ก�รอนุรักษ์ ยังคงมีผลในท�งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (ดูร�ยละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับ
นโยบ�ยป่�ไม้) 
 ฉ) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุน�ยน 2541 เรื่องก�รแก้ไขปัญห�ที่ดิน
ในพืน้ทีป่�่ไม ้ส�ระสำ�คัญคือ ก�รพสิจูน์สทิธิ์ในพืน้ทีป่่�ไมท้ีป่ระช�ชนอยูอ่�ศยัและ
ทำ�กินอยู่ในปัจจุบันว่�เข้�ม�อยู่ก่อนก�รประก�ศเป็นพื้นที่สงวนหวงห้�มหรือไม่  
ซึ่งยังคงยึดถือเป็นหลักก�รอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่มีร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อ
ส�ธ�รณะแต่อย่�งใด และมีก�รเรียกร้องจ�กเครือข่�ยภ�คประช�ชนและองค์กร
ภ�คเอกชนให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ (ดูร�ยละเอียดในตอนต่อไป) 
 ช) มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่3 มถินุ�ยน 2546 เร่ืองผลก�รประชมุเชงิปฏบิตัิ
ก�รเพ่ือแกไ้ขปญัห�ทีด่นิของช�ต ิมสี�ระสำ�คญั คอื ก�รกำ�หนดแผนง�นเพือ่แกไ้ข
ปัญห�ที่ดินของประเทศ รวม 7 แผนง�นคือ 1) แผนง�นปรับปรุงระบบภ�ษีที่ดิน 
2) แผนง�นปรับปรุงองค์กรบริห�รจัดก�รที่ดิน 3) แผนง�นระบบข้อมูลที่ดิน 4) 
แผนง�นอนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูและใชป้ระโยชน์ทรพัย�กรดนิและทีด่นิ 5) แผนง�นกำ�หนด
เขตก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 6) แผนง�นคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 7) แผนง�น
ปรบัปรงุสทิธิในทีด่นิ ปัจจบัุนมไิดน้ำ�แผนง�นดงักล�่วนีม้�กำ�หนดเปน็แผนปฏบิตัิ
แต่อย่�งใด
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1.2.2 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี
 ก) ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดิน 
ของรัฐ พ.ศ. 2545 ส�ระสำ�คัญก็คือ ให้มีก�รพิสูจน์สิทธิว่�ประช�ชนที่อ�ศัยและ
ทำ�กินในพ้ืนที่สงวนหวงห้�มของรัฐมีหลักฐ�นว่�อยู่ม�ก่อนที่จะประก�ศสงวน 
หวงห�้มหรอืไม ่ปจัจบุนัยงัคงดำ�เนนิก�รอยู ่แตด่ำ�เนนิก�รไดล่้�ช�้ มีก�รเสนอให้
ยุบเลิก (สภ�ผู้แทนร�ษฎร 2552: 71)  

 ข) ระเบยีบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรวี่�ดว้ยก�รจดัใหม้โีฉนดชมุชน พ.ศ. 2553 
ก�รออกโฉนดชุมชนเป็นแนวคิดของรัฐบ�ลพรรคประช�ธิปัตย์ เพื่อให้ร�ษฎร
มีคว�มม่ันคงในก�รถือครองที่ดิน รวมถึงส�ม�รถรักษ�พื้นที่ไม่ให้ตกเป็นของ
น�ยทุน เพร�ะก�รออกโฉนดชมุชน ตอ้งออกในรปูขององคก์รชมุชน โดย “ชมุชน” 
หม�ยถึง กลุม่ร�ษฎรทีร่วมตวักนัโดยมวีตัถปุระสงคร์ว่มกนัเพือ่จดัก�รดแูลตนเอง
ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องและ 
มรีะบบก�รบรหิ�รจดัก�รและก�รแสดงเจตน�แทนกลุม่ได ้(โฉนดชมุชน มปป.: 11)  
แสดงให้เห็นถึงเจตน�รมณ์ของก�รออกโฉนดชุมชนให้เป็นสิทธิของกลุ่มมิใช่
ปัจเจกชน ท่ีดินท่ีออกในรูปโฉนดชุมชน ไม่อ�จซ้ือข�ยได้ ร�ษฎรอยู่ในฐ�นะ 
ผู้ใช้ประโยชน์เท่�นั้น 
 ต�มมติ ค.ร.ม. วันที่ 8 มีน�คม 2554 เรื่อง ผลก�รดำ�เนินง�นของ 
คณะอนุกรรมก�รแก้ไขปัญห�ที่ส�ธ�รณประโยชน์ ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้�ง  
และเหมืองแร่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้นำ�นโยบ�ยเรื่องโฉนดชุมชนม�ใช้ในก�ร
แก้ไขปัญห�ที่ทำ�กิน โดยให้ใช้พื้นที่ส�ธ�รณประโยชน์ ที่ดินเอกชน ปล่อยทิ้งร้�ง 
และเหมืองแร่ ต�มที่กระทรวงมห�ดไทยเสนอ 
 ส�ระสำ�คัญคือ ก�รแก้ไขปัญห�ให้แก่ประช�ชนที่อยู่อ�ศัยและทำ�กินในที ่
สงวนหวงห้�มของรัฐ โดยอนุญ�ตให้เป็นก�รครอบครองที่ดินในรูปของชุมชน 
แทนก�รใหค้รอบครองเปน็ร�ยบคุคลเพือ่ปอ้งกนัก�รจำ�หน�่ยจ�่ยโอนในภ�ยหลัง 
 สำ�หรับที่ดินเอกชนรัฐต้องซื้อที่ดินเพื่อมอบให้ธน�ค�รที่ดินปล่อยกู้ให้ 
สหกรณ์ หรือชุมชน ท้ังน้ีให้จัดต้ังสถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รท่ีดิน (องค์ก�รมห�ชน)  
และให้มีโครงก�รนำ�ร่องเพื่อแก้ไขปัญห�ที่ดินทำ�กินของเกษตรกรร�ยย่อย 
ไทยเข้มแข็งภ�ยใต้กองทุนธน�ค�รท่ีดิน รัฐบ�ลสนับสนุนงบประม�ณ เป็นเงินจำ�นวน  
167,960,000 บ�ท เพ่ือเป็นค�่ใชจ่้�ยในก�รดำ�เนนิก�ร เพือ่ดำ�เนนิก�รต�มระเบยีบ
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
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 น�ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ได้เห็นชอบแนวคิดก�รจัดตั้งสถ�บัน
บริห�รจัดก�รธน�ค�ร ให้ยกร่�งพระร�ชกฤษฎีก�ฯ ดังกล่�ว ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 2553 เห็นชอบร่�งพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บัน
บริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน(องค์ก�รมห�ชน) พ.ศ.… (จ�ก www.thaigov.go.th)
 ปัจจุบันมีชุมชนที่ขออนุมัติให้จัดทำ�โฉนดชุมชนทั้งหมด 421 ชุมชน  
สำ�รวจตรวจสอบแลว้ 130 ชมุชน อนมุตัเิมือ่วนัที ่6 ตลุ�คม 2553 จำ�นวน 35 ชมุชน  
วันที่ 25 เมษ�ยน 2554 จำ�นวน 20 ชุมชน รวมทั้งหมด 55 ชุมชน ในภ�คเหนือมี 
13 ชุมชน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ 1) ชุมชนบ้�นแม่อ�ว จ.ลำ�พูน 2) ชุมชนบ้�นโป่ง  
3) ชมุชนบ�้นแมท่� 4) ชมุชนบ�้นหวัฝ�ย จ. เชยีงใหม่ 5) ชมุชนบ�้นหว้ยหนิล�ด  
จ.เชยีงร�ย 6) ชมุชนบ้�นหนองห�้ จ.น่�น 7) ชุมชนบ�้นกล�ง 8) ชมุชนบ�้นแมห่ม ี
จ.ลำ�ป�ง 9) บ�้นหนองเข�กล�ง จ.แมฮ่่องสอน 10) บ�้นแมป่�่เส�้ 11) บ�้นแมค่อง
ซ้�ย 12) บ้�นพรสวรรค์ จ.เชียงใหม่ 13) บ้�นจำ�ป� และบ้�นท่�ขิงแก่ จ.พะเย� 
ปัจจุบันโฉนดชุมชนออกไปแล้วที่คลองโยง จ.นครปฐม และบ้�นแม่อ�ว จ.ลำ�พูน

 ค) สถานภาพของโฉนดชุมชน
 • ก�รออกโฉนดชมุชนในเขตป�่ ไมว่�่เปน็เขตป�่สงวนแหง่ช�ต ิหรือเขต
อทุย�นแหง่ช�ต ิท�งกรมป�่ไม ้และกรมอทุย�นฯ ไม่มีนโยบ�ยเพกิถอนสภ�พป�่  
ก�รออกโฉนดชุมชนที่ดินก็ยังเป็นของหน่วยง�นรัฐอยู่ ร�ษฎรที่อยู่ในเขตที่ออก
โฉนดชุมชนเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ ในทำ�นองเดียวกับที่ ส.ท.ก. เป็นก�รใช้
ประโยชน์ของปัจเจก แต่โฉนดชุมชนเป็นก�รใช้ประโยชน์ของกลุ่ม
 • ก�รออกโฉนดชมุชนในเขตอทุย�นตอ้งมกี�รเพกิถอนจ�กก�รเปน็พืน้ที่
อุทย�นแห่งช�ติก่อน ถ้�แต่เดิมเคยเป็นป่�สงวนแห่งช�ติก็ให้ใช้ พ.ร.บ.ป่�สงวน
แห่งช�ติ พ.ศ. 2507 ม�บังคับใช้ ถ้�ไม่เคยประก�ศเป็นเขตป่�สงวนแห่งช�ติ  
พื้นที่นั้นให้ “คณะกรรมก�รอุทย�นแห่งช�ติ”  กำ�หนดว่�จะโอนให้หน่วยง�นไหน
รับผิดชอบ เช่น ที่ร�ชพัสดุ เป็นต้น พื้นที่ที่ไม่มีก�รสงวนหวงห้�ม ในรูปแบบ 
อุทย�นแห่งช�ติ ป่�สงวนแห่งช�ติ ป่�ถ�วร นสล. (หนังสือสำ�คัญสำ�หรับที่หลวง) 
ให้ถือว่�เป็นพื้นที่รกร้�งว่�งเปล่�ส�ม�รถออกโฉนดได้  
 • ก�รออกโฉนดชุมชนต้องตรวจสอบว่�พื้นที่นั้นๆ มีผลบังคับต�ม
กฎหม�ยอื่นหรือไม่ เช่น พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ทห�ร ตัวอย่�งเช่น พื้นที่เป็น ส.ป.ก. 
ส�ม�รถจัดทำ�เป็นโฉนดชุมชนได้ ส่วนพื้นที่ของรัฐอื่นๆ ถ้�มีหน่วยง�นของรัฐใช้
ประโยชน์อยูไ่มส่�ม�รถจดัทำ�โฉนดชมุชนได ้ ตอ้งรอใหก้�รขออนญุ�ตใชป้ระโยชน์
หมดอ�ยกุอ่น (เพร�ะหนว่ยง�นของรฐัไมส่�ม�รถอนุญ�ตใหใ้ชพ้ืน้ทีท่บัซอ้นกนัได ้
เนื่องจ�กอ�จถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี)
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 ก�รออกโฉนดชุมชนเป็นกระบวนก�รจ�กล่�งขึ้นบน กล่�วคือ ชุมชนต้อง
มีคว�มพร้อม มีก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของชุมชน ก�รทำ�ประช�คม
หมู่บ้�น จัดแบ่งพื้นที่ ล้วนเกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของร�ษฎรในท้องถิ่นเป็นสำ�คัญ  
ซึ่งกระบวนก�รเหล่�นี้จะเป็นร�กฐ�นที่สำ�คัญของก�รปฏิรูปก�รจัดที่ทำ�กิน 
ในประเทศไทยต่อไปในอน�คต แต่สถ�นภ�พของนโยบ�ยนี้เป็นเพียงระเบียบ 
สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีซึง่มศีกัดิต์ำ�่กว�่กฎหม�ยระดบัพระร�ชบญัญตั ิ คว�มแนน่อน
ของโฉนดชุมชนจึงยังต้องรอก�รออกพระร�ชบัญญัติในอน�คต
 จ�กก�รทบทวนถึงนโยบ�ยที่ดินที่ผ่�นม� สรุปได้ว่�นโยบ�ยที่ดิน
ในประเทศไทยไม่มีเอกภ�พ ไม่มีคว�มต่อเนื่อง เกิดจ�กนโยบ�ยที่ม�จ�ก
พรรคก�รเมืองทีมี่นโยบ�ยของพรรคทีแ่ตกต�่งกนั ตัง้แตเ่ปล่ียนแปลงก�รปกครอง
ในปี พ.ศ. 2475 มีรัฐบ�ลเข้�ม�บริห�รประเทศแล้วจำ�นวน 60 คณะ บ�งคณะ 
มเีวล�บรหิ�รเพียง 2 เดอืน ก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยจงึไมอ่�จจะเกดิขึน้ได ้ในขณะที ่
ปัญห�ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีก�รเปลี่ยนแปลง เพียงแต่สะสมพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ 
 “ตามขอ้เทจ็จรงินโยบายทีด่นิตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่30 กนัยายน 2530 
และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 นั้นมีบริบทที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาที่ดินของประเทศ เพราะได้จัดทําจากปัญหาพื้นฐานของประเทศทุกด้าน  
ถึงแม้จะกําหนดนโยบายขึ้นมาใหม่ในอนาคตก็จะไม่มีความแตกต่างในหลักการ
มากนกั เพราะปญัหาทีด่นิในชว่ง 30 ปทีีผ่า่นมา ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงสาเหตขุอง 
ปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเท่านั้น” (โสภณ ชมช�ญ 2554)

1.2.3 นโยบายสาธารณะว่าด้วย: การปฏิรูปที่ดิน 
 ก�รปฏิรูปที่ดินต�ม พ.ร.บ.ก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
หม�ยถึง ก�รปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและก�รถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รวมตลอดถึงก�รจัดที่อยู่อ�ศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยรัฐนำ�ที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจ�กเจ้�ของที่ดิน ซ่ึงมิได้ทำ�ประโยชน์ในที่ดินนั้น  
หรือเกษตรกรที่มีที่ดินจำ�นวนน้อยไม่เพียงพอต่อก�รครองชีพ ได้มีก�รรวมกลุ่ม
เป็นสถ�บันเพื่อเช่�ซื้อ เช่�หรือเข้�ทำ�ประโยชน์ โดยรัฐให้คว�มช่วยเหลือในก�ร 
พัฒน�อ�ชีพเกษตรกรรม ก�รปรับปรุงทรัพย�กรและปัจจัยก�รผลิตตลอดจน
ก�รผลิตและจำ�หน่�ยให้เกิดผลดียิ่งขึ้น (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 2525: 
64-75 อ้�งใน, สมภพ ม�นะรังสรรค์ มปป. : 10-11) นอกจ�กนี้ก�รปฏิรูปที่ดิน
ยังมีคว�มหม�ยอย่�งแคบ และอย่�งกว้�ง โดยก�รปฏิรูปที่ดินต�มคว�มหม�ย 
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อย�่งแคบคอื ก�รเปลีย่นระบบก�รถอืครองทีด่นิ หรือก�รเปล่ียนกรรมสิทธิ์ในทีด่นิ 
ต�มก�รจำ�กัดคว�มของ ประดษิฐ ์มชัฌมิ� (2519: 50 อ�้งใน, สมภพ ม�นะรงัสรรค ์ 
มปป.: 7-8) คือ
 ก) ก�รให้หลักประกันก�รเช่�ที่ดินให้มั่นคงและให้โอก�สแก่ผู้เช่�มีโอก�ส
ในกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้กว้�งขว�งยิ่งขึ้น
 ข) ก�รควบคุมก�รใช้ที่ดินโดยรัฐบ�ล เพื่อดำ�เนินก�รต�มโครงก�รต่�งๆ 
เช่น ก�รจัดรูปที่ดิน (Land consolidation) หรือจำ�กัดก�รใช้ที่ดินของเอกชน
 ค) ก�รจัดนิคมของรัฐบ�ล (Land settlement) 
 ง) ก�รโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้เช่�
 จ) ก�รเวนคืน ก�รแบ่งแยก และก�รจัดสรรที่ดินที่ถือครองเสียใหม่
 ฉ) ก�รเวนคืนที่ดินของช�ติ เพื่อผลก�รจำ�กัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกชน 
(Land nationalization)
 ช) ก�รเวนคืนที่ดินของช�ติเพื่อนำ�ไปสู่ระบบน�รวม  

 อ�จกล่�วโดยสรุปว่� ก�รปฏิรูปที่ดินโดยแคบคือ ก�รจัดสรรก�รกระจ�ย 
ก�รถอืครองทีด่นิใหม ่เพือ่ผลประโยชน์ของเกษตรกรร�ยเล็กร�ยนอ้ย และเกษตรกร 
ที่ไม่มีที่ดินทำ�กินเป็นของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหม�ยในก�รลดช่องว่�งท�งฐ�นะ
คว�มเปน็อยูข่องคนในสงัคมโดยรวม สว่นก�รปฏรูิปทีด่นิในคว�มหม�ยแบบกว�้ง
ต�มคำ�จำ�กดัคว�มของ ประดษิฐ ์มชัฌมิ� (2519: 51 อ�้งใน, สมภพ ม�นะรังสรรค ์
มปป.: 9-10) มีร�ยละเอียด คือ
 ก) ก�รจัดระบบทีด่นิใหมเ่พือ่ใหเ้กษตรกรไดม้กีรรมสทิธิ์ในทีด่นิ หรอืมหีลกั
ประกันและเป็นธรรมในก�รเช่�ที่ดิน
 ข) ก�รกำ�หนดขั้นสูงของก�รถือครองที่ดิน
 ค) ก�รจัดระบบก�รเช่�ที่ดินหรือก�รเก็บภ�ษีที่ดินที่เป็นธรรม
 ง) ก�รให้สินเชื่อท�งก�รเกษตร
 จ) ก�รปรับปรุงและบำ�รุงดิน
 ฉ) ก�รจัดระบบก�รตล�ดเกษตร
 ช) ก�รจัดระบบชลประท�น
 ซ) ก�รจัดห�เงินทุนเพื่อก�รปฏิรูปที่ดิน
 หรือพูดอย่�งย่นย่อว่�เป็นก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินโดยมีกิจกรรม
สนับสนุนของรัฐอย่�งเป็นระบบเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม  
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 ก�รปฏิรูปก�รจัดก�รที่ดินในประเทศไทยในอดีต มีคว�มสำ�คัญไม่ม�กนัก
เนื่องด้วยพื้นที่รกร้�งว่�งเปล่�มีปริม�ณม�ก ก�รทำ�ศึกสงคร�มในอดีตก็มิใช่เพื่อ
ก�รขย�ยดินแดน หรืออ�ณ�เขต แต่เป็นก�รสงคร�มเพ่ือก�รแย่งชิงผู้คนที่เป็น
แรงง�นสำ�คญัในก�รขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ เพร�ะว�่ก�รผลติเพือ่ก�รค�้ยังไม่ขย�ยตวั 
อย่�งกว้�งขว�ง เช่นในสมัยอยุธย� หรือในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่มีก�รหวงห้�ม 
ก�รบกุเบกิป�่ม�เปน็ทีท่ำ�กนิ รวมถงึมกี�รสง่เสรมิใหร้�ษฎรบกุเบกิป�่เปน็น� เชน่ 
ถ้�ใครบุกเบิกป่�เป็นน�จะได้รับก�รยกเว้นภ�ษี เป็นเวล� 3 ปี เป็นต้น  
 ปญัห�ของรฐัไทยในอดตีมิใชก่�รบุกรกุแผว้ถ�งทีป่�่เปน็ทีท่ำ�กนิ แตป่ญัห� 
คอื ก�รทีร่ฐัไม่ส�ม�รถจะเกบ็ภ�ษจี�กก�รใชป้ระโยชนจ์�กทีด่นินัน้ๆ ได ้(ชยัวฒัน ์ 
วงศ์วัฒนศ�นต์: 2522 อ้�งใน, ฝ่�ยทรัพย�กรธรรมช�ติ และส่ิงแวดล้อม 
สถ�บันวิจัยเพื่อพัฒน�ประเทศไทย 2535: 54) ภ�ยหลังก�รทำ�สนธิสัญญ�เบ�ว์ริ่ง  
ในป ีพ.ศ. 2398 ทำ�ใหม้กี�รผลติเพือ่ก�รค้� โดยเฉพ�ะข้�วขย�ยตวัในพืน้ทีร่�บลุม่ 
ภ�คกล�ง แต่พื้นที่รกร้�งว่�งเปล่�ก็ยังคงมีปริม�ณม�กอยู่ จึงไม่มีคว�มจำ�เป็นที่
รัฐจะสงวนหวงห้�มมิให้มีก�รใช้ที่ดินในรูปแบบต่�งๆ
 แม้ในสมัยรัชก�ลที่ 5 จะเริ่มมีก�รจัดทำ�แผนที่จำ�ลองเพื่อสะดวกในก�รที่
จะมีก�รรังวัดที่ดินแบบสมัยใหม่ เพื่อทำ�แผนที่โฉนดต�มประก�ศออกโฉนดที่ดิน  
ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) โดยว�งหลักก�รเดินรังวัด ออกแบบโฉนดใหม่ ซึ่งเป็นก�ร
ออกหนังสือสำ�คัญแสดงสิทธิในที่ดินที่แน่นอนกว่�เดิม และออกให้แก่ผู้มีสิทธิ 
ในท่ีดินอยู่แล้วเป็นสำ�คัญ โดยเอ�หลักฐ�นเก่�ม�เปลี่ยนหลักฐ�นแบบใหม่  
แต่เนื่องจ�กท่ีดินยังมีม�ก กฎหม�ยจึงกำ�หนดให้ผู้ที่ยังมิได้จับจองส�ม�รถม� 
ขอจับจอง และออกโฉนดอย�่งใหม่ใหไ้ปในคร�วเดยีวกนัได ้แตต่อ้งเสียเงนิค�่จอง
ที่ดินจำ�นวนหนึ่งด้วย ในปี พ.ศ. 2470 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ว�งโครงก�รเรื่อง
ที่ดินของประเทศได้มีคว�มเห็นว่� ประเทศไทยยังมีที่ดินอยู่อีกม�ก โดยส่วนใหญ่
เป็นเป็นป่�ดงที่ไม่มีก�รทำ�ประโยชน์ ถึงแม้จะมีก�รบุกรุกแผ้วถ�งป่�ซึ่งเป็นก�ร
กระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย แต่ก็ช่วยแปรสภ�พป่�ให้เป็นไร่น�จึงควรยึดเป็น
นโยบ�ยทีจ่ะไมเ่อ�โทษผูบุ้กรกุท่ีดินของรฐั เพร�ะท�งร�ชก�รไมป่ระสงค์ใหเ้อกชน
ถือครองที่ดินแปลงใดก็ส�ม�รถไล่ออกไปได้ (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศ�นต์: 2526  
อ้�งใน, ฝ่�ยทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม สถ�บันวิจัยเพื่อพัฒน�
ประเทศไทย 2535: 54 และอัจฉร� รักยุติธรรม 2548: 13)  
 คว�มเปลี่ยนแปลงของก�รถือครองที่ดิน หรือก�รบุกเบิกที่ทำ�กินในป่� 
เริ่มมีม�ตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 ที่มีแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  
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ในชว่งเวล�น้ีมกี�รขย�ยตวัของก�รค�้ และก�รปลกูพชืเชงิพ�ณชิยอ์ย�่งกว�้งขว�ง 
แต่รฐัก็มไิด้ใหค้ว�มสำ�คญับังคบัใชก้ฎหม�ยทีม่อียูต่อ่ก�รบกุรกุป�่ หรอืทีส่�ธ�รณะ 
เพ่ือปลูกพืชไร่ หรือแปรสภ�พให้เป็นพ้ืนท่ีทำ�ก�รเกษตร ง�นของ อ�นันท์ ก�ญจนพันธ์ุ  
และมิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด (2538: 43) ชี้ให้เห็นว่�ก�รบุกเบิกพื้นที่ป่�เกิดจ�กหล�ย
ปัจจัย เช่น
 ก) ก�รที่รัฐได้มีก�รให้สัมปท�นป่�ไม้ทั้งบริษัทต่�งประเทศ และบริษัท
ของคนไทยเพ่ือนำ�ไปทำ�หมอนรถไฟ ทำ�ใหไ้มใ้หญห่มดไป จงึทำ�ใหส้ะดวกตอ่ก�ร
บุกเบิกที่ดินทำ�กิน
 ข) ก�รขย�ยตวัของพชืพ�ณชิย์โดยเฉพ�ะย�สบู ออ้ย และถัว่ลสิง กระตุน้
ให้เกิดคว�มต้องก�รขย�ยพื้นที่เพ�ะปลูกเข้�ไปในพื้นที่ดอน
 ค) ก�รที่ท�งภ�ครัฐเริ่มกำ�จัดโรคม�ล�เรียด้วยย�ดีดีที ช่วยลดปัญห� 
โรคภัยไข้เจ็บในป่�ลงได้ม�ก ทำ�ให้ช�วบ้�นส�ม�รถตั้งชุมชนในเขตพื้นที่ป่�ได้
 ง) ท�งร�ชก�รได้เข้�ไปจัดตั้งชุมชนในเขตป่�เป็นหมู่บ้�นท�งร�ชก�ร 
เก็บภ�ษีบำ�รุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) และในปี พ.ศ. 2498 ภ�ครัฐได้ให้มีก�รแจ้งสิทธิ
ครอบครองและออกเอกส�ร ส.ค. 1 แม้ไม่ใช่เอกส�รสิทธิ แต่ช�วบ้�นถือว่�เป็น
เอกส�รสทิธชินิดหน่ึง แนวท�งปฏบัิตเิหล�่น้ีทำ�ใหช้�วบ�้นเข�้ใจว�่รัฐบ�ลส่งเสริม
ก�รบุกเบิกพื้นทำ�กิน

 จะเหน็ไดว้�่จ�กก�รขย�ยตวัของก�รปลกูพชืเชงิพ�ณชิย ์ก�รสนบัสนนุของ
ภ�ครฐัท้ังท�งตรงและท�งออ้ม ก�รเพิม่ของประช�กรเปน็ปจัจยัสำ�คญัทีท่ำ�ใหเ้กดิ
ก�รขย�ยตัวของก�รบุกเบิกที่ดินในเขตป่�ม�กขึ้น แต่อย่�งไรก็ต�มก�รบุกเบิก
พื้นที่ป่�ในสมัยนั้นก็ไม่ถือว่�บุกรุกป่� เพร�ะพื้นที่ยังมีอยู่จำ�นวนม�ก กอปรกับรัฐ
มีนโยบ�ยสง่เสรมิก�รปลกูพชืไรเ่ชงิพ�ณชิยจ์งึไม่ก�รปอ้งปร�ม คนทีเ่ข�้ไปอยู่ใน
เขตป่�สมัยนั้นจึงเป็น “ผู้บุกเบิก” ซึ่งตอนหลังกล�ยเป็น “ผู้บุกรุก” (โปรดดูเพิ่มใน, 
อ�นันท์ ก�ญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด: 2538)
 อย่�งไรก็ต�ม จ�กปัจจัยหล�ยปัจจัยที่ทำ�ให้ที่ดินมีมูลค่�เพิ่มม�กขึ้น   
รวมถึงก�รกระจุกตัวของก�รถือครองที่ดินที่ตกอยู่ในมือคนรวย ทำ�ให้มีแนวคิด 
ที่จะปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยตั้งแต่เริ่มมีก�รเปล่ียนแปลงก�รปกครองจ�ก 
สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชม�เป็นระบอบประช�ธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475 
 น�ยปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอแนวคิดก�รปฏิรูปที่ดินในสมุดปกเหลืองในปี 
พ.ศ. 2476 (สมภพ ม�นะรังสรรค์ มปป.: 17-18) ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็น
ของรัฐในรูปแบบสหกรณ์ แต่ได้รับก�รต่อต้�นและไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้
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 ในปี พ.ศ. 2493 รัฐบ�ลได้ออกกฎหม�ยควบคุมค่�เช่�น� โดยกำ�หนดให้
มีก�รเก็บค่�เช่�น�เฉลี่ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของผลผลิต แต่ไม่มีผลในท�ง
ปฏิบัติม�กนัก เพร�ะกฎหม�ยนี้มีก�รประก�ศใช้ก�รควบคุมค่�เช่�ในท้องที่เพียง 
22 จังหวัด ต่อม�ในปี พ.ศ. 2517 สมัยรัฐบ�ลน�ยสัญญ� ธรรมศักดิ์ ได้ปรับปรุง
กฎหม�ยดังกล่�ว โดยกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รควบคุมค่�เช่�น�ในระดับอำ�เภอ  
และจังหวัด มีก�รประก�ศใช้ทั่วประเทศ แต่ไม่มีผลต่อก�รบังคับใช้ม�กนัก  
(เกรกิเกียรติ พิพัฒน์เสรธีรรม 2525: 104 อ้�งใน, สมภพ ม�นะรงัสรรค ์มปป.: 18)
 ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีก�รออก พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินเพื่อคว�มเป็นธรรม 
ในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือช�วไร่ช�วน�ที่ถูกฉ้อโกงที่ดินโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหม�ย ได้มีโอก�สเรียกร้องที่ดินของตนกลับคืนม� แต่กฎหม�ยฉบับนี้ก็มี
ผลบังคับใช้ในระยะเวล�สั้นๆ เท่�นั้น เพร�ะศ�ลฎีก�ได้ตีคว�มว่�กฎหม�ยฉบับนี ้
ขัดกับรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม  
2525: 101 อ้�งใน, สมภพ ม�นะรังสรรค์ มปป.: 19)
 ในปีเดียวกันนั้น (พ.ศ. 2497) ได้มีคว�มพย�ย�มที่จะจำ�กัดขน�ดก�รถือ
ครองทีด่นิสำ�หรบัเอกชน โดยมกี�รตร� พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหม�ยทีด่นิป ีพ.ศ. 
2497 ได้กำ�หนดจำ�นวนสูงสุดที่เอกชนแต่ละคนจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังนี้ คือ
 ก) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกินคนละ 50 ไร่
 ข) ที่ดินเพื่ออุตส�หกรรม ไม่เกินคนละ 10 ไร่
 ค) ที่ดินเพื่อพ�ณิชยกรรม ไม่เกินคนละ 5 ไร่
 ง) ที่ดินเพื่อที่อยู่อ�ศัย ไม่เกินคนละ 5 ไร่
 
 กฎหม�ยดงักล�่วจะมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ครบ 7 ป ีนบัตัง้แตมี่ก�รตร�กฎหม�ย
ฉบบัดงักล�่ว แตก่อ่นทีก่ฎหม�ยฉบบันีจ้ะมกี�รบงัคบัใช ้จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต ์
ได้ทำ�ก�รรัฐประห�รและออกประก�ศคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกร�คม 
2503 ยกเลิกก�รจำ�กัดขน�ดก�รถือครองที่ดิน (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม  
2525: 103 อ้�งใน, สมภพ ม�นะรังสรรค์ มปป.: 20)
 ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีก�รออก พ.ร.บ. ก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ต�ม พ.ร.บ. ฉบับน้ีได้กำ�หนดขอบเขตของก�รปฏิรูปที่ดินไว้ว่� “การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืน 
จากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทําประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือที่ดินเกินสิทธิ
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ตาม พ.ร.บ. น้ี เพือ่จดัใหแ้กเ่กษตรกรผูไ้มม่ทีีด่นิของตนเองหรอืเกษตรกรทีม่ทีีด่นิ
เล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทํา
ประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุง
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและจําหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น” 
(สมภพ ม�นะรังสรรค์ มปป.: 21-22) ต�ม พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้มีก�รตั้งสำ�นักง�น
ก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีวัตถุประสงค์คือ
 ก) เพื่อปรับปรุงสิทธิก�รถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกษตรกรผู้ทำ�
ประโยชน์มโีอก�สไดเ้ปน็เจ�้ของทีด่นิ หรอืมทีีด่นิในก�รประกอบอ�ชพีเกษตรกรรม
อย่�งถ�วร
 ข) เป็นก�รกระจ�ยร�ยได้จ�กผู้ที่รำ่�รวยให้แก่เกษตรกรที่ย�กจน  
ลดช่องว่�งท�งร�ยได้เพื่อเพิ่มคว�มเป็นธรรมในสังคม
 ค) เพื่อพัฒน�อ�ชีพเกษตรกรรม ให้ส�ม�รถใช้ที่ดินอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ปรับปรุงปัจจัยก�รผลิตให้มีร�ค�สูงขึ้น
 ง) สร้�งคว�มเจริญให้แก่ท้องถิ่นชนบทอันจะส่งผลดีต่อคว�มม่ันคงของ
ประเทศช�ติ (สมภพ ม�นะรังสรรค์ มปป.: 21-22)

 ก�รต้ังสำ�นักง�นก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พบว่�ไม่ 
ประสบผลในก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินให้เกษตรกรเท่�ที่ควร เพร�ะพื้นที่ 
ที่ ส.ป.ก. เข้�ไปทำ�ก�รปฏิรูปล้วนอยู่ในอำ�น�จของหน่วยง�นอื่นถึง 6 หน่วยง�น 
เช่น กรมป่�ไม้ กรมธน�รักษ์ กรมศ�สน� เป็นต้น2

 ก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินที่ยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ ดูได้จ�กตัวเลข
ก�รขึน้ทะเบยีนคนจนทัว่ประเทศของศนูยอ์ำ�นวยก�รตอ่สู้เพือ่เอ�ชนะคว�มย�กจน 
แห่งช�ติ (ศตช.) ในปี พ.ศ. 2547 พบว่�มีคนจนและเกษตรกรร�ยย่อยม�ขึ้น
ทะเบียนเพ่ือขอรับคว�มช่วยเหลือด้�นที่ดินกว่� 4 ล้�นคน (ใช้เกณฑ์ร�ยได้ 
คนจนที่ตำ่�กว่� 20,000 บ�ทต่อปี) และยืนยันต้องก�รคว�มช่วยเหลือจำ�นวน 
2,217,546 ร�ย จำ�แนกเป็น ไม่มีที่ดินทำ�กินจำ�นวน 889,022 ร�ย มีที่ดินทำ�กิน
แต่ไม่เพียงพอ จำ�นวน 517,263 ร�ย มีที่ดินแต่ไม่มีเอกส�รสิทธิ 811,279 ร�ย 
ที่ดินร้อยละ 90 อยู่ในมือคนเพียงร้อยละ 10 ที่ดินที่จัดสรรไปให้ประช�ชนก็ถูก 
นำ�ไปข�ยต่อ พืน้ที่ในเขตปฏริปูจำ�นวนม�กอยู่ในมอืผูม้อีทิธพิลทีท่ำ�ใหก้�รจดัสรร
เป็นไปไม่ได้ (สมัชช�ปฏิรูปประเทศไทย 1 หลัก 3 2554: 1/6)

2 http://www.ubmthai.com/leksoundsmindex.php?topic=33608.0;prev_next=prev.
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 นอกจ�กกฎหม�ยที่ดินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันก�รบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และก�รจดัทีด่นิใหแ้กร่�ษฎรทีย่�กไร ้(หรอืมทีีด่นิทำ�กนิไม่พอเพยีง) ยังมีกฎหม�ย
ทีด่นิมวัีตถปุระสงค์แตกต�่งกนัอีก ไดแ้ก ่วตัถปุระสงคเ์พือ่ปอ้งกนัก�รไดม้�ซึง่ทีด่นิ
ของคนต่�งด้�ว โดยมีก�รกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้�ม�เป็นสม�ชิก 
และเพื่อพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น เช่น พ.ร.บ.สหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483 พ.ร.บ. 
จัดที่ดินเพื่อก�รครองชีพ พ.ศ. 2485 แก้ไข พ.ศ. 2511 และ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อก�รเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไข พ.ศ. 2532  ซึ่งก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
ข้�งต้นขัดแย้งกันเองและไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้จริงทำ�ให้ก�รปฏิรูปที่ดินในสังคม 
ไม่เกิดผลในท�งปฏิบัติ (ศย�มล ไกรยูรวงศ์ และคณะ 2549: 108-110)
 ก�รใช้ประโยชน์จ�กที่ดินในเขตสงวนหวงห้�มยังมีก�รอนุญ�ตให้ใช้ที่ดิน 
ในแบบอื่นๆ เช่น ก�รเช่�ที่ดินร�ชพัสดุ ต�ม พ.ร.บ.ที่ร�ชพัสดุ พ.ศ.2518  
ม�ตร� 4 เป็นต้น จะเห็นว่�ที่ดินในประเทศไทยมีหน่วยง�นที่กำ�กับที่หล�กหล�ย 
(ศย�มล ไกรยูรวงศ์ และคณะ 2549: 114)

1.3 ปัญหาที่ดินในปัจจุบัน
 ที่ดินในประเทศไทยส�ม�รถจำ�แนกออกได้หล�ยประเภทต�มก�รใช้
ประโยชน์ของที่ดินแต่ละชนิด และที่ดินแต่ละประเภทก็มีปัญห�แตกต่�งกัน 
 ที่ดินในประเทศไทยจำ�นวนม�กเป็นพื้นที่ที่ไม่เหม�ะสมต่อก�รนำ�ม�ใช้
ประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ หรือก�รเพ�ะปลูกได้ ผลก�รจำ�แนกสมรรถนะที่ดินของ
กรมพัฒน�ที่ดิน (ต�ร�งที่ 3) ทำ�ให้รัฐส�ม�รถพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของร�ษฎร 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเพื่อให้ส�ม�รถจำ�แนกพื้นที่ให้เป็นเขตพื้นที่ป่� 
เพื่อก�รอนุรักษ์ และเขตพื้นที่ป่�เพื่อเศรษฐกิจ พื้นที่ปฏิรูปได้ต�มสมรรถนะ  
แต่อย่�งไรก็ดี จำ�นวนประช�กรของประเทศกลับเพิ่มขึ้นจำ�นวนม�ก ในขณะที่
พื้นท่ีเกษตรกรรม ที่อยู่อ�ศัย หรือกิจกรรมด้�นอ่ืนไม่สมดุลกับก�รเพิ่มขึ้นของ
ประช�กร ทำ�ให้ประสบปัญห�ก�รบุกรุกพื้นที่ป่� พื้นที่ส�ธ�รณะ รวมถึงก�ร 
กระจกุตัวของทีดิ่นในกลุม่ชนชัน้นำ�กท็ำ�ใหท้ีด่นิไมก่ระจ�ยสูค่นฐ�นร�กของสงัคม
ที่เป็นผู้ทำ�ก�รผลิตในภ�คเกษตรกรรม
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 ปัญห�ที่ดินในประเทศไทยจำ�แนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัญห�ก�ร
ใช้ที่ดิน และปัญห�ก�รถือครองที่ดิน

1.3.1 ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม

ปัญห�ก�รใช้ที่ดินไม่เหม�ะสมได้ก่อให้เกิดปัญห�ต�มม�ดังนี้
ก) ปัญหาดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่สูงหรือพื้นที่ลาดชัน
 เนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พป่�เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อมีปริม�ณ
ฝนม�กกว่�เกณฑเ์ฉลีย่จนดนิไมส่�ม�รถอุม้นำ�้ไวไ้ดจ้งึเกดิดนิถลม่หรอืก�รชะล�้ง
พังทล�ยของดินเกิดขึ้น
 ก�รเกดิดนิถลม่เปน็ปญัห�ทีร่นุแรงยิง่ขึน้ในปจัจบุนัโดยเฉพ�ะสำ�หรบั อปท. 
และเปน็ประเดน็ที ่อปท. ตอ้งมบีทบ�ทม�ก และมีคว�มจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งเตรียมก�ร 
เพื่อรองรับสถ�นก�รณ์น้ี เพร�ะเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งก่อให้เกิดคว�ม 
สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน เช่น  
 • วันที่ 11 สิงห�คม 2544 เกิดดินถล่มที่นำ้�ก้อ-นำ้�ชุน ตำ�บลนำ้�ก้อ 
อำ�เภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เสียชีวิต 136 คน วันที่ 23 พฤษภ�คม 2549  
เกดิดนิถลม่ทีห่ว้ยนำ�้ร ีอำ�เภอลบัแล อำ�เภอท่�ปล� และอำ�เภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ ์ 
มีผู้เสียชีวิต 83 คน
 • วันที่ 9 กันย�ยน 2554 เกิดดินถล่มที่ตำ�บลนำ้�ไผ่ อำ�เภอนำ้�ป�ด  
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เสียชีวิต 3 ร�ย
 ก�รเกดิดนิถลม่ในประเทศไทยนัน้ สมใจ เยน็สบ�ย และวนัเพญ็ อ่วมใจบญุ  
(2551: 434-436) ได้เสนอว่�เกิดจ�กปัจจัยหลัก 4 ประก�ร ประกอบด้วย สภ�พ
ธรณวิีทย� สภ�พภมูปิระเทศ ปรมิ�ณนำ�้ฝนและสิง่แวดลอ้ม  นอกจ�กนีย้งัมปีญัห�
ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้ที่ดินเพื่อทำ�ก�รเกษตรในที่สูงชัน 
โดยปร�ศจ�กก�รจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและนำ้� ซึ่งกรมพัฒน�ที่ดิน (2545: 31) 
ระบุไว้ว่�มีเนื้อที่รวม 108 ล้�นไร่อยู่ในชั้นที่สูญเสียดินรุนแรง และอีก 16.3 ล้�นไร ่
อยู่ในระดับรุนแรงม�ก 
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ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย

หน่วย: ไร่

ประเภทของความเหมาะสมของที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม

ภาค
เหนือ

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาค
กลาง

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ใต้

รวม

1. พื้นที่ที่ เหมาะสมสำาหรับพืชไร่
ทั่วๆ ไป

20,036,318 30,894,340 11,485,471 5,308,758 160,642 67,683,529

2. พื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับการทำานา 16,434,526 40,520,843 14,873,477 5,583,579 7,057,075 84,469,300

3. พื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับไม้ยืนต้น
ในเขตฝนตกชุก

- - 702,428 960,385 14,696,933 16,359,806

4. พื้นที่ที่ โดยทั่วๆ ไปไม่เหมาะสม
สำาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ต่างๆ แต่อาจนำามาใช้ ได้สำาหรับ
ก า ร ป ลู ก พื ช บ า ง อ ย่ า ง ไ ด้   
มีมาตรการที่ เหมาะสม แต่โดย 
ทั่วๆ ไป แนะนำาให้ ใช้ทำาทุ่งหญ้า
เล้ียงสัตว์ หรือสงวนไว้เป็นป่า  
ถ้าจำาเป็นต้องนำามาใช้ปลูกพืช 
ควรมีการสำารวจอย่างละเอียด 
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อกันเนื้อท่ี ท่ี ไม่
เหมาะสมออกมา

14,724,446 21,250,255 3,355,121 5,565,188 4,933,812 49,828,820

5. พื้นที่ที่ดินไม่เหมาะสมที่จะนำามาใช้
ในการกสิกรรม ต้องสงวนไว้เป็น
ป่าเพื่อรักษาต้นนำ้าลำาธาร หรือ 
คงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม

54,241,443 12,092,402 12,647,168 3,988,102 18,707,570 99,876,685

6. พื้นที่ที่นำ้า 590,947 796,323 156,838 83,802 640,300 2,478,810

รวม 106,027,680 105,533,963 43,450,503 21,487,714 44,196,332 320,696,950

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

1.3.2 การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เกษตรกรรม และรัฐลงทุนด้าน 
 โครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว เช่น ในเขตโครงการชลประทานต่างๆ
 นโยบ�ยของรัฐในเรื่องคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม มีม�ตั้งแต่แผนพัฒน�
ฉบับที่ 6 จนปัจจุบัน มีก�รศึกษ�จ�กสถ�บันต่�งๆ ที่เป็นส่วนร�ชก�รและ 
สภ�ผู้แทนร�ษฎร (สภ�ผู้แทนร�ษฎร 2552: 4) แต่ก็ไม่มีผลในท�งปฏิบัติจนถึง
ปัจจุบัน จ�กคำ�แถลงนโยบ�ยของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภ� เมื่อวันที่ 23 สิงห�คม 
2554 ของรัฐบ�ลชุดปัจจุบัน ก็ได้มีก�รบรรจุเรื่องก�รคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม



47ตอนที่ 2:  นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ไว้ในนโยบ�ยปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจภ�คเกษตร ข้อ 3.3.1 (9) (สำ�นักเลข�ธิก�ร
คณะรฐัมนตร ี2554: 17) ในร�่งแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสังคมแหง่ช�ตฉิบบัที ่11 
(พ.ศ. 2555-2559) บทที่ 8 ข้อ 5.1.3 ได้ระบุให้ลดคว�มสูญเสียพื้นที่ที่เหม�ะสม
สำ�หรับก�รเกษตรกรรม คณะกรรมก�รปฏิรูป (2554: 8) ได้เสนอต่อรัฐบ�ลและ
พรรคก�รเมืองต่�งๆ ให้คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเช่นเดียวกัน
 ในขณะที่มีร�ยง�นว่�มีก�รสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมเกิดขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 
เช่นในช่วง พ.ศ. 2530-2532 มีก�รสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปริมณฑล
ของกรุงเทพมห�นคร ปีละ 20,000 ไร่ (กรมพัฒน�ที่ดิน 2538 : 2) ถึงแม้ว่�ใน
ปจัจบุนัไมม่กี�รตดิต�มทีเ่ป็นรปูธรรม แตจ่ะเหน็ไดจ้�กโครงก�รหมูบ่�้นจดัสรรและ
โรงง�นอตุส�หกรรมจำ�นวนม�กไดก้อ่สร�้งในพืน้ทีท่ีเ่หม�ะสมตอ่ก�รเกษตรกรรม
ทั้งในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธ�นี และพระนครศรีอยุธย� ซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่รับนำ้� 
ไว้ส่วนหนึ่งในฤดูฝน มีผลให้นำ้�ไหลลงสู่พื้นที่กรุงเทพมห�นครม�กขึ้น เป็นต้น
 ในขณะทีพ่ืน้ท่ีเกษตรกรรมในเขตชลประท�นทีล่งทนุไวเ้ดมิลดลงกล�ยเปน็
หมู่บ้�นจัดสรรหรือโรงง�นอุตส�หกรรมอย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้ อปท. มีบทบ�ทใน
ก�รใหอ้นุญ�ตก�รกอ่สร้�ง และก�รเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ทีแ่กม้ลิง 
ไปเปน็บ�้นจดัสรรและโรงง�นไดก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ก�รจดัก�รอทุกภยัต�มม�
อย่�งเห็นได้ชัดในปี 2554

1.3.3 ความเสื่อมโทรมของดิน 
 เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยเฉพ�ะในพื้นที่ก�รเกษตรทั้งจ�กก�รใช้ที่ดิน 
โดยไม่บำ�รุงรักษ� หรือเกิดจ�กก�รสูญเสียสมดุลของธรรมช�ติ
 คว�มเส่ือมโทรมของทีด่นิ คอื ก�รเปลีย่นแปลงคณุสมบตัทิ�งเคม ีก�ยภ�พ 
และชวีภ�พของดนิ จนทำ�ใหด้นินัน้มคีณุภ�พลดลงจนไมส่�ม�รถใชเ้พือ่ก�รเกษตร
ได้อย่�งถ�วร และให้ผลผลิตคงที่ตลอดไป ซึ่งเป็นผลม�จ�กข�ดก�รจัดก�รที่ดิน
ที่ถูกต้อง และทำ�ให้เกิดปัญห�ท�งด้�นเศรษฐกิจและสังคมต�มม�
 คว�มเสื่อมโทรมของดินปร�กฏขึ้นหล�ยรูปแบบ เช่น คว�มอุดมสมบูรณ์
ของดินลดลง ดินแน่นตัว อุ้มนำ้�ลดลง สูญเสียหน้�ดินจ�กก�รชะล้�งพังทล�ย 
ของดิน และที่รุนแรงที่สุดคือดินเค็มในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
 ดินเค็มในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ประม�ณ 11.5 ล้�นไร่  
แบ่งเป็นพื้นที่ดินเค็มม�ก 0.3 ล้�นไร่ ดินเค็มป�นกล�ง 3.8 ล้�นไร่ และเค็มน้อย  
7.3 ล�้นไร ่ทีน่�่กงัวลกค็อืยงัมพีืน้ทีอี่ก 19.4 ล�้นไร่ ทีมี่แนวโนม้จะกล�ยเปน็พืน้ที่



48 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ดินเค็ม ส�เหตุที่สำ�คัญประก�รหนึ่งของก�รเกิดดินเค็มก็คือ ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�
บนเนินรับนำ้�และเปลี่ยนม�ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำ�ปะหลัง ทำ�ให้ระดับนำ้�
ใต้ดินเกิดก�รเปลี่ยนแปลงโดยไหลม�อยู่ที่ลุ่มตำ่�ซึ่งเป็นก�รยกระดับนำ้�เค็มใต้ดิน
ขึ้นม�ใกล้ผิวดิน เมื่อปริม�ณเกลือสะสมม�กขึ้น พื้นที่น�ในที่ลุ่มก็จะไม่ส�ม�รถ
ปลูกพืชได้ (กรมพัฒน�ที่ดิน 2552: 1-2) ในปัจจุบันกรมพัฒน�ที่ดินได้เริ่มมี
กิจกรรมที่จะจัดก�รดินเค็มร่วมกับ อปท. แต่ยังมีงบประม�ณไม่ม�กนัก

1.3.4 ความหลากหลายของเอกสารสทิธเิกีย่วกบัทีด่นิและการแจง้การครอบครอง
 เนื่องจ�กมีหน่วยง�นที่ดูแลที่ดินอยู่เป็นจำ�นวนม�กจึงมีก�รออกเอกส�ร
สิทธิและหนังสือให้เข้�ทำ�ประโยชน์ในที่ดินหล�กหล�ย เช่น ส.ค.1 น.ส. 2 น.ส. 3 
น.ส. 4 (โฉนด) นสล. (หนังสือสำ�คัญสำ�หรับที่หลวง) ก.ส.น. (ที่ดินนิคมสหกรณ์) 
รวมถงึเอกส�รทีอ่อกโดยสำ�นกัง�นก�รปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.) และกรมป�่ไม ้(ส.ท.ก. 
1, 2) 
 สทิธิในทีด่นิจะแตกต�่งกนั ต�มประเภทของเอกส�รสิทธทิีด่นิ ทีแ่สดงไวใ้น
ต�ร�งที่ 4 นั้นจะแตกต่�งในเรื่องก�รจำ�หน่�ยจ่�ยโอน ก�รจำ�กัดเวล�ในก�รโอน 
ก�รครอบครองปรปักษ์ และคว�มส�ม�รถที่จะใช้ในก�รประกันเงินกู้จ�กสถ�บัน
ก�รเงนิ จะเหน็ว�่โฉนดทีด่นิเป็นเอกส�รทีด่ทีีส่ดุที่ใหส้ทิธทิีส่มบรูณแ์ละส�ม�รถใช้
เปน็หลกัทรพัยค์ำ�้ประกนัเงนิกูไ้ด ้ในขณะที ่น.ส.3 และ น.ส.3 ก. กส็�ม�รถใชเ้ปน็
หลักทรัพย์คำ้�ประกันเงินกู้ได้ แต่สิทธิบ�งอย่�งจำ�กัดกว่�โฉนด ส่วนเอกส�รสิทธิ
ทีด่นิทีอ่อกโดยหน่วยง�นจดัทีด่นิ เชน่ ส.ป.ก. กรมป�่ไม ้และกรมประช�สงเคร�ะห์
นัน้ เป็นสทิธิจำ�กัดซึง่ไมส่�ม�รถใชเ้ปน็หลกัทรพัยค์ำ�้ประกนัเงนิกูต้�มกฎหม�ยได ้
ยกเว้นกรณีที่ตกลงกันเป็นพิเศษ (สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย 2529 : 
138)
 คว�มแตกต่�งของสิทธิในที่ดินดังกล่�วเกิดจ�กก�รได้รับสิทธิในที่ดินจ�ก
เงื่อนไขของกฎหม�ยแต่ละฉบับ ก�รเข้�ครอบครองทำ�ประโยชน์ในที่ดินต�มช่วง
ระยะเวล�ทีแ่ตกต�่งกนั และจดุประสงคข์องรฐัทีต่อ้งก�รอนุรักษท์รัพย�กรป�่ไม้และ
ทีด่นิไม่ใหถ้กูบกุรกุอกีตอ่ไป แต่ผูท่ี้ครอบครองท่ีดินและทำ�ประโยชน์ในทีด่นิประเภท
ต่�งๆ ก็มีคว�มต้องก�รเอกส�รสิทธิต�มประมวลกฎหม�ยที่ดิน ประเด็นคว�ม 
แตกต่�งของสิทธิในที่ดินนี้ จึงมีแนวคิดว่�ควรจะมีสิทธิในที่ดินเพียงประเภทเดียว
เพื่อให้ผู้ที่ถือครองทำ�ประโยชน์ในที่ดินมีคว�มเท่�เทียมกัน และใช้กฎหม�ยฉบับ
เดียวกันในก�รจัดก�รดูแลก�รใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน
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ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างหนังสืออนุญาตหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ประเภทหนังสือ สิทธิในการ
จำาหน่าย จ่าย โอน

ข้อจำากัด
ห้ามโอน

อายุความ
ฟ้องร้อง

การทอดทิ้ง
ที่ดิน

คำ้าประกัน
เงินกู้จาก
สถาบัน

การเงินทั่วไป

โฉนด โอนได้ ยกเว้นกรณี
มีข้อจำากัด ห้ามโอน

5 และ 10 ปี 10 ปี 10 ปี ได้

น.ส. 3 โอนได้ ยกเว้นกรณี
มีข้อจำากัด ห้ามโอน

5 และ 10 ปี 1 ปี 5 ปี ได้

น.ค. 3 ห้ามโอน ยกเว้นตกทอด
ทางมรดกหรือโอน
ไปยังสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่

ตลอดไป ไม่มี ไม่ได้ ไม่ได้

กสน. 5 ห้ามโอน ยกเว้นตกทอด
ทางมรดกหรือโอน
ไปยังสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่

ตลอดไป ไม่มี ไม่ได้ ไม่ได้

ส.ท.ก. 1,2 ห้ามโอน ยกเว้นตกทอด
ทางมรดก

ตลอดไป ไม่มี 2 ปี ไม่ได้

ส.ป.ก. 4-01 ห้ามโอน ยกเว้นตกทอด
ทางมรดกแก่ทายาท
โดยธรรมหรือโอน
ไปยังสถาบันเกษตรกร 
หรือ ส.ป.ก.

ตลอดไป ไม่มี ไม่ได้ ไม่ได้

ที่มา: โสภณ ชมชาญ (2554)

 ปัญห�อีกประก�รหน่ึงได้แก่ แบบแจ้งก�รครอบครองท่ีดิน (ส.ค. 1) ต�มประมวล 
กฎหม�ยที่ดิน พ.ศ. 2497 มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2553 เป็นเวล�
น�นถึง 56 ปีนั้น ทำ�ให้ ส.ค.1 ถูกใช้เป็นหลักฐ�นที่สำ�คัญในก�รออกเอกส�รสิทธิ
ม�ตลอดเวล� ตัง้แตว่นัที ่1 ธนัว�คม 2497 ซ่ึงประมวลกฎหม�ยทีด่นิมีผลบงัคบัใช ้ 
มีก�รแจ้ง ส.ค. 1 จำ�นวนทั้งสิ้น 7,701,527 ฉบับ
 เนื่องจ�กแบบแจ้งก�รครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) นั้น มิได้กำ�หนดพิกัดท�ง
แผนที่ไว้ เพียงระบวุ�่แตล่ะด�้นหรอืแตล่ะทศิของทีด่นิทีแ่จง้ตดิหรอืจรดอะไร เชน่ 
ติดลำ�เหมอืง ท�งเดนิส�ธ�รณะ เป็นตน้ ถงึแมว้�่จะมกีำ�นนัหรอืผูใ้หญบ่�้นรบัรอง
ก็ต�ม ทำ�ให้เกิดประเด็นปัญห�ในเวล�ต่อม� ดังนี้
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 ประก�รที ่1 เพ่ิมเนือ้ทีท่ีร่ะบไุวเ้ดมิใน ส.ค.1 ในก�รนำ� ส.ค.1 ม�เปน็หลักฐ�น 
ในก�รออกเอกส�รสิทธิ  รู้จักอย่�งไม่เป็นท�งก�รว่� ส.ค. บวม
 ประก�รที่ 2 ใช้แบบแจ้งก�รครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของแปลงอื่นม�เป็น
หลักฐ�นในก�รออกเอกส�รสิทธิ  รู้จักอย่�งไม่เป็นท�งก�รว่� ส.ค. บิน
 ประก�รที่ 3  ใช้แบบแจ้งก�รครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของที่ดินแปลงที่ได้
ออกเอกส�รสทิธิได้แลว้แตม่ไิดจ้ำ�หน�่ย นำ�ม�เปน็หลกัฐ�นในก�รออกเอกส�รสิทธิ
ในแปลงอื่นต่อไป
 ขณะนี้ก�รยื่น ส.ค. 1 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่มีจำ�นวนที่ค้�งอยู่จำ�นวนม�กถึง 
987,599 ฉบับ จะมีกรณีที่เกิดปัญห� 3 ประก�รนี้หรือไม่ จึงเป็นกรณีที่ต้องมีก�ร
ติดต�มและตรวจสอบกันอย่�งจริงจังว่� ส.ค. 1 จำ�นวนม�กนี้มีที่ม�ถูกต้องต�ม
กฎหม�ยหรือไม่เพื่อมิให้เกิดปัญห�ภ�ยหลังออกเอกส�รสิทธิ
 เม่ือพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยที่ดิน (ฉบับที่ 11)  
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2551 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 7 
กุมภ�พันธ์ 2553 มี ส.ค. 1 ที่ต้องตรวจสอบจำ�นวนทั้งสิ้น 3,630,391 ฉบับ

ก�รตรวจสอบ ส.ค.1 จำ�นวนดังกล่�วผลปร�กฎดังนี้
 • เป็น ส.ค. 1 ที่ได้ออกโฉนด/น.ส.3 ไปแล้ว จำ�นวน 2,624,792 ฉบับ
 • มี ส.ค. 1 ที่เหลืออยู่จริงมีตำ�แหน่งในระว�ง จำ�นวน 493,274 ฉบับ
 • เป็น ส.ค. 1 ที่ไม่ส�ม�รถตรวจสอบได้ จำ�นวน 494,325 ฉบับ
 “สรุปได้ว่�มี ส.ค. 1 ที่ต้องดำ�เนินก�รต่อไป (ต�มข้อ 2 และข้อ 3) อีก
จำ�นวนทั้งสิ้นรวม 987,599 ฉบับ” หลังจ�กดำ�เนินก�รม�แล้ว 56 ปี

1.3.5 ปัญหาการถือครองที่ดิน ครอบคลุมส�ระสำ�คัญดังนี้

ก) การไร้กรรมสิทธิ์
 คือ ผู้ที่เข้�อยู่อ�ศัยและทำ�กินในที่ดินสงวนหวงห้�มของรัฐ ซึ่งในปัจจุบัน 
มีข้อมูลดังนี้
 • ในพื้นที่ป่�ไม้จำ�นวน 480,426 ร�ย เนื้อที่ 8.5 ล้�นไร่ 
 • ในที่ร�ชพัสดุ จำ�นวน 161,932 ร�ย เนื้อที่ 2.1 ล้�นไร่   
 • ในที่ส�ธ�รณประโยชน์ เนื้อที่ 1.15 ล้�นไร่ 
 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 11.75 ล้�นไร่ (สภ�ผู้แทนร�ษฎร 2552: 30-41) 
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 ร�ษฎรกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ยังมีปัญห�คว�มขัดแย้งกับภ�ครัฐในข้อที่ว่�  
ป่�ทับที่คน/คนทับป่� จนมีก�รจับกุมดำ�เนินคดี
 ก�รแก้ปัญห�ก�รไร้กรรมสิทธิ์ ได้มีก�รดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องโดย
ก�รเปลี่ยนสถ�นภ�พของผู้ที่ทำ�กินอยู่แต่ไร้กรรมสิทธิ์ โดยก�รนำ�ที่ดินสงวน 
หวงห้�มเหล่�นั้นม�จัดให้ประช�ชนเข้�ทำ�กิน หรือให้เช่� กรณีตัวอย่�งที่เกิดขึ้น 
ก็คือก�รมอบพื้นที่ป่�ไม้จำ�นวน 44.23 ล้�นไร่ ให้กับสำ�นักง�นก�รปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม ในปี 2536 ภ�ยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 
พฤษภ�คม 2536 เรื่องก�รแก้ไขปัญห�ในพื้นที่ป่�ไม้ ในขณะนั้นจ�กก�รสำ�รวจ
ของกระทรวงมห�ดไทยพบว่�มีผู้อยู่อ�ศัยทำ�กินในเขตป่�ไม้ จำ�นวนม�กกว่� 1.4 
ล้�นครัวเรือน ในพื้นที่จำ�นวน 34 ล้�นไร่
 ในที่ร�ชพัสดุก็ได้มีก�รจัดให้เช่�ในโครงก�รรัฐเอื้อร�ษฎร์เช่นเดียวกัน
 ในที่ส�ธ�รณประโยชน์นั้น ในระหว่�งปี 2547-2552 กรมที่ดินได้จัดให้
ประช�ชนเข้�ทำ�กิน จำ�นวน 50,511 ครัวเรือน 60,735 แปลงในพื้นที่ 52 จังหวัด 
(สภ�ผู้แทนร�ษฎร 2552: 40)
 ถงึปจัจบุนัแมไ้มม่ขีอ้มลูทีล่งทะเบยีนหรอืสำ�รวจขึน้ใหม่กต็�ม แตจ่�กขอ้มูล 
ของประช�ชนท่ีอยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีป่�ไม้และท่ีร�ชพัสดุท่ีกล่�วข้�งต้นก็มีจำ�นวนม�กถึง  
642,358 ร�ย ก็ค�ดว่�จะมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปีต�มจำ�นวนประช�กรที่เพิ่มขึ้น

ข) การไร้ที่ดินทำากิน
 ปัญห�นี้จ�กก�รขึ้นทะเบียนคนจนในปี 2547 มีผู้ไร้ที่ดินทำ�กินประม�ณ  
8 แสนร�ย (กรมก�รปกครอง 2551: 1) มีก�รเรียกร้องให้รัฐจัดห�ที่ดินทำ�กินให้
และรัฐดำ�เนินก�รจัดที่ดินทำ�กินม�โดยตลอด แต่ก็ยังไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�นี้ได้
 นโยบ�ยก�รจัดที่ดินทำ�กินของประเทศไทย ได้เร่ิมม�ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 
โดยก�รจัดตั้งสหกรณ์ก�รเช่�ซื้อที่ดินขึ้นที่จังหวัดปทุมธ�นี (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 2525: 96) และในปี พ.ศ. 2481 ได้มีก�รจัดตั้งสหกรณ์นิคมกสิกรรม 
เป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ (กรมส่งเสริมสหกรณ์  2520: 1) ต่อม�ในปี 2485 
ได้มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อก�รครองชีพ พ.ศ. 2485 ซึ่งมี
บทบัญญัติในก�รจัดที่ดินทำ�กินในรูปแบบนิคมสร้�งตนเอง ดำ�เนินก�รโดยกรม
ประช�สงเคร�ะห์ (กรมประช�สงเคร�ะห์ 2528: 3) และนิคมสหกรณ์ ดำ�เนินก�ร
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2520: 5) ในปี พ.ศ. 2497 ได้มี
ก�รประก�ศใชป้ระมวลกฎหม�ยทีด่นิ ซึง่ในหมวดที ่2 ไดม้บีทบญัญตัเิกีย่วกบัก�ร 
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จัดทีด่นิเพ่ือประช�ชน โดยมกี�รจดัทีด่นิผนืใหญ ่และจดัทีด่นิแปลงเล็กแปลงนอ้ย
โดยกรมทีด่นิ3 ตอ่ม�ในปี 2504 ได้มกี�รประก�ศใช้พระร�ชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่ก�ร
ครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ต่อม�ได้มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่อก�รครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยยกเลิกพระร�ชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อก�รครองชีพ 
พ.ศ. 2485 และพระร�ชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อก�รครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
 ถึงแม้ว่�จะมีหน่วยง�นของรัฐจัดที่ดินทำ�กินให้กับประช�ชนม�อย่�ง 
ต่อเนื่องก็ต�ม แต่ไม่ส�ม�รถจะดำ�เนินก�รได้ทันกับคว�มต้องก�รของประช�ชน 
จึงมปีญัห�ก�รถอืครองทีด่นิ ทัง้ก�รไรก้รรมสทิธิ ์ไรท้ีด่นิทำ�กนิ ก�รเช�่ทีด่นิเกดิขึน้  
จ�กก�รสำ�รวจของกรมพัฒน�ที่ดินเรื่องก�รถือครองที่ดินในพื้นที่ภ�คกล�ง 
รวม 5 จงัหวัด คอื ปทมุธ�น ีพระนครศรอียธุย� นครน�ยก ลพบรีุ และนครสวรรค ์
ในปี พ.ศ. 2507 พบว่�มีก�รเช่�ที่น�ในอัตร�ที่สูงม�กถึงร้อยละ 56 ของที่น�
ท้ังหมด (กรมพัฒน�ที่ดิน 2507: 4) ปัญห�ก�รเช่�ที่ดินดังกล่�ว ได้ส่งผลให้มี
ก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยม ี
เหตุผลประก�รหน่ึงเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รเช่�ที่ดิน ต่อม�เมื่อวันที่ 22 มิถุน�ยน 
2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องนโยบ�ยก�รใช้และกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มิให้ 
หนว่ยง�นจัดทีด่ินทำ�กินทัง้หมดขย�ยพืน้ที่ดำ�เนินก�รยกเวน้สำ�นกัง�นก�รปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถึงแม้ว่�ก�รปฏิรูปที่ดินได้เข้�ม�แก้ไขปัญห�ก�รไร้ที่ดิน 
ให้แก่ประช�ชนจำ�นวนม�กก็ต�ม 
 โดยอ�ศัยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มิถุน�ยน 2525 ระหว่�งปี พ.ศ.  
2525-2530 กรมป่�ไม้ได้จัดทำ�โครงก�รสิทธิทำ�กินชั่วคร�วในเขตป่�ไม้ (ส.ท.ก.) 
โดยออกหนังสืออนุญ�ตให้ประช�ชนเข้�ทำ�กินในเขตป่�ที่กำ�หนดให้เป็นป่�
เสื่อมโทรม ก�รจัดที่ดินเหล่�นี้โดยไม่มีส�ธ�รณูปโภคที่จำ�เป็นในก�รเกษตร เช่น 
ชลประท�น ถนน ฯลฯ ต�มม�ทำ�ให้ก�รทำ�เกษตรโดยเฉพ�ะเกษตรกรร�ยย่อย 
ไมไ่ดผ้ล อกีทัง้ก�รจดัก�รจดัห�ทีด่นิก็ไมเ่ปน็ระบบ ทีด่นิทีรั่ฐจดัสรรใหก้ลับตกอยู่
ในมือน�ยทุน และถูกทิ้งให้รกร้�งว่�งเปล่�เป็นจำ�นวนม�ก

3 ที่ชี้ให้เห็นก�รจัดที่ดินผืนใหญ่ในจังหวัดลำ�พูนที่รัฐจัดสรรพื้นที่โดยกำ�หนดจ�กแผนที่  โดยไม่ได้สำ�รวจ
จ�กพื้นที่จริงทำ�ให้ร�ษฎรได้รับก�รจัดสรรพื้นที่ที่ห่�งไกลจ�กภูมิลำ�เน� และเป็นช่องท�งให้น�ยทุน 
เข้�ม�แสวงห�ประโยชน์จ�กพื้นที่นั้นๆ.
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กรอบที่ 1  การจัดที่ดินทำากิน:  ลำาดับเวลาการดำาเนินงาน

การจัดที่ดินทำากิน : ลำาดับเวลาการดำาเนินงาน

พ.ศ. การดำาเนินงาน

2478 จัดตั้งสหกรณ์การเช่าที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี

2481 จัดตั้งนิคมกสิกรรมสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่

2483 จัดตั้งนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ลพบุรี เป็นนิคมสร้างตนเองแห่งแรก
ของประเทศไทย

2497 ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มีบทบัญญัติในหมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

2518 เริ่มงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 มิให้หน่วยงานที่จัดที่ดินทำากินในขณะนั้น
ขยายพื้นที่ดำาเนินการยกเว้นการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเริ่มโครงการการออก
หนังสืออนุญาตให้มีสิทธิทำากินชั่วคราว (ส.ท.ก.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 สิงหาคม 
2522

2534 จัดตั้งกองทุนที่ดินในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2535 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง

2545 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิกกองทุนที่ดินโดยให้โอนภารกิจไปรวมกับกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2555 กำาหนดการสิ้นสภาพนิคมพระพุทธบาทสระบุรี ลพบุรี ตามแผนแม่บทการถอนสภาพ
นิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2535 รวมเวลา 72 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง

2562 กำาหนดสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ตามแผนแม่บทการถอนสภาพ
นิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2535 เป็นนิคมสร้างตนเองแห่งสุดท้าย

 ในปี 2534 ได้มีก�รแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติธน�ค�รเพื่อก�รเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2509 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติม�ตร� 34 ทวิ ให้มีก�รจัดตั้ง
กองทุนที่ดินขึ้นในธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร และได้ยกเลิก
ต�มมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันย�ยน 2545 โดยให้โอนภ�รกิจให้แก่กองทุน
ก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จนถึง พ.ศ. 2547 ได้มีก�รขึ้นทะเบียนคนจน 
พบว่� มีผู้ไร้กรรมสิทธ์ิซ่ึงอยู่อ�ศัยและทำ�กินในท่ีดินสงวนหวงห้�มของรัฐจำ�นวนม�ก  
ทั้งที่อยู่ในเขตอุทย�นแห่งช�ติ เขตป่�สงวนแห่งช�ติ ที่ส�ธ�รณประโยชน์และ 
ที่ร�ชพัสดุ (กรมก�รปกครอง 2551: 2) ส่งผลให้เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งรัฐ
กับประช�ชนเกิดขึ้นในทั่วทุกภ�คของประเทศ จึงมีก�รเรียกร้องของเครือข่�ย
ประช�ชนให้รัฐแก้ปัญห�ผู้ไร้กรรมสิทธิ์ดังกล่�วนี้ โดยอ�ศัยหลักก�รบทบัญญัติ
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ม�ตร� 66 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ที่บัญญัติ
ให้ชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยเสนอให้มี
ก�รใช้ “โฉนดชุมชน” เข้�ม�ดำ�เนินก�รแทนก�รจัดที่ดินวิธีอื่น ซึ่งพบว่�เมื่อผู้ได้
รบัจดัทีดิ่นไปแลว้ระยะหนึง่ไดข้�ยทีด่นิไปจำ�นวนม�ก แต่ในกรณขีองโฉนดชมุชน 
ผู้ได้รับก�รจัดที่ดินไม่ส�ม�รถจะข�ยได้เพร�ะสิทธิในก�รใช้ที่ดินเป็นของชุมชน 
รัฐบ�ลได้รับหลักก�รดังกล่�วนี้และได้ประก�ศใช้ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
ว�่ดว้ยก�รจดัใหม้โีฉนดชมุชน พ.ศ.2553 ขึน้ดงัไดก้ล�่วม�แลว้ และไดม้กี�รมอบ
โฉนดชุมชนให้แก่ชุมชน 2 แห่ง คือ ชุมชนสหกรณ์บ้�นคลองโยง ต.คลองโยง  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และชุมชนสหกรณ์ก�รเกษตรโฉนดชุมชนป่�ซ�ง  
ต.นครเจดีย์ อ.ป่�ซ�ง จ.ลำ�พูน จำ�กัด 

ค) การไม่ใช้ประโยชน์ที่ดินเนื่องจากกฎหมายการให้เช่าที่ดิน
 ในปัจจุบัน มีก�รเช่�ที่ดินจำ�นวนม�กถึง 23.9 ล้�นไร่ (สำ�นักง�นเศรษฐกิจ
ก�รเกษตร 2553: 161) ข้อมูลจ�กก�รขึ้นทะเบียนคนจนในปี 2547 มีผู้เช่�ที่ดิน
ประม�ณ 670,000 ร�ย (กรมก�รปกครอง 2551: 1) ลดลงจ�กในอดีตซึ่งมี
ก�รประม�ณว่�มีก�รเช่�ที่ดินประม�ณ 8 แสนร�ย (สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�
ประเทศไทย 2529: 22) ปัญห�ก�รเช่�ที่ดินในปัจจุบันคือ เจ้�ของที่ดินไม่ทำ�
สัญญ�เช่�เพื่อหลบเลี่ยงบทบัญญัติต�มกฎหม�ย อีกจำ�นวนหนึ่งทิ้งร้�งไม่ให้เช่�  
อีกปัญห�หนึ่งที่เกิดขึ้นจ�กก�รประกันร�ยได้ของช�วน�ก็คือ เจ้�ของที่น� 
ขอมีส่วนแบ่งจ�กช�วน�ในกรณีเกิดคว�มเสียห�ยของผลผลิตในกรณีนำ้�ท่วม 
หรือภัยแล้ง  
 ปญัห�ก�รเช�่ทีด่นิเกดิขึน้ม�อย�่งตอ่เนือ่ง จะเหน็ไดจ้�กมีก�รประก�ศใช ้
พ.ร.บ. ควบคุมก�รเช่�ที่ดิน พ.ศ. 2493 ปัญห�ในอดีตคือผู้เช่�เสียเปรียบเจ้�ของ
ที่ดินและไม่มีคว�มมั่นคงในก�รถือครองที่ดินจ�กก�รสำ�รวจของกรมพัฒน�ที่ดิน
ในปี พ.ศ. 2507 ในพื้นที่ภ�คกล�ง 5 จังหวัด พบว่�เกษตรกรส่วนใหญ่เช่�ที่น�
 ในช่วงต่อม�มีก�รเรียกร้องจ�กช�วน�ในหล�ยจังหวัดให้มีก�รปฏิรูปที่ดิน 
จึงได้มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
เมื่อวันที่ 5 มีน�คม 2518 เหตุผลข้อหนึ่งในก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติฉบับนี้ 
เนื่องม�จ�กคว�มไม่เป็นธรรมในก�รเช่�ที่ดิน โดยเกษตรกรต้องเสียค่�เช่�ที่ดิน 
ในอัตร�สูงเกินสมควร
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 ต่อม�ในปี พ.ศ. 2524 ได้มีก�รยกเลิกพระร�ชบัญญัติควบคุมก�รเช่�ที่ดิน 
พ.ศ. 2517 และมกี�รประก�ศใชพ้ระร�ชบัญญัติก�รเช�่ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
2524 บทบัญญัติม�ตร� 53 และม�ตร� 54  กำ�หนดให้เจ้�ของที่ดินให้เช่�จะต้อง
มีกำ�หนดให้เช่�ที่ดินคร�วละไม่น้อยกว่� 6 ปี ถึงแม้ว่�จะไม่มีกำ�หนดเวล�หรือ 
กำ�หนดตำ่�กว่� 6 ปี ก็ให้ถือว่�มีกำ�หนดเวล� 6 ปี และผู้ให้เช่�ที่ดินจะข�ยที่ดินได้
ต่อเม่ือแจง้ใหผู้เ้ช�่ทร�บโดยทำ�เป็นหนงัสอืแสดงคว�มจำ�นงจะข�ยทีด่นิพรอ้มทัง้
ระบรุ�ค�ทีจ่ะข�ยและวธิกี�รชำ�ระเงนิ ก�รเช�่ทีด่นิส่วนหนึง่จงึไมม่สีญัญ�แตต่กลง
กันด้วยว�จ� ด้วยเหตุผลดังกล่�วเจ้�ของที่ดินจึงไม่ให้เช่� ปร�กฏว่�มีที่ดินไม่ได้
ใช้ประโยชน์จำ�นวนม�ก ตัวอย่�งที่ปร�กฏในเดือนพฤษภ�คม 2552 คือ ก�รที่
บริษัทเจ้�ของที่น�ในเขตอำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�ยกเลิกก�รเช่� 
ที่น�จำ�นวน 1,400 ไร่ ทำ�ให้ผู้เช่�ที่น�มีปัญห�ก�รไร้ที่ดิน (มติชนร�ยวัน วันที่ 22 
พฤษภ�คม 2552 หน้� 9) จึงได้มีก�รเสนอให้แก้ไขพระร�ชบัญญัติก�รเช่�ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (สภ�ผู้แทนร�ษฎร 2552: 68; คณะกรรมก�รสมัชช�
ปฏิรูป, 2554: 3; สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย 2553: 173)
 ปัญห�ของก�รไร้กรรมสิทธิ์ และก�รไร้ที่ดินทำ�กินยังเป็นปัญห�ใหญ่ 
ของประช�ชนในชนบทซ่ึงเป็นฐ�นเสียงของ อบต. และเทศบ�ล อปท.เหล่�นั้น 
เห็นว่�เป็นหน้�ที่ของตนต�มหลักก�รปกครองตนเองที่จะต้องจัดสรรที่ดินรกร้�ง
ว่�งเปล่�ให้แก่ประช�ชนที่ไร้ที่ดินทำ�กิน 

ง) มีความเหลื่อมลำ้าในการถือครองที่ดินสูงมาก
 ในขณะที่มีผู้ไร้ที่ดินทำ�กินจำ�นวนม�กถึง 800,000 ร�ย กลับมีประช�ชน 
อีกกลุ่มหน่ึงถือครองที่ดินจำ�นวนม�ก ดังที่ปร�กฏในเอกส�รนโยบ�ยและแผน 
ก�รส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. 2540 - 2549 ซึ่งเป็น 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิก�ยน 2539 ระบุว่�ที่ดินในประเทศไทย 
ร้อยละ 90 กระจุกตัวอยู่ในมือคนเพียงร้อยละ 10 เท่�นั้น ข้อมูลจ�กก�รศึกษ�
เรื่องนโยบ�ยและม�ตรก�รก�รคลังเพื่อคว�มเป็นธรรมในก�รกระจ�ยร�ยได้ของ 
ดวงมณี เล�วกุล และเอื้อมพร พิชัยสนิท (2551: 6-11) ที่พบว่� ผู้ถือครองที่ดิน  
50 ร�ยแรก จ�ก 1.46 ล้�นร�ย ถือครองที่ดินร้อยละ 10 ของที่ดินใน
กรุงเทพมห�นครทั้งหมด ง�นวิจัยของมูลนิธิสถ�บันที่ดิน (2544: 6 - 21) พบว่� 
“ขนาดทีดิ่นผืนใหญท่ีม่เีอกสารสทิธปิระเภทโฉนดทีม่ขีนาดเกนิ 200 ไร ่ตอ่แปลงนัน้  
มีร้อยละ 29.70 และขนาดที่ดินผืนใหญ่ที่เกิน 5,000 ไร่ต่อแปลง มีร้อยละ 6.30 
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ส่วนที่ดินประเภท น.ส.3 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร่ มีร้อยละ 14.7 และที่ดินที่มีขนาด
เกิน 5,000 ไร่ มีร้อยละ 5.7 ที่ดิน ส.ค.1 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร่ มีร้อยละ 12.0 
และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร่ มีร้อยละ 5.0 ที่ดินมือเปล่าที่มีขนาดเกิน 200 ไร่  
มีร้อยละ 29.5 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร่ มีร้อยละ 4.3 โดยเฉลี่ยแล้วที่ดิน 
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแต่ละอําเภอที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดนั้นมีขนาด 
249.8 ไร่ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 มีขนาด 85.8 ไร่ ที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิประเภท น.ส.3ก 189.4 ไร่ ที่ดิน ส.ค.1 มีขนาด 78.3 ไร่ และที่ดินมือเปล่า 
229.8 ไร่”
 จ�กก�รรวบรวมก�รถอืครองทีด่นิของคณะรฐัมนตร ีจ�กบญัชแีสดงร�ยก�ร
ทรพัยส์นิและหนีส้นิของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัท่ีแสดงต่อ ปปช. ในป ีพ.ศ. 2551 มมีลูค�่
ของทีดิ่นรวมกนัม�กกว�่หนึง่หมืน่ล�้นบ�ท และมทีีด่นิรวมกนัประม�ณ 9,000 ไร ่ 
บ�งร�ยมีที่ดินม�กกว่� 700 แปลง ที่ดินแปลงใหญ่ๆ จำ�นวนม�กอยู่ในคว�ม 
ครอบครองของนักก�รเมืองทั้งฝ่�ยรัฐบ�ลและฝ่�ยค้�น

จ) การถือครองที่ดินของคนต่างชาติ
 ในปจัจบุนัโดยเฉพ�ะในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว เชน่ ภเูกต็ สุร�ษฎร์ธ�น ีปร�กฏว�่ 
มีช�วต่�งช�ติม�ถือครองที่ดินโดยถูกกฎหม�ย4 และใช้ตัวแทนทั้งในที่ร�บและ 
ในทีภ่เูข�ทีเ่ปน็ทีห่วงห�้มสำ�หรบัคนไทย ก�รทีก่ฎหม�ย ยอมใหม้กี�รถอืหุน้ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 51 น้ันได้สง่ผลใหช้�วต�่งช�ติใชช้อ่งท�งนีเ้ข�้ม�ถอืครองทีด่นิ (กรอบที ่2) 
อย่�งไรกด็ ีสทิธดิงักล�่วไมค่วรใชไ้ดเ้พร�ะเปน็พืน้ทีห่วงห�้มต�มประมวลกฎหม�ย
ท่ีดนิม�ตร� 9(2) เชน่ บนภเูข� แตป่ร�กฏว�่มโีครงก�รอสังห�ริมทรัพยจ์ำ�นวนม�ก 

4 ในปี 2542 ได้มีก�รประก�ศใช้ประมวลกฎหม�ยที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 กำ�หนดให้ต่�งช�ติมีสิทธิ
ถือครองที่ดินดังนี้ 

1. พระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 ได้ให้สิทธิแก่ 
คนต่�งด้�ว ในกรณีนำ�เงินม�ลงทุน ไม่ตำ่�กว่�สี่สิบล้�นบ�ท ในกิจก�รที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ หรอืเปน็กจิก�รทีค่ณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทนุได้ประก�ศให้เปน็กจิก�รท่ีส�ม�รถ
รองรับก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�รลงทุนได้ โดยมีระยะเวล�ก�รดำ�รง 
ก�รลงทุนไม่ตำ่�กว่� 3 ปี ส�ม�รถซื้อที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ ในเขตกรุงเทพมห�นคร เขตเมืองพัทย�  
เขตเทศบ�ล หรืออยู่ภ�ยในบริเวณที่กำ�หนดให้เป็นเขตที่อยู่อ�ศัยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รผังเมือง

2. พระร�ชบัญญัติอ�ค�รชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ได้มีก�รแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกำ�หนดเกณฑ์ 
ก�รไดม้�ซึง่กรรมสทิธิ์ในห้องชดุของคนต�่งด�้วและนติบิคุคลทีก่ฎหม�ยถอืว�่เปน็คนต�่งด�้ว กำ�หนดว�่ 
อ�ค�รชุดแต่ละอ�ค�รชุดห�กมีคนต่�งด้�วและหรือนิติบุคคลต่�งด้�วถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเกินกว่�
อัตร�ร้อยละส่ีสิบเก้�ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอ�ค�รชุดนั้น อ�ค�รชุดนั้นจะต้องตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมห�นคร เขตเทศบ�ล หรอืเขตร�ชก�รสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง และมทีีด่นิ ทีต่ัง้ 
อ�ค�รชุดรวมกับที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำ�หรับเจ้�ของร่วมทั้งหมดไม่เกินห้�ไร่
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ได้ประก�ศข�ยพื้นที่บนภูเข�เป็นโครงก�รใหญ่มีช�วต่�งช�ติเข้�ครอบครอง 
จำ�นวนม�ก จ�กก�รสัมภ�ษณ์พบว่�ท�ง อปท. มีคว�มลำ�บ�กในก�รตรวจสอบ
เพร�ะไม่มีนโยบ�ยให้มีข้อตกลงพิเศษระหว่�งกรมที่ดินกับ อปท. ที่จะให้คว�ม
สะดวกในก�รตรวจสอบ และต้องเสียค่�ธรรมเนียมในก�รตรวจสอบให้กรมที่ดิน
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นม�ได้มีก�รเรียกร้องให้มีก�รตรวจสอบที่ดิน 
ของคนต่�งช�ติ แต่พบว่�ก�รถือครองที่ดินต่�งช�ติที่เป็นนิติบุคคลถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละห้�สิบต�มกฎหม�ย และอีกวิธีหน่ึงก็คือก�รใช้ตัวแทน(nominee) ในก�ร
ถือครอง

กรอบที่ 2 การถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในเกาะเต่า

เกาะเตา่ซึง่ขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดไุว ้เปน็แปลงหมายเลขที ่สฏ.588  ตำาบลเกาะเตา่ อำาเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี เดมิใชป้ระโยชน์ในราชการกรมราชทณัฑเ์ปน็ทีต่ัง้เรอืนจำากกัขงันกัโทษการเมอืง
สมยัการปกครองของคณะราษฎรก์อ่นป ีพ.ศ. 2476 กรมราชทณัฑ์ไดน้ำาสง่ขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดไุว้
เมื่อปี พ.ศ. 2478 (สำานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2551: 132)

กรณเีกาะเตา่นี ้ไดม้นีติยสารหอการคา้ไทย-สวเีดน ฉบบัครบรอบ 20 ป ี(Thai Sweden Review: 
TSCC 20  Years Anniversary, Magazine for Thai-Swedish Chamber of Commerce) ตพีมิพ์ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดย  Pinnerup (2009: 52-54) ไดร้ายงานถงึโครงการอสงัหาริมทรัพย์
บนเกาะเต่าที่บริษัทซึ่งจดทะเบียนร่วมระหว่างไทยกับสวีเดน ลงทุนซื้อที่ดิน 17 แปลงในนามบริษัท 
แล้วขายให้กับชาวสวีเดนท่ีต้องมาซื้อหุ้นบริษัท เพ่ือครอบครองที่ดิน  หลังจากนั้นก็จะสร้างบ้าน 
โดยหุ้นส่วนไทยแล้วขายให้ต่างชาติตามเนื้อที่ที่ซื้อหุ้นไป เป็นการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้ 
ต่างชาติถือที่ดินของประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน  เพื่อความมั่นใจว่าสามารถถือที่ดินได้  เป็นกรณีที่น่า
ติดตามการดำาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: โสภณ ชมชาญ (2554) 

1.4 สาเหตุของปัญหาที่ดิน
 น�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ (2553: 1-2) อดีตน�ยกรัฐมนตรีได้กล่�วถึงส�เหตุ
ของปัญห�ที่ดินว่�มีอยู่ 3 ประเด็น คือ
 “หนึ่ง ความต้องการปัจจัยสี่ จากสภาพความเป็นจริงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ทําให้ประชาชนบางส่วนขาดโอกาสที่จะเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยทางการผลิตที่มีอยู่อย่างจํากัดและอาจ
ลดน้อยถอยลงได้
 สอง ปัญหาการถือครองที่ดิน เช่น คนที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจสูงกว่ามัก
เปน็ผูถ้อืครองทีด่นิ ประกอบกบัระบบเศรษฐกจิทนุนยิม ทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่การถอื
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ครองที่ดินของคนกลุ่มนี้เท่านั้น เกษตรกรและชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย จึงไม่เคยมี
โอกาสเปน็เจา้ของทีด่นิทาํกนิ ปญัหานีส้ง่ผลใหเ้กดิความเหล่ือมล้ําของคนในสังคม 
เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน รวมทั้งปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างไม่คุ้มค่า
 สาม ปญัหากฎหมาย กฎระเบียบ การทาํงานของภาคราชการ เชน่ ปญัหา
วา่จะบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไรใหส้นองรบัตอ่นโยบายรฐับาลเพือ่แกไ้ขปญัหาใหแ้ก่
ประชาชนไดเ้ปน็รปูธรรม รวมทัง้ตอ้งตรวจสอบการแกก้ฎหมายฉบบัหนึง่ วา่จะไป
ติดขัดกับเงื่อนไขของกฎหมายอีกฉบับหนึ่งหรือไม่อย่างไร”
 ประเวศ วะส ี(2553: 10) ไดก้ล�่วไวว้�่ ก�รข�ดคว�มเปน็ธรรมในก�รจดัก�ร
ก�รใชท้รพัย�กร เชน่ ทีด่นิ ป่�ไม ้แหลง่นำ�้ ภ�ษ ีกฎหม�ย เปน็เพร�ะคนมอีำ�น�จ
กับคนไร้อำ�น�จจะเข้�ถึงทรัพย�กรของช�ติต่�งกัน ก่อให้เกิดคว�มเหลื่อมลำ้� 
ม�กเกนิ นำ�ไปสูค่ว�มขดัแยง้ท�งสงัคมและก�รเมอืง ตอ้งปฏริปูก�รจดัสรรก�รใช้
ทรัพย�กรอย่�งเป็นธรรมและยั่งยืน ปฏิรูประบบภ�ษีเพื่อคว�มเป็นธรรม
 นอกจ�กคว�มเหน็ดงักล�่วนีแ้ลว้ โสภณ ชมช�ญ (2554: 26-28) ไดท้บทวน
ถึงง�นวิจัยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่�ไม้และสรุปถึงส�เหตุของปัญห�ไว้ 
รวม 4 ประก�รดังนี้

1.4.1 ขาดแรงผลักดันทางการเมืองในการจำากัดขนาดการถือครองที่ดิน
 ก) ภ�ยหลังก�รยกเลิกบทบัญญัติม�ตร� 34-49 แห่งประมวลกฎหม�ย
ที่ดิน ซึ่งเป็นก�รกำ�หนดสิทธิในที่ดิน โดยคำ�สั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 พ.ศ. 2502 
แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีก�รจำ�กัดก�รถือครองที่ดินในที่ดินของเอกชน ทำ�ให้ผู้ที่มี
ทนุและอทิธพิลส�ม�รถครอบครองทีด่นิไดจ้ำ�นวนม�กดงัทีป่ร�กฏใหเ้หน็ในปจัจบุนั 
ถึงแม้ว่�ต่อม�จะมีก�รเสนอตอ่รฐัสภ�ใหน้ำ�บทบญัญตัมิ�ตร� 34 - 49 แหง่ประมวล
กฎหม�ยที่ดินกลับม�บังคับใช้อีกหล�ยครั้งแต่ไม่ส�ม�รถผ่�นรัฐสภ�ได้ 
 ข) ภ�ษีที่ดิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รจำ�กัดก�รถือครองที่ดินจำ�นวน
ม�กที่มีแนวคิดนโยบ�ยและข้อเสนอทั้งจ�กรัฐบ�ลและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ 
ม�เป็นเวล�ช้�น�น แต่ไม่ส�ม�รถที่จะตร�เป็นกฎหม�ยม�ใช้บังคับได้ ตัวอย่�ง 
ที่ชัดเจนคือคณะรัฐมนตรีรัฐบ�ลน�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ได้มีมติเห็นชอบ 
ร่�งพระร�ชบัญญัติภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง พ.ศ. … ม�ตั้งแต่วันที่ 8 กันย�ยน 
2541 เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงรัฐบ�ล มิได้มีก�รดำ�เนินก�รใดๆ จนม�ถึงรัฐบ�ลนี้ 
ไดม้มีติเหน็ชอบร�่งพระร�ชบญัญตัภิ�ษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้�ง พ.ศ. … อกีคร้ังหนึง่  
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เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2553 ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีคว�มชัดเจนว่�จะส�ม�รถเข้�สู่
ก�รพิจ�รณ�ของรัฐสภ�ได้เมื่อใด กฎหม�ยฉบับนี้มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งสำ�หรับ 
อปท. เพร�ะจะส�ม�รถขย�ยฐ�นร�ยได้ให้ อปท. ส�ม�รถพึ่งตนเองท�งก�รเงิน
ได้ม�กขึ้น
 จ�กข้อเท็จจริงดังกล่�วทั้ง 2 กรณีแล้วจึงแสดงให้เห็นว่�ข�ดแรงผลักดัน
จ�กภ�คก�รเมือง (Political Drive) ในเรื่องนี้ อ�จจะเป็นเพร�ะนักก�รเมอืงมีทีด่ิน
ที่ถือครองอยู่จำ�นวนม�ก มูลค่�สูงถึงหนึ่งหมื่นล้�นบ�ท ดังที่ปร�กฏในเอกส�รที่
แสดงต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ปปช.) ซึ่งได้มี
ก�รเปดิเผยตอ่ส�ธ�รณะ ดงัที่ไดก้ล�่วม�ข�้งตน้ ในระดบัทอ้งถิน่กำ�นนั ผูใ้หญบ่�้น  
และผู้บริห�ร อปท. ก็มักเป็นผู้มีฐ�นะและบ�งคนก็มีพฤติกรรมเยี่ยงนักก�รเมือง
ในระดับช�ติ แค่จำ�กัดในขน�ดที่เล็กกว่�เท่�นั้น
 นอกจ�กน้ีจ�กก�รศึกษ�ถึงนโยบ�ยของพรรคก�รเมืองต่�งๆ ที่ใช้ใน
ก�รรณรงค์ห�เสียงเลือกตั้งในช่วง 10 ปี ที่ผ่�นม�ไม่พบว่�มีนโยบ�ยของ
พรรคก�รเมืองขน�ดใหญ่ใดที่ระบุชัดเจนในเรื่องนี้มีแต่พรรคก�รเมืองขน�ดเล็ก
ที่กำ�หนดนโยบ�ยในเรื่องนี้ 

1.4.2 ขาดนโยบายการต่อต้านกลุ่มอิทธิพลท่ีเข้าครอบครองมรดกของชาติโดยมิชอบ
 จ�กก�รที่มีที่ดินส่วนหน่ึงอยู่ในก�รครอบครองของกลุ่มอิทธิพลซึ่งได้ม�
โดยก�รใช้อิทธิพลและอำ�น�จแฝงในพื้นที่ที่ควรเป็นมรดกของช�ติ เช่น ภูเข� 
ช�ยทะเล และเก�ะต่�งๆ รัฐบ�ลไม่เคยมีนโยบ�ยก�รต่อต้�นกลุ่มอิทธิพลที่เข้�
ครอบครองมรดกของช�ติโดยมิชอบอย่�งจริงจัง จะเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์
ท�งก�รเมืองในบ�งพื้นที่ เช่น เก�ะสมุย จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี จังหวัดชลบุรี  
หรือจังหวัดนครร�ชสีม�และเป็นบ�งช่วงเวล� เม่ือเปล่ียนรัฐบ�ลก�รตรวจสอบ 
ก็หยุดลง จ�กส�เหตุที่ไม่มีก�รเปิดเผยร�ยชื่อผู้ครอบครองที่ดินของประเทศ 
เพร�ะขัดกับสิทธิส่วนบุคคล เป็นส�เหตุหนึ่งที่กลุ่มอิทธิพลเหล่�นี้เข้�ครอบครอง
มรดกของช�ติโดยวธิตี�่งๆ ดงักล�่วข�้งตน้ เชน่ในกรณขีองก�รใช ้ส.ค.1 ทีม่ชิอบ 
ในอดตีไดส้ร�้งคว�มไมเ่ปน็ธรรมใหเ้กดิขึน้ในก�รครอบครองทีด่นิและป�่ไม้อย�่ง
รนุแรง ถึงแมจ้ะมกี�รยกเลกิก�รใช ้ส.ค.1 หลงัวนัที ่6 กมุภ�พนัธ ์2553 แลว้กต็�ม 
ยงัคงมทีีด่นิทีแ่จ้งให้ดำ�เนินก�รออกเอกส�รสทิธคิ�้งอยูห่ล�ยแสนแปลง ตวัอย�่งที่
เหน็ชดัเจนทีส่ดุคือ พืน้ที่ในเขตปฏริปูทีดิ่น ท่ีมรี�ยง�นว�่สำ�นกัง�นก�รปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมไม่ส�ม�รถเข้�ไปดำ�เนินก�รได้เพร�ะผู้ครอบครองที่ดินเป็นกลุ่ม 
ผู้มีอิทธิพล ซึ่งมีพื้นที่อีกจำ�นวนม�ก
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1.4.3 รัฐละเลยการจัดการที่ดินที่เอกชนถือครอง
 จ�กก�รทีม่ทีีดิ่นไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนจ์ำ�นวนม�กถงึ 1.14 ล้�นไร่ ในป ีพ.ศ. 2550  
ทั้งๆ ที่รัฐมีเครื่องมือในก�รแก้ไขอยู่แล้ว คือ บทบัญญัติม�ตร� 6 แห่งประมวล
กฎหม�ยทีดิ่นท่ีบญัญัตไิวว้�่ บคุคลใดมสีทิธิในทีด่นิต�มโฉนดทีด่นิ ห�กบคุคลนัน้ 
ทอดท้ิงไม่ทำ�ประโยชน์ในท่ีดินหรือปล่อยท่ีดินให้รกร้�งว่�งเปล่�เกินกำ�หนดเวล� 10 ปี  
ตดิตอ่กนั หรอืกรณทีีม่หีนงัสอืรบัรองก�รทำ�ประโยชนเ์กนิ 5 ป ีใหถ้อืว่�เจตน�สละ
สทิธิในทีดิ่น เฉพ�ะสว่นทีท่อดทิง้ไมท่ำ�ประโยชนห์รอืปลอ่ยใหเ้ปน็ทีร่กร้�งว�่งเปล่� 
เมื่ออธิบดีกรมท่ีดินย่ืนคำ�ร้องต่อศ�ล และศ�ลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธ ิ
ดังกล่�ว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐ แต่รัฐมิได้ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยนี้จึงมีที่ดิน 
ที่กลุ่มทุนได้กว้�นซื้อเพื่อเก็งกำ�ไรละทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำ�นวนม�ก
 อีกกรณีหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ ภ�ษีบำ�รุงท้องท่ีซ่ึงเป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติ 
บำ�รงุทอ้งที ่พ.ศ. 2508 ยงัคงใชฐ้�นภ�ษปีี พ.ศ. 2524 ทัง้ๆ ทีเ่วล� 30 ป ีทีผ่�่นม�  
ที่ดินมีร�ค�สูงขึ้นหล�ยเท่�ตัว และมีก�รยกเว้นไม่เก็บภ�ษีที่ดินอีกหล�ยกรณี  
ไมไ่ดม้กี�รปรบัปรงุใหเ้หม�ะสมตอ่สถ�นก�รณ์ในปจัจบุนัแตอ่ย�่งใด ทัง้สองกรณนีี ้
ชี้ให้เห็นว่�รัฐได้ละเลยก�รจัดก�รที่ดินที่เอกชนครอบครอง แต่ไปเน้นก�รจัดก�ร
ที่ดินของรัฐแต่เพียงด้�นเดียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประช�ชนผู้ย�กไร้

1.4.4 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของที่ดินสูงขึ้น
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2551 กรมที่ดินได้ออกเอกส�รสิทธิไปแล้ว 
31 ล้�นแปลง เนื้อที่ประม�ณ 127 ล้�นไร่เศษหรือประม�ณร้อยละ 40 ของเนื้อที่
ประเทศ มีก�รซื้อข�ยที่ดินในปี พ.ศ. 2549 มูลค่�สูงถึง 835,152 ล้�นบ�ท 
(ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ 2550: 97)  
 ที่ดินในปัจจุบันเป็นทรัพย์สินที่ส�ม�รถให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้�งสูง 
จ�กก�รลงทุนทั้งในระยะสั้นหรือระยะย�ว ก�รสะสมที่ดินหรือก�รกว้�นซื้อที่ดิน 
ม�ถือครองไว้จำ�นวนม�ก โดยไม่มีก�รควบคุมหรือจำ�กัดก�รถือครองที่ดินจึงเป็น 
ก�รห�ร�ยได้ที่สำ�คัญท�งหนึ่ง เพร�ะที่ดินมีจำ�นวนคงที่ แต่คว�มต้องก�รเพิ่มขึ้น 
ต�มจำ�นวนประช�กร ร�ค�ที่ดินจะขึ้นอยู่กับทำ�เล ผู้มีฐ�นะจึงจะส�ม�รถ 
ครอบครองทีท่ำ�เลดีจำ�นวนม�กเพือ่เกง็กำ�ไร และข�ยเมือ่ไดร้�ค�ทีต่อ้งก�ร ซึง่มักจะ 
มีร�ค�ที่สูงม�ก เมื่อที่ดินมีร�ค�แพงโอก�สที่จะกระจ�ยก�รถือครองที่ดินสู่คนที่
มีร�ยได้น้อย จึงเกิดขึ้นได้ย�ก
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 ปญัห�ก�รบรหิ�รจดัก�รทีด่นิของประเทศไทยมีทัง้ระดบันโยบ�ยและระดบั
ก�รปฏบิติั ในระดบันโยบ�ยไมม่คีว�มเปน็เอกภ�พ ข�ดคว�มตอ่เนือ่ง ไม่มีเป�้หม�ย 
ในระยะย�ว นโยบ�ยบ�งเรื่องที่กำ�หนดขึ้นยังเป็นก�รแก้ไขปัญห�ที่ปล�ยเหตุ
หรือแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้� ม�กกว่�ก�รแก้ไขปัญห�ในระยะย�ว เห็นได้จ�ก
ประเทศไทยข�ดแผนก�รใช้ที่ดินที่จะเป็นกรอบในก�รใช้ที่ดินในระยะย�วของ
ประเทศ
 ในระดับหน่วยง�นปฏิบัติ แผนง�นต้องปรับเปลี่ยนต�มนโยบ�ยที่ไม่มี
เอกภ�พดงักล�่วแลว้ หรอืปฏบัิตงิ�นเฉพ�ะด�้นต�มอำ�น�จหน�้ทีมี่อยู ่ข�ดปจัจยั
เกื้อหนุนก�รปฏิบัติง�นโดยเฉพ�ะงบประม�ณ ข�ดระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภ�พ 
และมีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนที่ใช้เวล�ม�ก
 ดังน้ันแนวคิดก�รปฏิรูปกฎหม�ยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภ�พและนวัตกรรม 
ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จึงควรคำ�นึงถึงอุปสรรคและศักยภ�พของท้องถิ่น 
 นอกจ�ก 4  ส�เหตดุงักล�่วยงัมปีญัห�ก�รใชอ้ำ�น�จรฐัเพือ่ประโยชนส์ว่นตน  
ได้มกี�รนำ�พ้ืนทีป่่�ไม ้ทีร่�ชพสัด ุม�ออกเอกส�รสทิธ ิ(ดกูรอบที ่2 และ 3) ซึง่เปน็ 
ก�รสมรู้ร่วมคิดระหว่�งเจ้�หน้�ที่ของรัฐและน�ยทุน

1.5 การทับซ้อนของอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ
 ทรพัย�กรทีด่นิมอีงคก์รหลกัทีม่ภี�รกจิต�่งกนักำ�กบัอยูม่�ก กอ่ใหเ้กดิปญัห� 
ต�มม�ดังนี้
1.5.1 การทับซ้อนของอำานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละพื้นที่
 ในก�รกำ�หนดเขตก�รใช้ที่ดิน (Zoning) ในปัจจุบันมีเขตก�รใช้ที่ดินต�ม
กฎหม�ยอยู่ 20 เขต โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มกฎหม�ย 19 ฉบับ ดังมีร�ยละเอียด
ในต�ร�งที่ 3
 ก�รทบัซอ้นของอำ�น�จหน�้ทีต่�มบทบญัญตัขิองกฎหม�ยนัน้ เกดิขึน้เม่ือ 
แนวเขตก�รใช้ท่ีดินต�มกฎหม�ยแต่ละฉบับไม่ตรงกัน ท้ังในกรณีท่ีดินของรัฐด้วยกัน 
และที่ดินของรัฐกับของเอกชน
 ในกรณีที่ดินของรัฐนั้น กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมได้
ร�ยง�นไว้ว่�มีก�รทับซ้อนกัน 8 กรณี คือ
 ก) กรณทีีพ่ืน้ทีป่�่สงวนแหง่ช�ตแิละพืน้ทีป่�่ไม้ถ�วรต�มมตคิณะรัฐมนตรี
ทับซ้อนกัน
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 ข) พื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติและเขตปฏิรูปที่ดินทับซ้อนกัน
 ค) พ้ืนทีป่�่สงวนแหง่ช�ตแิละพืน้ทีน่คิมสหกรณ ์หรอืนคิมสร�้งตนเองทีม่ี
กฎหม�ยบังคับแล้วทับซ้อนกัน
 ง) พ้ืนท่ีร�ชพัสดุซ่ึงมีขอบเขตชัดเจนแล้วทับซ้อนกับพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ
 จ) พืน้ทีอ่ทุย�นแหง่ช�ต ิเขตรกัษ�พนัธุส์ตัวป์�่ เขตห�้มล่�สัตวป์�่ ทบัซอ้น 
กับพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ
 ฉ) พื้นที่อุทย�นแห่งช�ติ เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� เขตห้�มล่�สัตว์ป่�ทับ
ซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน
 ช) พื้นที่อุทย�นแห่งช�ติ เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� เขตห้�มล่�สัตว์ป่�ทับ
ซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้�งตนเอง นิคมสหกรณ์ หรือที่ร�ชพัสดุ
 ซ) พืน้ทีส่วนป�่ขององคก์�รอตุส�หกรรมป�่ไม ้ทบัซอ้นกบัพืน้ทีป่�่ไม้ถ�วร
ต�มมติคณะรฐัมนตร ีป่�สงวนแหง่ช�ต ิหรอืพืน้ทีอุ่ทย�นแหง่ช�ต ิเขตรกัษ�พนัธุ์
สัตว์ป่� เขตห้�มล่�สัตว์ป่�

 ห�กจะมพีระร�ชกฤษฎกี�ยกเลกิเพกิถอนพืน้ทีอุ่ทย�นแหง่ช�ต ิพืน้ทีน่ัน้ก็ 
จะคงสภ�พเป็น ป่�สงวนแห่งช�ติ ห�กมีกฎกระทรวงยกเลิกเพิกถอนป่�สงวนแห่งช�ติ 
ก็จะยังคงสภ�พเป็นป่�ไม้ถ�วร ซึ่งห�กจะนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่�งใดต้องนำ�เข้�
พิจ�รณ�ในคณะรัฐมนตรีโดยผ่�นก�รพิจ�รณ�ของคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ที่ดิน
จังหวัดและคณะกรรมก�รพัฒน�ที่ดิน ห�กมิดำ�เนินก�รจะมีปัญห�ดังที่เกิดขึ้นที่
อำ�เภอบ�้นไร ่อำ�เภอหว้ยองคต และอำ�เภอล�นสกั จงัหวัดอทุยัธ�น ีซึง่มีก�รออก  
น.ส.3 ก ทบัซอ้นพ้ืนทีป่�่ไมถ้�วรและป�่สงวนแหง่ช�ต ิจำ�นวนม�กถงึ 5,748 แปลง  
เนื้อที่ 1 แสนไร่เศษและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้วินิจฉัยให้เพิกถอน 
น.ส.3 ก ดังกล่�ว (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� 2549: 7)
 ก�รทับซ้อนของเขตก�รใช้ที่ดิน ที่กำ�หนดโดยพระร�ชบัญญัติต่�งๆ 
นอกจ�กมคีว�มขดัแยง้ของหน่วยง�นของรฐัโดยตรงแลว้ ยงัสง่ผลกระทบท�งออ้ม
ต่อหน่วยง�นที่จัดที่ดินให้กับประช�ชนเพื่อเป็นที่ดินทำ�กินหรือเช่�อีกด้วย
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กรอบที่ 3 กรณีนายทุนบุกรุกที่วังนำ้าเขียว

ความเป็นมาของปัญหาวังนำ้าเขียว จากเอกสารที่มีอยู่ในปัจจุบันสรุปได้ว่า มีภาพถ่ายทาง
อากาศทีแ่สดงใหเ้หน็วา่มผีูค้นอพยพไปอยูบ่รเิวณบา้นศาลเจา้พอ่ (ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นอำาเภอวงันำา้เขยีว)  
หลังมีการก่อสร้างถนนหมายเลข 304 ในปี พ.ศ. 2508 ต่อมาพื้นที่เกือบ 300,000 ไร่ได้ถูกประกาศ
เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2515 และป่าภูเขาหลวง (736,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2516) อ.วังนำ้าเขียวได้
ถกูประกาศเปน็พ้ืนท่ีปฏริปูมาต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2521 และปา่สงวนบางสว่นประมาณ 200,000 ไร่   ส.ป.ก. 
ได้รับมอบจากรมป่าไม้ ไปจัดสรร ดังนั้นประชาชนที่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าเป็นพื้นที่ของตนเองจริง  
ที่ได้มาก่อนประกาศป่าสงวนคงน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าที่ดินที่เป็นปัญหาของวังนำ้าเขียวในวันนี้ จึงมี
ทัง้ทีท่ีบ่กุรกุเขตอุทยาน พืน้ทีท่ีผู่ค้รอบครองไมม่สีทิธติามกฎหมาย และตอ้งถกูเพกิถอนสทิธ ิ(ส.ป.ก. 
และที่ป่าสงวน) 

เมือ่วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2540 มมีต ิค.ร.ม. (สญัจร) ทีว่งันำา้เขยีวใหป้รบัแนวเขตอทุยานแหง่ชาติ
ทับลานที่อยู่เป็นสิทธิที่ทำากินพิเศษ (ส.ท.ก. พิเศษ) คือ อนุญาตให้อยู่ ทำากินได้ ในปีเดียวกัน (ปี พ.ศ. 
2540) ก็พบการฮุบที่ ส.ป.ก. และพบบ้านทรงสเปน ซึ่งไม่มีผู้อ้างเป็นเจ้าของ หนังสือพิมพ์ในขณะนั้น
ไดอ้อกมาแฉกรณบีา้นทรงสเปน และเรยีกมต ิครม.วงันำา้เขยีววา่มตฮิบุปา่วงันำา้เขยีว จนกระทัง่รฐับาล
ต้องล้มเลิกมตินี้ไปในที่สุด บ้านทรงสเปนถูกยึดให้ ส.ป.ก. ครอบครองเป็นสำานักงานจนถึงปัจจุบัน

ทกุวนันีท้ีว่งันำา้เขยีวพบรสีอรท์ในพืน้ทีก่วา่ 100 แหง่ ชาวบา้นทีค่รอบครองที ่ส.ป.ก. จำานวนมาก 
ล้วนขายที่ดินของตนไปแล้วกลายเป็นคนงานบ้าง ย้ายออกไปบ้าง ทั้งๆ ที่ ตามกฎหมายที่ ส.ป.ก. 
กำาหนดคือ เกษตรกรผู้ขายจะเสียสิทธิ ผู้ซื้อผิดกฎหมาย และจะเสียเงินฟรี คาดว่าอาจมีที่ดินจำานวน
มากที่เป็นของผู้มีอิทธิพลซึ่งมีนักการเมืองหนุนหลัง นำาเอาที่ ส.ป.ก. ไปออกหนังสือเอกสารสิทธิ
โดยมิชอบ

ปัญหาที่ดินที่วังนำ้าเขียวไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ เกิดขึ้นที่วังนำ้าเขียวเท่าน้ัน แต่เกิดขึ้นท่ัวประเทศ 
ในประเทศไทย กล่าวคือ ชาวบ้านได้ที่ ส.ท.ก. หรือที่ ส.ป.ก. แล้วขายสิทธิให้แก่นายทุน ทำาให้มีการใช้
ที่ดินผิดวัตถุประสงค์เดิม แล้วรัฐก็ต้องหาที่ใหม่ให้เกษตรกรไร้ที่ดินทำากินไปเรื่อยๆ เป็นวงจรอุบาทว์
หมุนเวียนไปไม่สิ้นสุด

ที่มา:  ตัดตอนมาจาก มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ ดุลยภาพ ดุลยพินิจ หน้า 6 ฉบับวันพุธที่ 7 กันยายน 2554

1.5.2 การทับซ้อนของอำานาจในการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ
 ภ�ยหลังก�รบังคับใช้ประมวลกฎหม�ยที่ดินเมื่อวันที่ 1 ธันว�คม 2497 
ที่ดินของประเทศอ�จแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ที่ดินของรัฐและที่ดิน
ของเอกชน ต�มบทบัญญัติม�ตร� 2 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดินคว�มว่� “ที่ดิน
ซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ”
 ในทีด่นิของรฐัน้ัน ม�ตร� 9 แหง่ประมวลกฎหม�ยทีด่นิบญัญตัไิวว้�่ “ ทีด่นิ
ที่ได้รับคํารับรองจากนายอําเภอว่า ได้ทําประโยชน์แล้วให้โอนกันได้”
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 ที่ดินของรัฐต�มม�ตร� 9(2) นั้น ต้องเป็นที่ดินของรัฐมนตรีประก�ศใน 
ร�ชกิจจ�นุเบกษ� ซึ่งได้มีก�รประก�ศดังนี้
 ก) ประก�ศฉบับลงวันที่ 27 มีน�คม 2499 ประก�รฉบับนี้หวงห้�มบริเวณ
ที่ภูเข� หรือที่เข� และปริมณฑลรอบภูเข� หรือเข� 40 เมตรทุกแห่ง ทุกจังหวัด
ทั่วร�ชอ�ณ�จักร
 ข) ประก�ศฉบบัลงวนัที ่26 เมษ�ยน 2515 ประก�ศฉบบัน้ีหวงห�้มบริเวณ
แมน่ำ�้ลำ�คลองทกุส�ยทกุจังหวดั โดยมวีตัถปุระสงค์ในก�รคุม้ครองปอ้งกนัทีก่รวด
ที่ทร�ยที่อยู่ในแม่นำ้�ลำ�คลองนั้นๆ

ตารางที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดเขตการใช้ที่ดิน

ลำาดับที่ เขต ที่มาของอำานาจ

1. อุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

2. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

3. รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

4. ที่ราชพัสดุ พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

5. พื้นที่คุ้มครองสมุนไพร พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2542

6. เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535

7. ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

8. เขตเหมืองแร่ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

9. นิคมอุตสาหกรรม พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522

10. เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

11. ปฏิรูปที่ดิน พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

12. นิคมสร้างตนเอง พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

13. นิคมสหกรณ์ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

14. ที่สาธารณประโยชน์ ประมวลกฎหมายที่ดิน

15. เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

16. เขตโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่

พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547



65ตอนที่ 2:  นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำาดับที่ เขต ที่มาของอำานาจ

17. ผังเมือง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518

18. ควบคุมอาคารตามผังเมือง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

19. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522

20. แผนการใช้ที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน

พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

ที่มา: โสภณ  ชมชาญ (2554) 

 ดังนั้นก�รทับซ้อนของอำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติของ
รัฐจึงเกิดขึ้นหล�ยกรณี เช่น

ก) การขออนุญาต ขุด ตัก ดูดทราย
 ปัจจุบันผู้ที่ขออนุญ�ตขุด ตัก ดูดทร�ยแม่นำ้�ต้องยื่นขออนุญ�ตต่อ  
น�ยอำ�เภอ/ปลัดอำ�เภอ หรือสำ�นักง�นที่ดินจังหวัด/สำ�นักง�นที่ดินส�ข�เพื่อ
ดำ�เนินก�รและเสนอต่ออนุกรรมก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตให้ดูดทร�ย (อพด.) ซึ่งเป็น
ไปต�มบทบัญญัติม�ตร� 9 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน นอกจ�กนี้ผู้ประกอบก�ร 
ยงัตอ้งยืน่คำ�รอ้งขออนญุ�ตจ�กกรมโรงง�นอตุส�หกรรม และยืน่คำ�ร้องขออนญุ�ต 
ขดุลอกรอ่งนำ�้ท�งเรอืเดินเพือ่ก�รจำ�หน่�ยต่อกรมเจ�้ท�่ โดยสรปุคอื ผูข้ออนญุ�ต
ต้องดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย 3 ฉบับ คือ
 • ประมวลกฎหม�ยที่ดิน
 • พ.ร.บ.โรงง�น พ.ศ. 2535
 • พ.ร.บ. ก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย พุทธศักร�ช 2456
 
 ซึ่งก�รออกใบอนุญ�ตดูดทร�ยใช้เวล�ประม�ณ 10 เดือน แต่ใบอนุญ�ต
มีอ�ยุ 1 ปี นอกจ�กนี้ ใบอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นทั้งส�มมีอ�ยุก�รอนุญ�ต 
ไม่เท่�กัน คือ
 • ใบอนุญ�ตขุด ตัก ดูดทร�ย มีอ�ยุ 1 ปี
 • ใบอนุญ�ตขุดลอกร่องนำ้� มีอ�ยุ 6 เดือน
 • ใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รโรงง�น มีอ�ยุ 5 ปี
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 ในก�รดดูทร�ยบก ซ่ึงสว่นใหญเ่ป็นทีเ่อกชน ผูป้ระกอบก�รจะตอ้งยืน่คำ�ร้อง 
ขออนุญ�ตขุดดินต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จะทำ�ก�รตรวจสอบต�มหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงต�มพระร�ชบญัญตักิ�รขดุดนิ 
และถมดิน พ.ศ. 2543 เมื่อได้รับใบรับแจ้งก�รขุดดินแล้ว ผู้ขออนุญ�ตต้องยื่น
ใบรับแจ้งที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบก�รขออนุญ�ตประกอบ
กิจก�รโรงง�นต่อสำ�นักง�นอุตส�หกรรมท้องที่ กรมโรงง�นอุตส�หกรรม ต�มบท 
บัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัติโรงง�น พ.ศ. 2535 โดยสรุปก็คือต้องดำ�เนินก�รต�ม
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ
 • พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 • พ.ร.บ. โรงง�น พ.ศ. 2535

 อย่�งไรก็ต�มถ้�ห�กมิใช่เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ แต่พื้นที่ที่จะขุดทร�ย
อยู่ในเขตนิคมสร้�งตนเองแล้ว จะต้องขออนุญ�ตจ�กกรมประช�สงเคร�ะห์ 
ต�มระเบยีบกรมประช�สงเคร�ะหว์�่ดว้ยก�รทำ�ไม ้แร ่และทรัพย�กรธรรมช�ตอ่ืิน
ในนิคมสร้�งตนเอง พ.ศ. 2537 เสียก่อน รวมทั้งต้องจ่�ยเงินค่�บำ�รุงกิจก�รนิคม  
ในอัตร�ลูกบ�ศก์เมตรละไม่น้อยกว่� 8 บ�ท
 ทั้งนี้ต�มระเบียบข้อ 8 ที่ดินสงวนของนิคมที่จะอนุญ�ตให้ทำ�ไม้ แร่ และ
ทรพัย�กรธรรมช�ตอิืน่ถ�้อยู่ในบรเิวณพืน้ทีป่�่ไมส้ว่นกล�ง5 กรมประช�สงเคร�ะห์
จะขออนุมัติต่อคณะกรรมก�รจดัทีด่นิแหง่ช�ตกิอ่นก�รทำ�สญัญ�ผกูพนักบัผูไ้ดร้บั
อนุญ�ต

ระเบียบข้อ 9 ได้กำ�หนดก�รขออนุญ�ตไว้ดังนี้
 “ ผู้ ท่ีจะขออนุญาตทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นในเขต
นคิมสรา้งตนเองจะต้องไดร้บัอนญุาตจากอธบิดกีรมประชาสงเคราะห ์โดยยืน่เรือ่ง
ขออนุญาตต่อผู้ปกครองนิคมมาตามลําดับและให้ผู้ปกครองนิคมปฏิบัติภายใน
กาํหนดเวลาตามระเบยีบกรมประชาสงเคราะหว์า่ด้วยการกาํหนดขัน้ตอนและระยะ
เวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2532

5 พืน้ทีป่�่ไมส่้วนกล�ง คอืพืน้ทีท่ีค่ณะกรรมก�รจดัทีด่นิแหง่ช�ตกิำ�หนดใหเ้กบ็รกัษ�ไวใ้นโครงก�รจัดทีดิ่น
ประม�ณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด.
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 ในกรณีการทําไม้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ในนามกรมประชาสงเคราะห์ โดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ขออนุญาต 
การทําไม้และมอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการทําไม้แทน
 สว่นในกรณกีารทาํแรแ่ละทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ผูไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งยืน่
คําร้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วยตนเอง”

ข) การขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่
 นอกจ�กผู้ขออนุญ�ตต้องยื่นขออนุญ�ตประท�นบัตรต่อเจ้�พนักง�น
อตุส�หกรรมแรป่ระจำ�ทอ้งทีเ่พือ่ดำ�เนินก�รตอ่ไปแล้ว ผูข้อประท�นบตัรยงัจะตอ้ง
จัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยื่นคำ�ขอเข้�ทำ�ประโยชน์
ในพื้นที่เพื่อก�รทำ�เหมืองแร่จ�กส่วนร�ชก�รเจ้�ของพื้นที่ซึ่งต้องปฏิบัติต�ม
บทบัญญัติอย่�งน้อย 3 ฉบับ คือ
 • พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510
 • พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. 2535
 • กฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีท่ีข่อทำ�เหมืองแร่ เชน่ พืน้ทีป่่�ไม้ กจ็ะเปน็  
พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 ถ้�เป็นนิคมสร้�งตนเองต้องปฏิบัติต�ม
ระเบียบกรมประช�สงเคร�ะห์ว่�ด้วยก�รทำ�ไม้ แร่และทรัพย�กรธรรมช�ติอื่น 
ในนิคมสร้�งตนเอง พ.ศ. 2537 ซึ่งออกต�มบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพื่อก�รครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยมีกำ�หนดให้ทำ�เหมืองแร่คร�วละไม่เกิน 
3 ปี และจ่�ยค่�บำ�รุงกิจก�รนิคมด้วย
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2. นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการป่าไม้

2.1 นโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 ต�มร�่งแผนพัฒน�เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ตฉิบบัที ่11 ไดต้ัง้เป�้หม�ย
ให้มีก�รรักษ�พื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ 19 ของประเทศ และเพิ่มพื้นที่ป่�
ให้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศต�มเป้�หม�ยของนโยบ�ยป่�ไม้แห่งช�ติ
 ในคำ�แถลงนโยบ�ยของรฐับ�ล น.ส.ยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร ไดใ้หแ้นวท�งบริห�ร
จดัก�รป�่ไม ้ ที่ไมแ่ตกต�่งจ�กเดมิม�กนกัแตไ่ดร้ะบถุงึก�รสนบัสนนุก�รมสีว่นรว่ม
ของประช�ชน และปรบัปรงุกฎหม�ยป�่ไมท้ัง้ 5 ฉบบัใหส้อดคล้องกบัรัฐธรรมนญู 
(ไม่ระบุม�ตร�)

2.2 นโยบายป่าไม้ที่สำาคัญ
 นโยบ�ยป่�ไม้เป็นนโยบ�ยที่รัฐให้คว�มสำ�คัญม�ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
วัดได้จ�กงบประม�ณของกรมป่�ไม้ และกรมอุทย�นแห่งช�ติสัตว์ป่�และ
พันธุ์พืช รวมกันแล้วประม�ณ 2 ใน 3 ของงบประม�ณร�ยปีของกระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
 คว�มพย�ย�มที่จะคุ้มครองพื้นที่ป่�และจัดห�ที่ทำ�กินให้ร�ษฎรในสังคม
ไทยมมี�อย�่งตอ่เน่ือง มกี�รออกกฎหม�ยม�ใชบ้งัคบัหล�ยฉบบั รวมถงึนโยบ�ย
ของรัฐในช่วงเวล�ต่�งๆ เพื่อสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งพื้นที่ป่�เพื่อก�รอนุรักษ์กับ
พืน้ทีอ่ยูอ่�ศยั และพ้ืนทีท่ำ�ประโยชนข์องร�ษฎร แตก่ฎหม�ย และนโยบ�ยเหล่�นัน้ 
ไดก้อ่ใหเ้กดิขอ้ขดัแยง้กับร�ษฎรในหล�ยกรณ ีเน่ืองม�จ�กก�รทีก่ฎหม�ยเกีย่วกบั 
ป่�ไม้มีหล�ยฉบับ มีก�รกำ�หนดพื้นที่ทับซ้อนกัน และมีเงื่อนเวล�ที่ซับซ้อน  
มีคำ�จำ�กัดคว�มที่กว้�งขว�ง ดังนี้ 

2.2.1 คำาจำากัดความของป่า
 คำ�จำ�กดัคว�มของป�่มขีอบเขตกว�้งขว�ง เชน่ พ.ร.บ.คุม้ครองและสงวนป�่  
พุทธศักร�ช 2481 ม�ตร� 4 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้บัญญัติว่� “ป่า หมายความว่า
สาธารณสมบติัของแผ่นดนิประเภททีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่” พ.ร.บ. ป�่ไม ้พทุธศกัร�ช 
2484 “ป่า หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน” ต่อม�
ต�ม พ.ร.บ. อทุย�นแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2504 และ พ.ร.บ.ป�่สงวนแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2507  
“ป่า หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า 
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ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย” จนทำ�ให้ 
แทบไมเ่หลอืทรพัย�กรธรรมช�ติ และทีดิ่นในท้องถิน่ให ้อปท. ดแูลไดเ้ลย และก�ร
นิย�มขอบเขตป�่ไวอ้ย�่งกว�้งขว�งทัว่ประเทศตร�บใดทีพ่ืน้ทีน่ัน้ยงัมไิดก้รรมสทิธิ์
ต�มกฎหม�ยที่ดินและรวมไปถึง ห้วย หนอง คลอง บึง พื้นที่นั้นก็ถือว่�เป็น “ป่�” 
ทำ�ให้เสมือนว่� พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 ก็คือ กฎหม�ยที่กำ�กับก�ร
ใช้ที่ดินทั่วประเทศในอีกประเภทหนึ่งนั่นเอง  
 พื้นที่อนุรักษ์ เช่น พื้นที่อุทย�นแห่งช�ติและเขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่�จะอยู่ 
ภ�ยใต้กฎหม�ยท่ีเข้มงวดและจำ�กัดกิจกรรมของมนุษย์ม�กกว่�พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ  
หลกัในก�รจดัก�รอทุย�นแหง่ช�ต ิกค็อื ก�รรกัษ�และฟืน้ฟสูภ�พป�่ และสิง่มชีวีติ 
ในป่�ไว้ต�มธรรมช�ติ และเปิดพื้นที่บ�งส่วนเพื่อให้ร�ษฎรเข้�ไปชมคว�มง�ม
ของธรรมช�ตน้ัิน ดว้ยเหตน้ีุกฎหม�ยจึงอนุญ�ตใหร้�ษฎรเข�้ไปในเขตดงักล่�วได ้ 
แต่ต้องปฏิบัติตนมิให้เป็นก�รทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติหรือกระทบต่อคว�มเป็นอยู่ 
ของสตัว์ป�่6 ม�ตร� 16 เปน็ม�ตร�สำ�คญัทีห่�้มกจิกรรมทีจ่ะมีผลกระทบตอ่ระบบ
นิเวศ เชน่ ครอบครอง แผว้ถ�ง เผ�ป�่ เกบ็ห�ผลประโยชน ์ฯลฯ7 จะเหน็ว�่พืน้ที่ใด 
เปน็พ้ืนทีอ่ทุย�นแหง่ช�ต ิร�ษฎรไมส่�ม�รถทีจ่ะเข�้ไปห�ของป�่ นำ�สัตว์ไปเล้ียง 
จัดทำ�เหมืองฝ�ยหรือใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทย�นในกรณีใดๆ ได้เลย 

6 ณรงค์ ใจห�ญ จ�ก: http://law.tu.ac.th/law_center/law_document/book/b2-10.html.

7 ม�ตร� 16 ภ�ยในเขตอุทย�นแห่งช�ติ ห้�มมิให้บุคคลใด (1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึง 
กอ่สร�้ง แผว้ถ�ง หรอืเผ�ป�่ (2) เกบ็ห� นำ�ออกไป ทำ�ดว้ยประก�รใดๆ ให้เปน็อนัตร�ย หรือทำ�ให้เสือ่ม
สภ�พ ซึ่งไม้ ย�งไม้ นำ้�มันย�ง นำ้�มันสน แร่หรือทรัพย�กร ธรรมช�ติอื่น (3) นำ�สัตว์ออกไป หรือทำ�
ด้วยประก�รใดๆ ให้เป็นอันตร�ยแก่สัตว์ (4) ทำ�ด้วยประก�รใดๆ ให้เป็นอันตร�ยหรือทำ�ให้เสื่อมสภ�พ
แก่ดิน หินกรวด หรือทร�ย (5) เปลี่ยนแปลงท�งนำ้�หรือทำ�ให้นำ้�ในลำ�นำ้� ลำ�ห้วย หนอง บึง ท่วมท้น  
หรือเหอืดแหง้ (6) ปดิหรอืทำ�ใหก้ดีขว�งแกท่�งนำ�้หรอืท�งบก (7) เกบ็ห� นำ�ออกไป ทำ�ด้วยประก�ร ใดๆ  
ให้เป็นอันตร�ย หรือทำ�ให้เสื่อมสภ�พ ซึ่งกล้วยไม้ นำ้�ผึ้ง คร่ัง ถ่�นไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้�งค�ว  
(8) เก็บ หรือทำ�ด้วยประก�รใดๆ ให้เป็นอันตร�ยแก่ดอกไม้ ใบไม้หรือผลไม้ (9) นำ�ย�นพ�หนะเข้�ออก 
หรือขับขี่ย�นพ�หนะในท�งที่มิได้จัดไว้เพื่อก�รนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่ 
(10) นำ�อ�ก�ศย�นขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อก�รนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่  
(11) นำ�หรือปลอ่ยปศสุตัวเ์ข้�ไป (12) นำ�สตัวเ์ลีย้งหรอืสตัวพ์�หนะเข�้ไป เว้นแต่จะได้ปฏบิติัต�มระเบยีบ
ที่อธิบดีกำ�หนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี (13) เข้�ไปดำ�เนินกิจก�รใดๆ เพื่อห�ผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้
รับอนุญ�ตจ�กพนักง�น เจ้�หน้�ที่ (14) ปิดประก�ศ โฆษณ� หรือขีดเขียนในที่ต่�งๆ (15) นำ�เครื่องมือ 
สำ�หรบัล�่สตัวห์รอืจบัสัตว ์หรอือ�วธุใดๆ เข�้ไปเวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุ�ตจ�กพนกัง�นเจ�้หน�้ที ่และปฏบิตัิ
ต�มเงื่อนไขซึ่งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้อนุญ�ตนั้นกำ�หนดไว้ (16) ยิงปืน ทำ�ให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด  
หรือจุดดอกไม้เพลิง (17) ส่งเสียงอื้อฉ�วหรือกระทำ�ก�รอื่นอันเป็นก�รรบกวน หรือเป็นท่ีเดือดร้อน
รำ�ค�ญแก่คนหรือสัตว์ (18) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่�งๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อก�รนั้น (19) ทิ้งสิ่งที่เป็น
เชื้อเพลิงซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดเพลิง
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2.2.2 การซ้อนทับของกฎหมายป่าไม้
 กฎหม�ยป่�ไม้ในยุคแรกๆ ของไทย คือ ก่อนปี พ.ศ. 25008 เป็นกฎหม�ย
เน้นก�รห�ร�ยได้เข้�รัฐที่มีวัตถุประสงค์ในก�รควบคุมก�รทำ�ไม้ และเก็บของป่� 
พ.ร.บ. หลัง พ.ศ. 2500 จะเป็นกฎหม�ยที่เน้นก�รอนุรักษ์ม�กขึ้น เช่น พ.ร.บ. 
ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและป้องกันก�รบุกรุก
ทำ�ล�ยป�่ พ.ร.บ.อทุย�นแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตวป์�่  
พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศและคว�มหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พ
 สถ�นภ�พท�งกฎหม�ยของแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับกฎหม�ยที่กำ�กับพื้นที่
นั้นๆ ซึ่งอ�จมีก�รประก�ศทับกันหล�ยฉบับ เช่น พื้นที่ป่�ต�ม พ.ร.บ. คุ้มครอง
และสงวนป�่ พุทธศักร�ช 2481 ไดจ้ำ�แนกป่�ออกเป็น 2 ประเภท คอื เขตป�่สงวน 
และเขตป�่คุม้ครอง  โดยป่�สงวนจะมกี�รรงัวดัพืน้ทีแ่ละกำ�หนดพืน้ทีอ่ย�่งชดัเจน  
ส่วนป่�คุ้มครองยังไม่มีก�รสำ�รวจรังวัด เป็นก�รกำ�หนดพ้ืนท่ีในแผนท่ี ต่อม�ภ�ยหลัง 
ประก�ศใช้ พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 มีก�รยกเลิก พ.ร.บ. คุ้มครอง
และสงวนป่� พุทธศักร�ช 2481 แต่ป่�สงวนต�ม พ.ร.บ. คุ้มครองและสงวนป่� 
พทุธศกัร�ช 2481 ใหเ้ปลีย่นม�เปน็ป�่สงวนแหง่ช�ต ิต�ม พ.ร.บ. ป�่สงวนแหง่ช�ต ิ 
พ.ศ. 2507 สว่นป�่คุม้ครองใหท้ำ�ก�รรงัวดัใหมต่�ม ม�ตร�36 ของ พ.ร.บ. ป�่สงวน 
แห่งช�ติ พ.ศ. 2507 เพื่อประก�ศเป็นป่�สงวนแห่งช�ติ แต่ถ้�ก�รรังวัดใหม่พื้นที่
ป�่ไมค่รอบคลมุ พืน้ทีส่ว่นใดทีเ่คยเปน็ป�่คุม้ครอง ต�ม พ.ร.บ. คุม้ครองและสงวน
ป่�ไม้ พุทธศักร�ช 2481 ก็ถือว่�พื้นที่นั้นพ้นสภ�พป่� ดังนั้นห�กร�ษฎรที่ย้�ยไป
อยู่ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติหลัง พ.ศ. 2481 แต่ก่อน พ.ศ. 2507 ก็ยังถือว่�เข้�ไป
บุกเบิกที่ทำ�กินในเขตป่�  
 ภ�ยหลังประก�ศ พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 และอ�จจะมี
กฎหม�ยอทุย�นซอ้นทบัอีกก็ได ้เชน่ พ.ร.บ.อุทย�นแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2504 ห�กมกี�ร 
เพิกถอนพื้นที่อนุรักษ์ต�ม พ.ร.บ.อุทย�นแห่งช�ติ พื้นที่นั้นก็ยังเป็นพื้นที่ป่� 
ของรัฐต�มกฎหม�ยป่�สงวนแห่งช�ติอยู่ จึงมีคว�มเป็นไปได้ว่�พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ  
หรืออุทย�นแห่งช�ติบ�งแห่งมีกฎหม�ยที่บังคับใช้ในพื้นที่ม�กกว่� 1 ฉบับ

8 พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่� พุทธศักร�ช 2481, พ.ร.บ.ป่�ไม้ พุทธศักร�ช 2484.
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2.2.3 การกำาหนดพื้นที่ป่าตามมติ ค.ร.ม.
 แม้จะมีกฎหม�ยที่บังคับใช้ในพื้นที่ป่�หล�ยฉบับ แต่ปัญห�ป่�ไม้และก�ร
บุกเบิกที่ทำ�กินก็มีม�อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ต้องมีมติ ค.ร.ม. ม�แก้ไขปัญห�หล�ย
ตอ่หล�ยครัง้ และมต ิค.ร.ม. เองก็ไดเ้ปน็ทีม่�ของปญัห�เพร�ะก�รจำ�แนกพืน้ทีป่�่ 
ต�มมติ ค.ร.ม. ในตอนแรกๆ ไม่มีก�รรังวัดตรวจสอบแนวเขต และกันแนวป่� 
ที่ชัดเจน ตัวอย่�งเช่น เขตป่�ถ�วร มีก�รรับรู้ในหล�ยชื่อ เช่น ป่�จำ�แนก หรือ 
ป�่เตรยีมก�รสงวน หรอืป่�ไมต้�มมต ิค.ร.ม. 14 พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2504 ใชร้ะว�ง 
1: 50000 กำ�หนดเขตป่�ถ�วรเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ (ปัจจุบันกำ�หนด
ให้เหลือ 40% ของพื้นที่ประเทศ ต�มมติ ค.ร.ม. 3 ธันว�คม 2528) เป็นก�รกัน
พื้นที่ป่�ไม้ให้เป็นสมบัติของช�ติโดยถ�วร  มีก�รกำ�หนดพื้นที่ (ขีดเส้นบนแผนที่) 
เปน็เขตสงวนหวงห�้มโดยกรมพฒัน�ทีด่นิรบัผดิชอบแลว้ประก�ศเปน็จงัหวดัๆไป  
ภ�ยหลังเมื่อประก�ศเป็นป่�สงวนแห่งช�ติ บ�งคร้ังเม่ือทำ�ก�รรังวัดแล้วอ�จมี
พื้นที่ป่�ม�กกว่�เดิม (ป่�ถ�วร) หรือบ�งพื้นที่อ�จมีขอบเขตพื้นที่จำ�กัดกว่�เดิม 
เน่ืองจ�กมกี�รกนัทีน่� ทีอ่ยูอ่�ศยัของร�ษฎรออก ภ�ยหลังก�รจำ�แนกเสร็จส้ินแล้ว 
พ้ืนที่ป่�ถ�วรจะไม่ส�ม�รถนำ�ม�ออกเอกส�รสิทธิได้ต�มประมวลกฎหม�ยที่ดิน 
พ.ศ. 2497 (ม�ตร� 58 ทวิ 59) (ดูเพิ่มใน, อ�นันท์ ก�ญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ 
ข�วสะอ�ด 2538 : 107-109)
 นอกจ�กนีย้งัม ีมต ิค.ร.ม. ต�่งๆทีเ่กีย่วกบัก�รกำ�หนดพืน้ที ่เชน่ มต ิค.ร.ม. 
10 และ 17 มี.ค. 2535 ได้มีก�รแบ่งโซนป่�ไม้ออกเป็น 3 ประเภท  คือ เขตพื้นที ่
ป่�เพ่ือก�รอนุรักษ์ (Zone C) หม�ยถึง พื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ที่กำ�หนดไว้  
เพื่อก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน นำ้� พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่�ห�ย�ก เช่น 
พื้นที่เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� พื้นที่อุทย�นแห่งช�ติ พื้นที่ลุ่มนำ้�ชั้นที่ 1 พื้นที่เขต
อนุรักษ์ป่�ช�ยเลน เป็นต้น เขตพื้นที่ป่�เพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) หม�ยถึง พื้นที่
ป�่สงวนแหง่ช�ตทิีก่ำ�หนดไวเ้พือ่ผลติไม ้และของป�่รวมถงึพืน้ทีเ่ศรษฐกจิต�มนัย
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับก�รกำ�หนดชั้นคุณภ�พลุ่มนำ้�และก�รจำ�แนกเขตก�รใช้ 
ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีป่่�ช�ยเลน เขตพืน้ทีป่่�ทีเ่หม�ะสมตอ่ก�รเกษตร (Zone A)  
หม�ยถึง พื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติที่มีสมรรถนะที่ดินเหม�ะสมต่อก�รเกษตรหรือ
ศักยภ�พสูงในก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตร ซึ่งในปัจจุบันได้ให้ประช�ชนเข้�ทำ�
ประโยชน์ไปหมดแล้ว
 กฎหม�ย และมติ ค.ร.ม. ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงม�ในหล�ยยุคหล�ยสมัย
ทำ�ใหข้อบเขต นยิ�ม และมมี�ตรก�รจัดก�รป่�ไมม้�กม�ยแตม่กี�รบรหิ�รจดัก�รที่
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ต�มไม่ทนัภ�รกิจ ทำ�ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ร�ษฎรในหล�ยพืน้ที ่ แมว้�่จะมมี�ตรก�ร
ของรัฐต่อม�ในก�รแก้ปัญห�โดยก�รออกมติ ค.ร.ม. แต่ก็ยังพบว่�แม้ปัจจุบันน้ี 
ก็ยังมีปัญห�ที่ยังแก้ไขไม่ได้จำ�นวนม�ก
 นอกจ�กน้ียังมีกฎหม�ยอื่นๆที่ออกม�เพื่ออนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้ เช่น 
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. 2503 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) พ.ร.บ. 
อทุย�นแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2504 รวมถงึมตคิณะรฐัมนตร ีและประก�ศต�่งๆ อกี ทำ�ให้
ปัญห�ที่ดินและป่�ไม้ในประเทศมีคว�มซำ้�ซ้อนม�กขึ้น

 ตอ่ม�ไดม้ ีมต ิค.ร.ม. 22 เมษ�ยน 2540 ไดม้กี�รว�งม�ตรก�รและแนวท�ง
ในก�รแกไ้ขปญัห�พ้ืนทีป่�่ไมแ้ละทีด่นิทัง้ประเทศ เพือ่ใหห้นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งใช้
เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ โดยได้มีก�รจำ�แนกป่�ออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 ก) ป่าถาวรตามมติ ค.ร.ม. โดยคณะรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมก�รจำ�แนก
ทีด่นิประจำ�จงัหวัดเพ่ือตรวจสอบพืน้ทีท่ีม่รี�ษฎรเรยีกรอ้งใหเ้พกิถอนเขตป�่ถ�วร  
แล้วพิจ�รณ�เปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กำ�หนดเขตป่�ไม้ถ�วรใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มเป็นจริง รวมถึงมอบที่ดินให้หน่วยง�นอื่นดูแลและใช้
ประโยชน์ เช่น ส.ป.ก. และกรมที่ดิน
 ข) ป่าสงวนแห่งชาติ ต�มที่กรมป่�ไม้ได้ส่งพื้นที่ป่�สงวนเสื่อมโทรม 
ให้ ส.ป.ก. ต�ม มติ ค.ร.ม. 4 พฤษภ�คม 2536 แต่เกิดคว�มคล�ดเคลื่อนของ
แผนที่ ทำ�ให้มีก�รมอบพื้นที่ที่ไม่สมควรนำ�ไปปฏิรูปที่ดิน เช่น พื้นที่ป่�สมบูรณ์  
จึงมีมติให้ส่งมอบพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติคืนกรมป่�ไม้
 ค) ป่าอนุรักษ์ตามมติ ค.ร.ม. ให้มีก�รปรับแนวเขตป่�เพื่อก�รอนุรักษ์ 
(โซน C) ให้ชัดเจนถูกต้องและให้สอดคล้องต�มลักษณะภูมิประเทศ ให้กรมป่�ไม ้
สำ�รวจว่�มีร�ษฎรและพื้นที่ที่ร�ษฎรครอบครองจำ�นวนเท่�ใด รวมถึงกำ�หนด
ขอบเขตพ้ืนทีท่ีร่�ษฎรอยูอ่�ศยัและใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีท่ีเ่หม�ะสม โดยใหม้กี�รตัง้ 
กรรมก�รจ�กตัวแทนฝ่�ยร�ชก�ร และร�ษฎรในจำ�นวนเท่�ๆ กัน เพื่อสอบพิสูจน์
สทิธิก์�รอยูอ่�ศยั ห�กกรรมก�รเหน็ควรก็ใหเ้พกิถอนเขตอนุรักษ์ได ้ห�กเปน็พืน้ที่
ป่�สงวนแห่งช�ติหรือลุ่มนำ้�ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 ให้ออกเป็น ส.ท.ก.
 ง) ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทย�นแห่งช�ติ เขตรักษ�พันธ์สัตว์ป่�  
และป�่อนรุกัษพ์ืน้ทีลุ่ม่นำ�้ช้ัน 1 ช้ัน  2 ในพืน้ท่ีน้ีให้รฐัรบัรองสทิธอิยูอ่�ศยั หรอืทำ�กนิ 
แก่ร�ษฎร แต่ห้�มมิให้ขย�ยพื้นที่เพิ่มเติม รวมถึงไม่อนุญ�ตให้ออกเอกส�รสิทธิ
ต�มกฎหม�ยที่ดิน ในพื้นที่นี้อ�จออก ส.ท.ก. พิเศษ โดยมีเงื่อนไขห้�มจำ�หน่�ย
ถ่�ยโอน แต่ให้ตกทอดเป็นมรดกสู่ท�ย�ทได้
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 จ) พืน้ทีอ่ืน่ๆ เชน่ พืน้ทีส่วนป่� ใหต้ัง้คณะกรรมก�รพสูิจนสิ์ทธิ์ในลักษณะ
เดียวกับร�ษฎรในพื้นที่ป่�อนุรักษ์ เพื่อแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนของร�ษฎร
 ก�รเข้�ใช้ประโยชน์ในป่�แต่ละประเภทจะมีคว�มแตกต่�งกัน ขึ้นอยู่กับ
สภ�พคว�มสมบูรณ์ของป่�ชนิดนั้นๆ 

2.2.4 ระเบียบการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ส่วนร�ชก�รหรือบุคคลส�ม�รถขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่�ได้ดังต่อไปนี้
ก) ส่วนราชการเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 ถ้�ส่วนร�ชก�รหรือท้องถิ่นจะใช้ที่ดินให้ขออนุญ�ตต�มม�ตร� 13 ทวิ 
พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 บัญญัติว่� “ในกรณีที่ส่วนราชการและ
องค์การของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการ 
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิให้นํามาตรา 14 
และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การทีส่ว่นราชการหรอืองคก์รนัน้ๆ จําเปน็ตอ้งกระทํา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น”
 โดยก�รขออนุญ�ตจ�กอธิบดี ในกรณีที่ อปท. ขอสร้�งหรือขย�ยถนน  
อ่�งเก็บนำ้� ให้ขออนุญ�ตต�มม�ตร� 16 บัญญัติว่� “อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
มีอํานาจอนุญาตให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 การเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่า 
ห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามทีเ่หน็สมควรก็ได”้ (พ.ร.บ. ป�่สงวนแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2507)
 ดังน้ัน อปท. ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีป่�่สงวนแหง่ช�ตจิะทำ�กจิกรรม เชน่ ตดัไม้ ขย�ยถนน  
หรือใช้ที่ดินเพื่อก�รพัฒน�ใดๆ ต้องขออนุญ�ตกรมป่�ไม้ก่อนที่จะดำ�เนินก�ร

ข) การขอใช้ประโยชน์โดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 ก�รเข้�ทำ�ประโยชน์ หรืออยู่อ�ศัยโดยบุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคล ให้ขอ
อนุญ�ตต�ม พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 ต�มม�ตร� 16 ขออนุญ�ต 
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จ�กอธบิดี โดยก�รอนุมตัขิองรฐัมนตรไีดค้ร�วละ ไมน่อ้ยกว�่ 5 ป ีแตไ่มเ่กนิ 30 ป ี 
และก�รขออนุญ�ตทำ�เหมืองแร่ขอใช้ประโยชน์ได้ไม่เกิน 10 ปี และม�ตร� 20  
บัญญัติว่� “ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติแห่งใดมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรมตาม 
มาตรา 16 ทวิ ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเป็นหนังสือ 
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการบํารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต 
ป่าเสื่อมโทรมได้ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต  
แต่ในกรณีที่จะอนุญาตให้เกิน 2,000 ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 รัฐมนตรีอาจกําหนดให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาลได้ตาม
จํานวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
 ให้อธิบดีมีอำ�น�จอนุญ�ตเป็นหนังสือให้บุคคลทำ�ประโยชน์และอยู่อ�ศัย 
ในป่�เสื่อมโทรมไม่เกิน 20 ไร่ ต่อครอบครัว มีกำ�หนดเวล�ไม่น้อยกว่� 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 30 ปี ไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมคร�วแรกโดยพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่
เสื่อมโทรมต�มม�ตร� 16 ทวิ พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507
 ก�รขออนุญ�ตทำ�สวนป่�หรือปลูกไม้ยืนต้น ให้ขออนุญ�ตต�มม�ตร� 20 
พ.ร.บ. ป�่สงวนแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2507 โดยใหอ้ธบิดเีปน็ผูอ้นญุ�ต ใหใ้ชพ้ืน้ที่ในเขต
ป�่เสือ่มโทรม ถ�้มกี�รอนุญ�ตม�กกว�่ 2,000 ไรต้่องขออนญุ�ตจ�กคณะรฐัมนตรี
 ก�รใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติของเอกชน อปท.ไม่ส�ม�รถ
เก็บภ�ษีบำ�รุงท้องที่ได้ แต่ส�ม�รถเก็บภ�ษีโรงเรือน สิ่งปลูกสร้�งได้ (เก็บจ�ก
เจ�้ของอ�ค�รที่ได้รบัอนญุ�ตอย�่งถกูตอ้งจ�กกรมป่�ไม)้ ต�มม�ตร� 16 ผูท้ีจ่ะเข�้ 
ใช้ประโยชน์ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ บุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลก็ส�ม�รถขอใช้
ประโยชน์ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนป่� เหมืองแร่ 
เกษตรกรรม และอืน่ๆ โดยมรีะยะเวล�ก�รขออนญุ�ตใชพ้ืน้ที ่5-30 ป ีมขีัน้ตอน คอื  
 • ยืน่ขออนุญ�ตที ่สำ�นกัง�นทรพัย�กรธรรมช�ตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดั 
(ทสจ.)
 • ออกคำ�สั่งจังหวัดให้เจ้�หน้�ที่ตรวจสภ�พ
 • ร�ยง�นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด (ก�รดำ�เนินก�รส่วนภูมิภ�คโอนอำ�น�จให้
ผู้ว่�ฯ บังคับบัญช� ทสจ.)
 • เสนอคว�มเห็นต่อกรมป่�ไม้ (ส�ยที่ 1)
 • จังหวัดส่งเรื่องให้สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ (ส�ยที่ 2)
 • เจ้�หน้�ที่กรมป่�ไม้ และสำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ส่งเรื่องถึงอธิบดี
กรมป่�ไม้
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 • อธิบดีกรมป่�ไม้เสนอโครงก�รให้รัฐมนตรีเห็นชอบ
 • รัฐมนตรีเห็นชอบส่งเรื่องให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอนุญ�ต

 ส่วนม�ตร� 16 ทวิ เป็นม�ตร�ที่จัดสรรที่ป่�ให้เกษตรกรทำ�กินก�รออก
นโยบ�ยต้องเปน็ไปต�มเงือ่นไข หลกัเกณฑ ์ทีก่รมป�่ไมก้ำ�หนด กรมป�่ไมจ้ะตอ้ง
เป็นผู้อนุญ�ตโครงก�ร 

2.2.5 มติ ค.ร.ม. เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ป่าของราษฎร
 รัฐมีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ที่ดินในเขตป่�ม�อย่�งต่อเนื่อง  
ส่วนใหญ่เป็นก�รตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของร�ษฎรโดยออกเป็นมติ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ในประเด็นต่�งๆ ดังต่อไปนี้

ก) การรับรองกรรมสิทธิ์ของที่ดินราษฎร
 ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่�ที่มีหลักฐ�นยืนยัน ได้แก่ แบบแจ้งก�รครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.1) (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498) ส�ม�รถยืนยันสิทธิได้ว่�เข้�ม�ใช้ประโยชน์
อย่�งถูกต้อง รัฐได้มีก�รออก ส.ค. 1 ม�ถึงปี  พ.ศ. 2518 (ต�มคำ�สั่งคณะปฏิวัติ) 
ห�กพื้นที่นั้นไม่มีก�รประก�ศเป็นพื้นที่สงวนหวงห้�ม หรือเป็นพื้นที่ล�ดชัน  
35 องศ� ก็ส�ม�รถออกเอกส�รสิทธิได้ 
 คว�มขดัแยง้ระหว�่งภ�ครฐักบัร�ษฎรเกดิจ�กก�รมองกฎหม�ยคนละด�้น  
คือ ก�รตีคว�มกฎหม�ยที่แตกต่�งกัน โดยท�งร�ชก�รมองว่�ช�วบ้�นเป็น 
ผู้บุกรุกป่� แต่ช�วบ้�นมองว่�เขตป่�สงวนแห่งช�ติ เขตอุทย�นแห่งช�ติ 
ประก�ศทบัทีช่�วบ�้น แตอ่ย�่งไรกต็�มปญัห�ทีต่�มม� คอื ต�่งฝ�่ยต�่งไมย่อมรบั
ก�รตรวจสอบและก�รพิสูจน์หลักฐ�นของอีกฝ่�ย ซึ่งก�รพิสูจน์ของรัฐส�ม�รถ
ทำ�ได้โดยก�รใช้ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ ในภ�คเหนือมีก�รทำ�ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ 
ร�วปี พ.ศ. 2495 ส่วนหลักฐ�นของร�ษฎรมักจะอ้�งใบจับจอง และ ภบท.5  
ซึ่งหน่วยร�ชก�รถือว่�มิใช่หลักฐ�นก�รถือครอง
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ข) มาตรการแก้ไขปัญหาคนกับป่า  
 มติ ค.ร.ม. 4 พฤษภาคม 2536 ได้กำ�หนดวิธีก�รที่จะเพิกถอนพื้นที่ป่�ให้
ประช�ชนได้ใช้ประโยชน์ โดย
 • ใหก้รมป่�ไมส้ง่มอบพืน้ทีป่่�เสือ่มโทรม ยกเวน้ป่�อนรัุกษ์ใหส้ำ�นกัง�น
ก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อก�รเกษตร (ส.ป.ก.) จำ�นวน 44 ล้�นไร่ เพื่อให้ร�ษฎรที่ไม่มี
ทีด่นิทำ�กนิและย�กจนได้เข้�ทำ�ประโยชน์ และเป็นทีอ่ยู่อ�ศยั (ตอ่ม�มตนิี้ไดย้กเลกิ
ไปต�มมติ ค.ร.ม. 22 สิงห�คม 2538 และคืนพื้นที่บ�งส่วนที่ไม่เหม�ะสมกับ
ก�รเกษตรคืนกรมป่�ไม้)
 • อนุญ�ตให้ร�ษฎรที่ครอบครองและทำ�ประโยชน์ในเขตป่�ก่อนที่ท�ง
ร�ชก�รจะประก�ศให้พื้นที่เป็นเขตป่�ไม้ และเป็นก�รประก�ศเขตป่�ไม้ทับที่ดิน
ที่ร�ษฎรครอบครอง   
 • ให้มีก�รเพิกถอนพื้นที่นั้นออกจ�กเขตป่�และให้ออกเอกส�รสิทธิได้ 
ในกรณีที่ร�ษฎรบุกรุกจับจองภ�ยหลังประก�ศเป็นพื้นที่ป่�ให้ร�ษฎรได้สิทธิที่ดิน
ในเขตปฏิรูปเท่�นั้น(ศย�มล ไกรยูรวงศ์ และคณะ 2549: 97)
 มติ ค.ร.ม. 17 และ 19 เมษายน 2540 ได้กำ�หนดม�ตรก�รในก�รจัดก�ร
ปัญห�ระหว่�งคนกับป่� คือ 
 • ให้มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รพิสูจน์สิทธิ์ร�ษฎรที่อ�ศัยในเขตป่�ในพื้นที่ 
ภ�คเหนอืจำ�นวน 19 กรณ ี107 หมูบ้่�น ว�่อยู่ม�ก่อนก�รประก�ศเขตอนรุกัษห์รอืไม ่ 
ถ้�อยู่ม�ก่อนให้มีก�รรับรองสิทธิโดยให้สิทธิน้ันๆ ตกทอดสู่ท�ย�ท แต่ห้�มมิให้
จำ�หน่�ยถ่�ยโอนสู่บุคคลอื่น           
 • ระหว่�งดำ�เนินก�รให้ยุติก�รอพยพร�ษฎรออกนอกพื้นที่ 
 • ถ้�มีก�รบุกรุกพื้นที่ใหม่ให้ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย  
 • ให้มีก�รประช�พิจ�รณ์ร่�ง พ.ร.บ. ป่�ชุมชน
 มติ ค.ร.ม. 30 มิถุนายน 2541 เป็นมติที่สืบเนื่องจ�กมติ ค.ร.ม. 17, 22, 
29 เมษ�ยน 2540 ซึ่งยังข�ดคว�มชัดเจนย�กแก่ก�รปฏิบัติ ไม่ให้คว�มเป็นธรรม 
กับร�ษฎรทุกกลุ่มโดยเท่�เทียมกัน ค.ร.ม.จึงมีมติให้แก้ไขและยกเลิกมติข้�งต้น
บ�งประก�ร โดยออกม�ตรก�รในก�รจดัก�รใหมเ่พือ่ใหส้อดคล้องกบัสถ�นก�รณ ์ 
คือ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รนโยบ�ย 
ป่�ไม้แห่งช�ติ เพื่อให้เสนอคณะรัฐมนตรีจำ�แนกป่�ไม้ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1.ป่�สงวนแห่งช�ติ 2.ป่�อนุรักษ์ต�มกฎหม�ย เช่น อุทย�นแห่งช�ติ เขตรักษ� 
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พันธุ์สัตว์ป่� เขตห้�มล่�สัตว์ป่� และป่�อนุรักษ์ต�มมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มนำ้� 
ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษ์ป่�ช�ยเลน) 3.พื้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้
เพื่อกิจก�รป่�ไม้ โดยมีม�ตรก�รแก้ไข คือ
 ก) ไม่นำ�พื้นที่ป่�อนุรักษ์ต�มกฎหม�ย และป่�อนุรักษ์ต�มมติ ค.ร.ม.  
ไปดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ข) ร�ษฎรท่ีอ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ีโซน 1, 2 รัฐรับรองสิทธิให้ส�ม�รถอยู่อ�ศัยได้
 ค) ใหม้กี�รสำ�รวจพืน้ทีป่่�อนุรกัษ์ใหช้ดัเจน ถ�้พบว�่ร�ษฎรอ�ศยัม�กอ่น 
ก�รประก�ศเป็นพื้นที่สงวนหวงห้�มให้กรมป่�ไม้ทำ�ขอบเขตพื้นที่อย่�งชัดเจน  
ห้�มมีก�รขย�ยพื้นที่ และดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยเพื่อให้ร�ษฎรอยู่อ�ศัยทำ�กิน
ต�มคว�มจำ�เป็นเพื่อก�รยังชีพ
 ง) ถ้�อยู่อ�ศัยภ�ยหลังก�รประก�ศเป็นพื้นที่หวงห้�มให้อพยพออกจ�ก
พื้นที่ให้ไปอยู่อ�ศัยในที่ที่เหม�ะสมที่รัฐจัดห�ให้ 
 จ) ใหม้กี�รเคลือ่นย�้ยร�ษฎรออกจ�กพืน้ทีอ่นุรักษ ์เพือ่ทำ�ก�รฟืน้ฟ ูห�กมี 
ก�รขย�ยพื้นที่ทำ�กินในเขตป่�ให้ดำ�เนินก�รอย่�งเฉียบข�ด 
 • ต�มมต ิค.ร.ม. ฉบับน้ีกรมป่�ไมไ้ดจั้ด “โครงการจดัการทรัพยากรทีด่นิ
และป่าไม้” เพ่ือแก้ไขปัญห�ร�ษฎรที่อ�ศัยอยู่ในเขตป่� โดยทำ�ก�รสำ�รวจพื้นที่ 
ที่มีปัญห�ระหว่�งปี พ.ศ. 2541-2543 และทำ�โครงก�รในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้น
ม�จนถึงปัจจุบัน
 • ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมห�ดไทย (อปท.)  
เข้�ร่วมดูแล รักษ�ป่�   
 • กรณีที่ช�วบ้�นจะได้รับก�รอนุญ�ตให้อยู่ในเขตป่�จะต้องยอมรับว่� 
เข้�ม�อยู่อ�ศัยในเขตป่�หลังมีก�รประก�ศเป็นเขตป่�สงวนแห่งช�ติ หรือเขต
อุทย�นแห่งช�ติ หรือมีก�รสงวนหวงห้�มครั้งแรก ส่วนที่เข้�ไปภ�ยหลังมติ  
30 มิ.ย. 41 จะไมม่กี�รรบัรองสทิธ ิเป็นก�รเข�้ไปใชป้ระโยชน์โดยมชิอบ โดยหลกั
ปฏบิติั คอื จะมกี�รจดัทำ�เขตพืน้ทีท่ีช่�วบ�้นเข�้ไปใชป้ระโยชน์ไม่ว�่ในบริเวณไหน 
ห�กเข้�ไปใช้ประโยชน์ก่อนมติ 30 มิ.ย. 41 จะกันพื้นที่ออกเพื่อรับรองสิทธิให ้
ช�วบ้�น โดยก�รรับรองสิทธิต้องมีก�รกำ�หนดโครงก�รสำ�รวจคว�มเหม�ะสม 
สำ�รวจรังวัดร�ยแปลง เช่น ที่ล�ดชันจะใช้แผนที่ 1 : 4000 (ออร์โธสีเชิงเลข)  
ของกรมพัฒน�ที่ดิน พื้นที่ที่มีร่องรอยก�รทำ�กินให้อยู่ในเงื่อนไขต�มมติ ค.ร.ม. 
30 มิ.ย. 41  
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 • ก�รจัดก�รของหน่วยง�นอื่น เช่น อบต. เข้�ไปจัดก�รที่ดินในเขตป่�
โดยที่เจ้�หน้�ป่�ไม้ที่ไม่ทร�บ อ�จก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดว่�เข้�ไปจัดที่ทำ�กิน 
ซึ่งจะขัดกับมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 41 ที่กำ�หนดว่�คนที่อยู่ในเขตป่�ก่อนมติจะได้รับ
ก�รรับรองสิทธิ  
 • ก�รยกเลิกมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 41  กรณีที่อนุญ�ตให้ช�วบ้�นส�ม�รถ
อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ป่�ได้ แต่ต้องยอมรับว่�เข้�ม�อยู่ภ�ยหลังก�รประก�ศเป็น 
เขตป่�สงวน หรือพื้นที่อุทย�น แต่ถ้�มีก�รยกเลิกมติ ค.ร.ม. 30 ก.ย. 41 จะทำ�ให้
ก�รทำ�ง�นของเจ�้หน�้ท่ีลำ�บ�ก เพร�ะไมม่กีฎหม�ยรองรบัก�รเข�้ไปอยู่ในเขตป�่
ของช�วบ้�นอ�จทำ�ให้เจ้�หน้�ที่จับกุมได้  
 ในคว�มเหน็ขององค์กรเอกชนอิสระ  มตนิี้เป็นแนวท�งที่หน่วยร�ชก�รใช้
ดำ�เนนิก�รทีร่�ษฎรต่อต้�นม�กทีส่ดุ เพร�ะมมี�ตรก�รจำ�กดัพืน้ทีม่ิใหม้กี�รขย�ย
ออกไป รวมถงึใหม้กี�รอพยพร�ษฎรในพืน้ทีล่อ่แหลม เป็นตน้ (ศย�มล ไกรยรูวงศ ์ 
และคณะ 2549: 102-104)
 มติ ค.ร.ม. 11 พ.ค. 2542 เป็นก�รตอบสนองข้อเรียกร้องของ คกน. และ
ชนเผ่� 8 จังหวัดภ�คเหนือที่ขอสิทธิไม่จับกุม โดย
 • ให้มีก�รพิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดว่�คนอยู่ก่อนป่� หรือว่�มีก�รประก�ศเป็น 
เขตป่�ก่อน แล้วคนเข้�ม�อยู่ภ�ยหลัง  
 • ห�กคนม�อยูก่อ่นป�่ใหม้กี�รดำ�เนนิก�รออกเอกส�รสทิธติ�มประมวล
กฎหม�ยที่ดิน  
 • ห�กเป็นกรณีหลังให้แก้ปัญห�เป็นร�ยกรณีต�มคว�มเป็นจริง 
 • ให้มีก�รจัดทำ�แนวเขตปักหมุดที่ทำ�กินและที่ส่วนรวมเพื่อขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อคุ้มครองก�รทำ�กินชั่วคร�ว 
 • ก�รดำ�เนินก�รต�มมติ ค.ร.ม. ฉบับนี้ให้ใช้ดำ�เนินก�รเฉพ�ะกรณี 
คนสัญช�ติไทยเท่�นั้น
 • ให้ระงับก�รจับกุมดำ�เนินคดีชั่วคร�ว ต�มมติ ค.ร.ม. ฉบับนี้ใช้บังคับ
เฉพ�ะผูท้ีม่สีญัช�ตไิทยเท�่นัน้ ซึง่ผลกระทบตอ่ชนเผ�่ต�่งๆ ในภ�คเหนือทีบ่�งส่วน 
ไม่มีสัญช�ติไทย จึงเป็นที่ม�ของก�ร “ระงับการจับกุมดําเนินคดีชั่วคราว” เพื่อให้
มีก�รพิสูจน์สิทธิ์ที่ชัดเจนก่อนดำ�เนินก�ร
 มติ ค.ร.ม. 3 เมษายน 2544 สมัยรัฐบ�ลทักษิณ ชินวัตร ให้ดำ�เนินก�ร
ต�มมติ ค.ร.ม. 17 และ 29 เมษ�ยน 2540 ให้ดำ�เนินกระบวนก�รดังนี้ คือ 
 • ตัง้กรรมก�รรว่มระหว�่งฝ่�ยรฐัและร�ษฎรให้มคีณะกรรมก�รในจำ�นวน
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เท่�กัน เพื่อสำ�รวจพื้นที่ที่ครอบครอง แก้ไขปัญห�ของสมัชช�คนจน
 • ให้คณะกรรมก�รฯ สำ�รวจและพิสูจน์สิทธิ์ก�รครอบครองที่ดิน
 • ปรับแนวพื้นที่ให้สอดคล้องกับคว�มเป็นจริง (ศย�มล  ไกรยูรวงศ์ และ
คณะ 2549: 98-100) 
 
 นอกจ�กม�ตรก�รข้�งต้นรัฐบ�ลยังได้ตั้งคณะกรรมก�รแก้ไขก�รบุกรุก
ที่ดินรัฐ (กบร.) ต�มมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2536  เนื่องจ�กปัญห�คว�ม
ขัดแย้งในจังหวัดก�ญจนบุรี และออกระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 
แกไ้ของค์ประกอบเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2547 เพือ่พจิ�รณ�ขอ้โตแ้ยง้ระหว�่งร�ษฎร
กับรัฐ ถ้�คนอ�ศัยอยู่ก่อนที่จะมีก�รประก�ศเป็นเขตพื้นที่หวงห้�ม โดยในระดับ
จังหวัด ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เป็นประธ�นคณะอนุกรรมก�ร ปลัดจังหวัดเป็นเลข� 
คณะอนุกรรมก�ร ในทกุจงัหวดั ในระดบัประเทศรองน�ยกรัฐมนตรีทีน่�ยกรัฐมนตรี
มอบหม�ยเป็นประธ�น คณะกรรมก�รชุดนี้จะทำ�ก�รพิสูจน์สิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญห�
ที่ดินในพื้นที่ต่�งๆ ในส่วนของ อปท. ไม่มีบทบ�ทในคณะกรรมก�รชุดนี้เป็นแต่
เพียงแหล่งอ้�งอิงเมื่อต้องก�รขอข้อมูลในพื้นที่
 นอกจ�กนี้ชนเผ่�ในภ�คเหนือที่ยังมีก�รทำ�ไร่หมุนเวียน ซึ่งจะทิ้งพื้นที่
ให้ร้�งไว้ 5-10 ปี แล้วค่อยกลับม�ทำ�ใหม่ ท�งกรมป่�ไม้ถือว่�เป็นก�รบุกรุกป่� 
วิถีชีวิตกับกฎหม�ยจึงขัดแย้งกัน มติ ค.ร.ม. 3 สิงห�คม พ.ศ. 2553 กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอให้วิถีชีวิตก�รทำ�ไร่หมุนเวียนของปก�เกอะญอ (กะเหร่ียง)  
เป็นมรดกโลก ปัจจุบันกำ�ลังรอหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�ร แต่ในท�งปฏิบัติ 
ก�รดำ�รงรักษ�มรดกโลก จะมีขอบเขตพื้นที่อย่�งไรไม่มีคว�มชัดเจน 
 จะเห็นว่�ภ�ครัฐมีม�ตรก�รต่�งๆ ออกม�อย่�งต่อเนื่องเป็นกรณีๆ ไป  
ไม่มีม�ตรก�รเยียวย� แก้ไขปัญห�อย่�งถ�วร กอปรกับกฎหม�ยที่ใช้ม�อย่�ง
ย�วน�น ไม่สอดคล้องกับคว�มเปลี่ยนแปลงของบริบท ทำ�ให้ปัญห�ระหว่�งคน
กับป่�ยังไม่ส�ม�รถแก้ไขได้  

ค) การให้สิทธิที่ทำากินในเขตป่า 
 รฐับ�ลไดม้โีครงก�รจัดทำ�หนงัสอือนญุ�ตใหท้ำ�กนิในทีด่นิป�่สงวนแหง่ช�ต ิ 
(ส.ท.ก.) (ต�มนัยม�ตร� 16 ทวิ) เพื่อบรรเท�ปัญห�ของร�ษฎรเรื่องที่ทำ�กินและ
ไดเ้ข�้ไปใชพ้ื้นทีป่�่เปน็ทีท่ำ�กนิชัว่คร�วต�มมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่28 สิงห�คม 
2522 และในป ีพ.ศ. 2530 กรมป�่ไมไ้ดอ้อกระเบยีบม�รองรับก�รใชป้ระโยชน์ต�ม
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นัยแห่งม�ตร� 16 ทวิ ซึ่งเป็นก�รแก้ไขเพิ่มเติม มติ ค.ร.ม. วันที่ 28 สิงห�คม 
2522 อนุญ�ตให้เกษตรกรทำ�กินในเขตป่�สงวนแห่งช�ติที่มีคว�มล�ดชันไม่เกิน 
35 องศ�ได้ มีก�รกำ�หนดสิทธิทำ�กินให้ชัดเจน โดยมีก�รผ่อนผันให้ออก ส.ท.ก. 
1 มีอ�ยุ 5 ปี ให้ครอบครัวหนึ่งใช้ที่ดินได้ 15 ไร่ ถึง 20 ไร่ และสิทธิทำ�กินนี้ให้
ตกทอดสู่ท�ย�ทได้ ถ้�เกษตรกรปฏิบัติต�มเงื่อนไขไม่ทิ้งที่ดินให้รกร้�งว่�งเปล่� 
กจ็ะออก ส.ท.ก. 2 ใหใ้ชป้ระโยชนต์อ่ไป โดยก�รขอใชป้ระโยชนจ์ะเสยีค�่ธรรมเนยีม
ให้กรมป่�ไม้ในอัตร�ไร่ละ 15 บ�ทในกรณีใช้เป็นที่อยู่อ�ศัย ไร่ละ 20 บ�ทในกรณี
ใชเ้ปน็ท่ีทำ�กิน  สว่นก�รใชเ้พือ่ประโยชนอ์ย�่งอืน่เสยีค�่ธรรมเนยีมไรล่ะ 500 บ�ท 
โดยจะมีก�รสำ�รวจทุก 2 ปีว่�มีก�รทำ�ผิดเงื่อนไขหรือไม่  

มีขั้นตอนในก�รรับรองสิทธิทำ�กิน (ส.ท.ก.) ของกรมป่�ไม้ ดังต่อไปนี้ 
 • ก�รตรวจสอบ-รังวัดขอบเขตแปลงที่ดินของร�ษฎร
 • จัดทำ�หนังสืออนุญ�ต ส.ท.ก.
 • ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดท้องที่ลงน�มในหนังสืออนุญ�ต ส.ท.ก.

 อย่�งไรก็ต�ม ส.ท.ก. จะข�ยหรือโอนให้ผู้ที่ไม่ใช่ท�ย�ทไม่ได้ เป็นเพียง 
หลักประกันในก�รใช้ท่ีดินเท่�น้ัน ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของปัจเจกชน (อ�นันท์ ก�ญจนพันธ์ุ  
และมิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด 2538: 120-121) ในปัจจุบันกรมป่�ไม้ยังคงมีก�รออก 
ส.ท.ก. แก่ประช�ชนอยู่ แม้ว่�จะได้ยกพื้นที่ 44 ล้�นไร่ไปให้ ส.ป.ก. ต�มมติ 
ค.ร.ม. 4 พ.ค. 2536 แล้วก็ต�ม      
 ก�รแกป้ญัห�ป�่ไมแ้ละทีด่นิของรฐัมมี�อย�่งตอ่เน่ือง โดยอ�ศยัมต ิค.ร.ม. 
เป็นเครื่องมือในก�รแก้ปัญห� แต่ตร�บจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้ 
ปัจจุบันมีผู้อ�ศัยในเขตป่�ถึง 480,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8.5 ล้�นไร่ (เอกส�ร
สมัชช�ปฏิรูป 2. หลัก 1. 28 กุมภ�พันธ์ 2554)   
 จะเห็นว่�กฎหม�ยในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดก�รท่ีดินมีหล�ยฉบับ  
และเป็นกฎหม�ยที่มีก�รประก�ศใช้ม�อย่�งย�วน�น ทำ�ให้ไม่ทันต่อคว�ม
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงบ�งม�ตร�ล้�สมัย และส่งผลต่อก�รจัดก�รที่ดิน
ในรปูแบบต่�งๆ มีปญัห�สะสมพอกพนูม�ถงึปัจจบัุน ซ่ึงจำ�เปน็ตอ้งมกี�รปรบัปรงุ
แก้ไขต่อไป
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3. นโยบายนำ้า

 แม้ว่�นำ้�จะเป็นทรัพย�กรอันทรงคุณค่�ยิ่ง แต่มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
ก�รจัดก�รนำ้�ประม�ณ 40 องค์กร แต่ประเทศไทยไม่มีนโยบ�ยนำ้�ที่บูรณ�ก�ร
และเป็นเอกภ�พ และไม่มี พ.ร.บ. ว่�ด้วยนำ้�ในภ�พรวม  อ�จกล่�วได้ว่�เป็นก�ร
บรหิ�รโดยแยกสว่นอย่�งชดัเจน เมือ่ประเทศไทยประสบวกิฤตเิศรษฐกจิในป ี2543 
และจำ�เปน็ตอ้งรบัคว�มช่วยเหลอืท�งก�รเงนิจ�กธน�ค�รเพือ่พฒัน�เอเชยี (Asian 
Development Bank: ADB) ADB ได้มีข้อกำ�หนดให้ประเทศมีนโยบ�ยนำ้�เป็น
เงื่อนไขของคว�มช่วยเหลือ รัฐบ�ลน�ยชวน หลีกภัย จึงได้ประก�ศนโยบ�ยนำ้�
เปน็ครัง้แรก ซึง่มอียู ่9 ขอ้ดว้ยกนั แตก่เ็ปน็ก�รระบุวตัถปุระสงคข์องก�รจดัก�รนำ�้ 
ม�กกว่�เป็นทิศท�งหรือแนวท�งจัดก�ร เช่น ให้มี พ.ร.บ. นำ้�เป็นกฎหม�ยใน 
ก�รจดัก�ร ใหม้อีงคก์รบรหิ�รในระดบัช�ต ิระดบัลุม่นำ�้ และทอ้งถิน่ ใหม้กี�รจดัสรร
นำ้�ที่เหม�ะสมและเป็นธรรม พัฒน�แหล่งนำ้�ให้มีต้นทุนที่สอดคล้องกับศักยภ�พ
และคว�มต้องก�ร ให้สนับสนุนก�รมีส่วนร่วม ให้มีก�รว�งแผนบรรเท�อุทกภัย
และภัยแล้ง ให้มีงบประม�ณและบรรจุเรื่องนำ้�ในหลักสูตรก�รศึกษ� 
 เมื่อมีก�รตั้งกรมทรัพย�กรนำ้�ขึ้นม�ในกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีหน้�ที่ในก�รจัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รลุ่มนำ้�ต่�งๆ มีก�รจัดตั้ง
คณะกรรมก�รลุ่มนำ้�ขึ้น และได้จัดทำ�ร่�ง พ.ร.บ. นำ้� แต่ก็ยังไม่ได้ผ่�นรัฐสภ� 
จนทุกวันนี้ 
 สรุปได้ว่�ในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม�นโยบ�ยนำ้�มิได้เปล่ียนแปลงม�กนัก  
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นก�รจัดห�นำ้�ให้เกษตรและก�รอุปโภคบริโภค และนโยบ�ยนำ้� 
ที่ผ่�นม�สะท้อนคว�มกังวลเรื่องก�รข�ดแคลนนำ้�เป็นสำ�คัญและเน้นม�ตรก�ร
ก�รจัดห�นำ้� โดยเฉพ�ะม�ตรก�รที่ใช้สิ่งก่อสร้�งเช่น ก�รสร้�งเขื่อนและก�ร 
จัดทำ�คลองส่งนำ้�

3.1 นโยบายนำ้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 นโยบ�ยรัฐบ�ลในชุดน�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่แตกต่�งไปจ�กเดิม  
แต่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รนำ้�อย่�งยิ่ง โดยนำ้�เป็นทรัพย�กรธรรมช�ติ
ประเภทเดียวที่ได้บรรจุเป็นม�ตรก�รเร่งด่วนที่จะทำ�ในปีแรก โดยจะส่งเสริมให้
มีก�รบริห�รจัดก�รนำ้�อย่�งบูรณ�ก�รและเร่งรัดขย�ยพื้นที่ชลประท�น ให้มีก�ร
บริห�รจัดก�รนำ้�ในระดับประเทศที่ส�ม�รถป้องกันปัญห�อุทกภัยและภัยแล้งได้  
ในส่วนท่ีเป็นนโยบ�ยท่ีไม่เร่งด่วน รัฐบ�ลได้ระบุถึงก�รจัดห�และจัดสรรนำ�้ให้เพียงพอ 
ต่อก�รใช้ประโยชน์
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 ในร่�งแผนพัฒน�เศรษฐกิจ ฯลฯ ได้ระบุถึงแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รนำ้� 
แบบบูรณ�ก�รเช่นกัน และให้มีก�รปรับปรุงองค์กรกำ�กับดูแลก�รจัดก�รนำ้� 
แบบองคร์วม รวมทัง้ก�รปรบัปรงุกฎหม�ยก�รจดัก�รนำ�้ สร้�งคว�มเขม้แขง็ของ
องค์กรลุ่มนำ้�และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�
 ตั้งแต่เดือนสิงห�คม พ.ศ. 2554 ได้เกิดมห�อุทกภัยเป็นวงกว้�งในที่ร�บ 
นำ้�ท่วมภ�คกล�ง และ กทม. ก่อให้เกิดคว�มสูญเสียหล�ยแสนล้�นบ�ท 
แต่ดูเหมือนแผนที่มีอยู่ (ต�ม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พ.ศ. 2550 
และคณะกรรมก�รที่มีอยู่) มิได้ถูกนำ�ม�ใช้ รัฐบ�ลได้แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติก�ร 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ขึ้นม�จัดก�รเฉพ�ะกิจและเมื่ออุทกภัยได้ก่อ
ให้เกิดคว�มพิน�ศในวงกว้�งแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
แต่งต้ังคณะกรรมก�รในคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์เพ่ือว�งระบบบริห�รทรัพย�กรนำ�้  
(กยน.) เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น ฟื้นคว�มเชื่อถือ สร้�งคว�มมั่งคั่งและมั่นคงของ
ประเทศจ�กวิกฤติภัยธรรมช�ติให้ฟื้นคืนกลับม�ในระยะย�วอย่�งยั่งยืนและเป็น
ระบบ โดย กยน. จะต้องระดมคว�มคิดเห็นและคว�มรู้เพื่อทำ�เป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบ�ยในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ประเทศในระยะย�ว เสนอแก่รัฐบ�ลและ 
ข้อเสนอในก�รจัดต้ังองค์กรถ�วร วิธีก�รบริห�รจัดก�ร ก�รบริห�รก�รเงิน  
ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจแก่ประช�ชน และเสนอแนวท�งก�รปฏิบัติร�ชก�รแผ่นดิน 
ในก�รฟื้นฟูและพัฒน�อันจะเป็นก�รว�งอน�คตของก�รพัฒน�ประเทศ

3.2 นโยบายนำ้าที่มีมาแต่เดิม
 นโยบ�ยนำ้�แต่เดิมของไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ นำ้�เพื่อก�รสัญจร  
ซึ่งกรมเจ้�ท่�เป็นผู้ดูแลและนำ้�เพื่อก�รเกษตร ซ่ึงกรมชลประท�นเป็นผู้ดูแล 
อย่�งไรก็ต�ม ยังมีหน่วยง�นของรัฐอื่นๆ อยู่เป็นจำ�นวนม�กที่มีภ�รกิจเกี่ยวข้อง 
กับนำ้� 
 ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�มีหน่วยร�ชก�รดูแลกว่� 40 หน่วย  
มีกฎหม�ยเกี่ยวข้องอยู่ม�กกว่� 30 ฉบับ (สุรพล ปัตต�นี หน้� 43, อ้�งใน  
มิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด และคณะ 2542) ส่วนใหญ่เป็นก�รกำ�กับก�รจัดก�รนำ้�ต�ม
ภ�รกิจ (Function) หน่วยง�นหลักที่สำ�คัญมี 5 หน่วยง�น เช่น กรมเจ้�ท่�ดูแล
ขนส่งท�งนำ้� กรมชลประท�นดูแลนำ้�เพื่อก�รเกษตร กรมทรัพย�กรนำ้�ดูแล
นโยบ�ยในภ�พรวมและนำ้�นอกเขตชลประท�น กรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ล และ
กรมอุตุนิยมวิทย�
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3.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
 ก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ของประเทศไทยครอบคลมุพืน้ที ่25 ลุม่นำ�้ และจดัตัง้
กลไกบริห�รง�นลุ่มนำ้�มีคณะกรรมก�รบริห�รง�น 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมก�ร
ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ คณะกรรมก�รลุ่มนำ้� และคณะทำ�ง�นระดับท้องถิ่น
 องค์กรกำ�กบัก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ระดบัช�ต ิไดแ้ก ่คณะกรรมก�รนำ�้แหง่ช�ต ิ
ซึง่มนี�ยกรฐัมนตรเีป็นประธ�น แต่ก็เชน่เดียวกับคณะกรรมก�รทรพัย�กรแหง่ช�ต ิ
คณะอื่นๆ น�ยกรัฐมนตรีมักมอบหม�ยให้รองน�ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้�ที่แทน 
นอกจ�กนี้ ยังมีคณะกรรมก�รลุ่มนำ้�สำ�หรับลุ่มนำ้�หลัก อย่�งไรก็ดี คณะกรรมก�ร
เหล่�นี้ยังไม่มีกฎหม�ยเฉพ�ะรองรับ มีเพียงประก�ศต�มระเบียบสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรีและมิได้มีบทบ�ทม�กนัก และมักพิจ�รณ�ต�มข้อเสนอของกระทรวง 
ทบวง กรม

3.2.2 คณะทำางานลุ่มนำ้า หน้าที่ และองค์ประกอบ 
 คณะกรรมก�รทรพัย�กรนำ�้แหง่ช�ต ิหรอื กนช. มอีงคป์ระกอบจ�กหนว่ยง�น 
ร�ชก�รและผู้ทรงคุณวุฒิ ตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิมีว�ระคร�วละสี่ปี ก�รปรับผู้ทรง
คุณวุฒิขึ้นอยู่ต�มคว�มเหม�ะสมและก�รเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบ�ล มีว�ระก�ร
ประชุม 4-5 ครั้งต่อปี คณะกรรมก�รชุดปัจจุบันได้รับก�รแต่งตั้งต�มคำ�สั่งสำ�นัก
น�ยกรัฐมนตรีที่ 244/25509 ซึ่งต่อม�ได้แต่งตั้งผู้แทนร�ชก�รและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมขึ้น ต�มคำ�สั่งที่ 80/2552 (เพิ่มเติม)10 และคำ�สั่งที่ 253/2552 (เพิ่มเติม)11 
ปัจจุบันยังไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงคณะกรรมก�ร

9 ต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2550 หมวด 2 ข้อ 12 คณะกรรมก�รลุ่มนำ้� ประกอบด้วย  
ผูแ้ทนสว่นร�ชก�ร ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้แทนองค์กรผูใ้ชน้ำ�้ และผูท้รงคุณวุฒท่ีิมคีว�มรู้ 
และประสบก�รณเ์กีย่วกบัก�รบรหิ�รทรพัย�กรนำ�้เปน็กรรมก�ร สำ�หรับประธ�นกรรมก�รให้แต่งต้ังจ�ก
กรรมก�รในลุ่มนำ�้นัน้ และกำ�หนดใหแ้ตง่ตัง้กรรมก�รจ�กบคุคลซึง่ปฏบิติัหน้�ท่ีหรืออยูอ่�ศัยในลุม่นำ�้น้ัน  
โดยคำ�นึงถึงจำ�นวนกรรมก�รซึ่งเป็นผู้แทนจ�กภ�ครัฐและภ�คเอกชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน.

10 ต�มคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 80/2552 (เพิ่มเติม) ได้มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมก�ร
ในคณะกรรมก�รทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ เพิ่มจ�กคำ�สั่ง 244/2550 ในส่วนร�ชก�ร คือ 1.ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 2.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ในส่วนของผู้ทรง
คณุวฒุเิพิม่ 1.ผู้แทนสม�คมองคก์�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัแหง่ประเทศไทย 2.ผูแ้ทนสม�คมองคก์�รบรหิ�ร 
ส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย 3.ผู้แทนสม�คมสันนิบ�ตเทศบ�ลแห่งประเทศไทย 4.ผู้แทนคณะกรรมก�ร 
ลุม่นำ�้จำ�นวน 9 คน(ประกอบดว้ย 1.น�ยสรุยิ� ม�เกดิ กรรมก�รลุม่นำ�้ปงิ 2.น�ยวโิรจน ์รมิจนัทร ์กรรมก�ร 
ลุ่มนำ้�กกและโขง (ภ�คเหนือ) 3.น�ยอภิช�ติ ศรีสวัสดิ์ กรรมก�รลุ่มนำ้�โขง (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)  
4.น�ยนิมิต ง�มยิ่งไพศ�ล กรรมก�รลุ่มนำ้�ชี 5.น�ยวินัย รุ่งฤทธิเดช กรรมก�รลุ่มนำ้�แม่กลอง  
6.ผศ.เจริญ ปิย�รมย์ กรรมก�รลุ่มนำ้�ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก 7.น�ยสมภพ โสม�ภ� กรรมก�รลุ่มนำ้�
ป่�สัก 8.น�ยจิระวุฒิ จิรภ�พงพันธ์ กรรมก�รลุ่มนำ้�ปัตต�นี  9.น�ยไกรวรรณ อัครกุล กรรมก�รลุ่มนำ้�
ภ�คใต้ฝั่งตะวันออก)

11 ต�มคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 253/2552 (เพิ่มเติม) ได้มีก�รแต่งต้ังให้ผู้แทนสภ�อุตส�หกรรม 
แห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมก�รทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ 
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 คณะกรรมก�รลุ่มนำ้�12 มีกรอบก�รบริห�รจัดก�รต�มลุ่มนำ้�เป็นหลัก
ไม่ใช่ต�มเขตก�รปกครอง มีจำ�นวนคณะกรรมก�รไม่เกินส�มสิบห้�คนต่อลุ่มนำ้� 
ปจัจบุนัมีคณะกรรมก�รลุม่นำ�้ครอบคลมุ 25 ลุม่นำ�้ทัว่ประเทศไทย ม�จ�กตวัแทน 
ในสัดส่วนท่ีเท่�ๆ กันจ�กภ�คร�ชก�รและไม่ใช่ภ�คร�ชก�ร ตัวแทนของคณะกรรมก�ร 
ลุ่มนำ้� 2 คนเข้�ร่วมเป็นคณะกรรมก�รทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ
 วิธีก�รคัดเลือกตัวแทนจ�ก อปท. เพื่อเป็นกรรมก�รลุ่มนำ้�คัดเลือกจ�ก
กระบวนก�รสรรห�ในแต่ละจังหวัดต�มระดับของ อปท. จำ�นวนตัวแทนขึ้นอยู่กับ
ขน�ดลุ่มนำ้� และจังหวัดที่อยู่ในลุ่มนำ้� ตัวอย่�งเช่น ลุ่มนำ้�ปิงครอบคลุมพื้นที่ 5 
จังหวัด ดำ�เนินก�รคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด แต่ละจังหวัดมี อบจ. เทศบ�ล 
และ อบต. คัดเลือกภ�ยในจังหวัดได้ตัวแทนแต่ละระดับเป็นคณะกรรมก�รลุ่มนำ้� 
เปน็ตน้ และองค์ประกอบจ�กหนว่ยง�นสว่นกล�งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
อันได้แก่ สม�คมสันนิบ�ตเทศบ�ลแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 ส่วนกลุ่มผู้ใช้นำ้�เป็นก�รจัดตั้งโดยกรมชลประท�น โดยแต่งตั้งจ�กผู้ใช้นำ้�
ในพื้นที่ ประกอบด้วย
 ประธ�นกลุ่มผู้ใช้นำ้� และคณะกรรมก�รจำ�นวนเท่�ใดก็ได้แล้วแต่ขน�ด 
ของพ้ืนที ่มหีน้�ทีป่ระส�นง�นกบัหนว่ยง�นร�ชก�รทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมชลประท�น  
ร่วมมือกับเจ้�หน้�ที่โครงก�รชลประท�นในก�รจัดสรรและว�งแผนก�รใช้นำ้� 
แนะนำ�สม�ชกิใหป้ฏบิตัติ�มแผนก�รใชน้ำ�้ ร�ยง�นปญัห�และอปุสรรคในก�รส่งนำ�้
ให้เจ้�หน้�ที่โครงก�รชลประท�น ประส�นง�น ไกล่เกลี่ย ปัญห�ข้อพิพ�ทในก�ร
ใช้นำ้�ของสม�ชิก (กรมชลประท�น 2554 : 36) โดยจะมีก�รประชุมกันปีละ 1 หรือ 
2 ครั้ง ก่อนก�รทำ�ก�รเกษตร เพื่อว�งแผนก�รทำ�ก�รเกษตรในพื้นที่ เสนอให้
กรมชลประท�นจัดสรรนำ้�ให้พื้นที่ต่�งๆ ในเขตชลประท�น

3.2.3 กลุ่มภารกิจหลัก    
 นโยบ�ยนำ้�ของไทยยังแบ่งต�มปัญห�เป็น 3 กลุ่มคือ นำ้�แล้ง นำ้�ท่วม  
นำ�้เสยี และแบง่ต�มภ�รกจิเป็น 3 ภ�รกจิหลกัคอื จัดห�และจดัสรรนำ�้ ปอ้งกนัและ
ดูแลนำ้�ท่วม และก�รบำ�บัดนำ้�เสีย แต่เดิมนั้นใน 3 ภ�รกิจนี้ ภ�รกิจแรกนับเป็น 
ภ�รกิจที่รัฐให้คว�มสนใจม�กที่สุด โดยดูจ�กงบประม�ณของกรมชลประท�น  
ซึง่สงูเปน็ 2 เท�่ของงบประม�ณของกระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม 

12 คณะกรรมก�รต�มเชิงอรรถที่ 10.
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สำ�หรบัก�รจดัก�รนำ�้ทว่มไม่ใครไ่ดร้บัคว�มสนใจม�กนกั เพร�ะทกุฝ�่ยต�่งเหน็ว�่ 
เป็นภ�รกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในก�รป้องกันนำ้�ท่วมเมือง ถึงแม้จะ 
มนีำ�้ทว่มใหญ่ในป ีพ.ศ. 2538 และพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยู่หวัทรงมีพระร�ชดำ�ริ
ใหมี้ก�รดำ�เนนิก�รจดัห�แกม้ลงิ ในทีร่�บนำ�้ทว่มภ�คกล�งแตก่�รแกไ้ขปญัห�กย็งั
กระจดักระจ�ยต�มภ�รกจิของหนว่ยง�นและไมบ่รูณ�ก�รเปน็ระบบ ในแผนพฒัน�
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ช�ต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) ทีเ่กดิขึน้ม�หลงัอทุกภยั 
ปี พ.ศ. 2538 ก็ไม่ได้พูดถึงก�รบริห�รที่ร�บลุ่มภ�คกล�งเพื่อป้องกันนำ้�ท่วม 
อย่�งบูรณ�ก�ร มีแต่ระบุให้เพิ่มประสิทธิภ�พหน่วยง�นที่รับผิดชอบก�รป้องกัน
และฟื้นฟูคว�มเสียห�ยจ�กภัยธรรมช�ติ
 บทบ�ทของ อปท. ในก�รจัดสรรนำ้�มีไม่ม�กนัก เพร�ะก�รจัดสรรนำ้� 
ไม่ส�ม�รถจดัต�มเขตปกครองได ้ตอ้งอ�ศยัก�รจดัก�รต�มลุม่นำ�้ และตอ้งใชเ้งนิ
ลงทนุจำ�นวนม�กเกนิกำ�ลงัของทอ้งถิน่ ซึง่ขอบเขตของลุ่มนำ�้กบัขอบเขตปกครอง
ท้องถิ่นไม่ตรงกัน ก�รจัดก�รลุ่มนำ้�จึงควรเป็นหน้�ที่ของกรรมก�รลุ่มนำ้� ซึ่งมี
ตัวแทนของท้องถิ่นเป็นคณะกรรมก�ร
 ในภ�คเหนือบ�งพื้นที่ ก�รจัดห�และจัดสรรนำ้�เป็นจ�รีตปฏิบัติม�จ�ก
ประเพณีโบร�ณกว่�พันปี มีระบบที่เรียกว่� “เหมืองฝ�ย” ซึ่งมีหัวหน้� คือ แก่ฝ�ย 
เปน็ผูน้ำ�และบงัคบับัญช� แยกระบบจดัก�รนำ�้ออกจ�กก�รปกครอง เพร�ะนำ�้เปน็
เรื่องสำ�คัญต้องมีผู้เชี่ยวช�ญในก�รกำ�กับและจัดก�รแยกออกไปต่�งห�ก
 บทบ�ทของ อปท. จะมมี�กในก�รจัดก�รบรรเท�ผลกระทบท�งส�ธ�รณภยั
ต�ม พ.ร.บ. ปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั พ.ศ. 2550 ม�ตร� 17 ใหน้�ยก อบจ.  
เปน็รองประธ�นคณะกรรมก�รปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั  ผู้ว�่ร�ชก�รจงัหวดั
เป็นประธ�น ม�ตร� และม�ตร� 21 เมื่อเกิดหรือค�ดว่�จะเกิดส�ธ�รณภัยในเขต
ของ อปท. ใด ใหผู้อ้ำ�นวยก�รทอ้งถิน่ของ อปท. นัน้มอีำ�น�จส่ังข�้ร�ชก�รพลเรือน 
พนักง�นส่วนท้องถิ่น และเจ้�หน้�ที่หน่วยง�นของรัฐ ใช้อ�ค�รสถ�นที่ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์สื่อส�ร ของหน่วยง�นรัฐและเอกชน เข้�ไปปฏิบัติก�ร
อย่�งใดอย่�งหนึง่ต�มคว�มจำ�เปน็ และอ�จสัง่ห�้มหรอืใหอ้อกจ�กพืน้ทีท่ีก่ำ�หนด
รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 อย่�งไรก็ดี อำ�น�จนี้จะจำ�กัดอยู่ในท้องถิ่นของตนเท่�นั้น ในม�ตร� 22  
ห�กส�ธ�รณภัยน้ันเกิดในพื้นที่หล�ย อปท. ด้วยกัน อปท. ในท้องที่พิบัติภัย 
อ�จใช้อำ�น�จต�มม�ตร� 21 ไปก่อน แต่ต้องแจ้งให้ผู้อำ�นวยก�รท้องถิ่นอื่น
ทร�บโดยเร็ว ในกรณีคว�มขัดแย้งระหว่�งประช�ชน อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 
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กับประช�ชนเขตส�ยไหม กทม. ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิก�ยน พ.ศ. 2554 นั้น  
ผู้ว่�ฯ กทม. และผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดไม่มีอำ�น�จต�มกฎหม�ย ต้องเป็นอำ�น�จ
หน้�ที่ของรัฐมนตรีต�มม�ตร� 13 และม�ตร� 31 ให้อำ�น�จน�ยกรัฐมนตรี 
ในกรณทีีเ่กดิส�ธ�รณภัยร�้ยแรงยิง่ ใหม้อีำ�น�จสัง่ก�รผูอ้ำ�นวยก�รในระดบัต�่งๆ ได ้ 
ซึ่งในกรณีของอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ที่น�ยกฯ ยิ่งลักษณ์ ได้อ�ศัยอำ�น�จต�ม
ม�ตร�ข้�งต้นสั่งเปิดประตูนำ้�ต�มคว�มต้องก�รของผู้ชุมนุม 

3.3 นโยบายนำ้าในปัจจุบัน
 ตั้งแต่เดือนสิงห�คม พ.ศ. 2554 ได้เกิดมห�อุทกภัยเป็นวงกว้�งในที่ร�บ 
นำ้�ท่วมภ�คกล�ง และ กทม. ก่อให้เกิดคว�มสูญเสียหล�ยแสนล้�นบ�ท ทำ�ให้
รัฐบ�ลตั้งคณะกรรมก�รทรัพย�กรนำ้�และอุทกภัยแห่งช�ติ (กบอ.) และได้จัดทำ�
แผนปฏบิติัก�รเพ่ือบรรเท�ปญัห�อทุกภยัระยะเรง่ดว่น ในก�รประชมุคณะรัฐมนตรี  
ประจำ�วันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต�มมติของ กยน.  
ให้ตั้งองค์กรบริห�รจัดก�รนำ้�แบบบูรณ�ก�ร คณะกรรมก�รนโยบ�ยนำ้�และ
อทุกภยัแหง่ช�ติ (กนอช.) มหีน�้ทีร่ะดบันโยบ�ยก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้และอทุกภยั  
มีน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นกรรมก�ร และมีคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์เพื่อว�ง
ระบบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� (กยน.) เป็นที่ปรึกษ� (2) คณะกรรมก�ร
บริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัย (กบอ.) มีอำ�น�จหน้�ที่จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร และ
ดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�มนโยบ�ยของ กนอช. สั่งก�รให้หน่วยง�นของรัฐปฏิบัติ 
ต�มแผน กำ�กับดูแลและติดต�มก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง โดยมี 
รองน�ยกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรทีีน่�ยกรฐัมนตรมีอบหม�ยเปน็ประธ�นกรรมก�ร 
และ (3) สำ�นักง�นนโยบ�ยและบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัย (สนอช.) เพื่อปฏิบัติ
หน้�ที่ให้กับ กบอ.
 กนอช. มีอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้ 1)กำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติ 
ก�รบริห�รจัดก�รนำ้� ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�อุทกภัยแห่งช�ติ 2)พิจ�รณ�
นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัยอย่�งเป็นระบบ เพื่อให้ 
หน่วยง�นรัฐนำ�ไปปฏบิัต ิ3)เสนอแนะตอ่คณะรฐัมนตรีในก�รจัดใหม้ีหรอืปรบัปรุง
กฎหม�ยเกี่ยวกับนำ้� กำ�หนดแนวท�งก�รประส�นง�นของคณะกรรมก�รและ 
หน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รนำ้� รวมทั้งปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับก�รบริห�รจัดก�รนำ้� 4)เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในก�รจ่�ยเงินชดเชยคว�ม
เสยีห�ยใหแ้กบ่คุคลซึง่ได้รบัคว�มเสยีห�ยจ�กก�รป้องกันและแกไ้ขปญัห�อทุกภยั
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ที่ดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�รหรือต�มก�รสั่งก�รของ กบอ. 5)เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในก�รว�งระเบียบก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นของรัฐ และ สบอช. 
เพ่ือให้ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัยเป็นไปโดยมีขั้นตอนก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
ที่ส�ม�รถกระทำ�ได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ 6)เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตร ี
เพ่ือมีมติเก่ียวกับก�รต้ังงบประม�ณ ก�รบริห�รและก�รใช้จ่�ยงบประม�ณหรือเงินกู้ 
ให้สอดคล้องกับก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัย 7)แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร 
หรือมอบหม�ยให้บุคคลใดช่วยเหลือหรือปฏิบัติง�นต�มที่ กนอช.มอบหม�ย  
8)ดำ�เนินก�รอื่นใดที่จำ�เป็นเพื่อก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัย และ 9)ปฏิบัติ
หน้�ที่อื่นต�มที่คณะรัฐมนตรีมอบหม�ย
 คณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์เพื่อว�งระบบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�  
(กยน.) ได้มีมติท่ี 3/2554 เห็นชอบหลักก�รของระบบบริห�รจัดก�รนำ�้ และกรอบวงเงิน 
งบประม�ณ 17,126 ล้�นบ�ท ครอบคลุมระยะเวล�สองปีระหว่�งปี 2555-2556 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

3.3.1 แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 6 แผนงาน คือ 
 ก) แผนก�รบริห�รจัดก�รเขื่อนเก็บนำ้�หลัก มอบหม�ยกรมชลประท�น 
เป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รเขื่อนเก็บนำ้�หลัก และแผน
บรหิ�รจดัก�รนำ�้ของประเทศประจำ�ป ี2555 และร�ยง�นคว�มคบืหน้�ตอ่ทีป่ระชมุ
คณะกรรมก�ร กยน. ภ�ยในเดือนมกร�คม 2555
 ข) แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภ�พสิ่งก่อสร้�ง เห็นชอบหลักก�ร
และกรอบวงเงินแผนก�รดำ�เนินง�นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พส่ิงก่อสร้�ง 
จำ�นวน 17,126 ล้�นบ�ท แยกเป็นงบประม�ณดำ�เนินก�รในปี 2555 จำ�นวน 
12,610 ล�้นบ�ท และปี 2556 จำ�นวน 4,516 ล�้นบ�ท โดยมอบหม�ยใหห้นว่ยง�น 
ท่ีเก่ียวข้องจัดทำ�ร�ยละเอียดโครงก�รเพ่ือเสนอคณะกรรมก�ร กยน. และคณะรัฐมนตรี 
พิจ�รณ�ต่อไป
 ค) แผนก�รพัฒน�คลังข้อมูล ระบบพย�กรณ์ และเตือนภัย
 • แผนก�รพัฒน�คลังข้อมูล มอบหม�ย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  
เป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดทำ�แผนก�รพัฒน�คลังข้อมูล ร่วมกับกรมแผนที่ทห�ร  
องค์ก�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JICA) คณะวิศวกรรมศ�สตร์  
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และน�ยรอยล จิตรดอน ให้แล้วเสร็จภ�ยในเดือน
มกร�คม 2555



88 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

 • แผนก�รปรับปรุงระบบก�รพย�กรณ์ มอบหม�ยกรมชลประท�น  
เป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดทำ�แผนก�รปรับปรุงระบบก�รพย�กรณ์
 • แผนก�รปรับปรุงระบบก�รเตือนภัย มอบหม�ย ดร.ปลอดประสพ 
สรุสัวด ีห�รอืกบักระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร (ศนูยเ์ตอืนภยัพบิตัิ
แห่งช�ติ) เพื่อออกแบบและจัดทำ�แผนปรับปรุงระบบก�รเตือนภัย โดยให้รวมถึง
ก�รตดิตัง้ระบบโทรทศันว์งจรปดิใหค้รบทกุประตรูะบ�ยนำ�้เพือ่ใชป้ระโยชน์ในก�ร
ติดต�มและสั่งก�รระบบปิดเปิดประตูระบ�ยนำ้�จ�กส่วนกล�งได้
 ง) แผนง�นเผชิญเหตุเฉพ�ะพื้นที่ มอบหม�ยกระทรวงมห�ดไทย 
เป็นหน่วยง�นหลัก เพื่อบูรณ�ก�รแผนก�รดำ�เนินง�นร่วมกับกระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกล�โหม และจัดทำ�ข้อเสนอ 
แผนเผชญิเหตุเฉพ�ะพืน้ที ่โดยใหค้ว�มสำ�คญักบัพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและอตุส�หกรรม 
และพื้นที่เมือง รวมถึงก�รปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยของ 
กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยที่อ�จแบ่งเป็นแผนคว�มช่วยเหลือเบื้องต้น 
แผนบรรเท�คว�มเสียห�ย และแผนบริห�รจัดก�รนำ้�ท่วมและนำ้�เสีย ทั้งนี้อ�จจะ
พิจ�รณ�จัดจ้�งที่ปรึกษ�ระดับมืออ�ชีพให้ทำ�ก�รศึกษ�ร�ยละเอียดของข้อเสนอ
แผนง�นเผชิญเหตุเฉพ�ะพื้นที่ได้
 จ) แผนง�นก�รกำ�หนดพื้นที่รับนำ้�นองและม�ตรก�รเยียวย� มอบหม�ย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยง�นหลักบูรณ�ก�รร่วมกับกระทรวงมห�ดไทย 
ในก�รจัดทำ�แผนง�นก�รกำ�หนดพื้นที่รับนำ้�นองและม�ตรก�รเยียวย�
 ฉ) แผนง�นปรบัปรงุองคก์รเพือ่บรหิ�รจดัก�รนำ้� มอบหม�ยใหส้ำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รกฤษฎีก�เป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดประชุมห�รือระหว่�ง 
คณะกรรมก�ร กยน. และคณะกรรมก�ร กยอ. เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแผนง�นก�ร
ปรับปรุงองค์กรเพ่ือบริห�รจัดก�รนำ้� และให้มีคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจเพื่อติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รเพื่อบรรเท�ปัญห�อุทกภัยระยะเร่งด่วน 
ประกอบด้วย กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงคมน�คม โดยมอบหม�ยให้
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์เพื่อว�งระบบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� 
(ส.กยน.) ทำ�หน้�ที่ฝ่�ยเลข�นุก�ร

 กบอ. ได้รับทร�บในหลักก�รแนวท�งก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�อุทกภัย 
ในระยะย�ว รวมงบประม�ณที่พิจ�รณ�ทั้งสิ้น 41,328,820,500 บ�ท  
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249 โครงก�ร เป็นโครงก�รเร่งด่วน 24,828,820,500 ล้�นบ�ท 246 โครงก�ร 
(ผลก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 1/2555 
(6 มีน�คม 2555)) และได้เห็นชอบในก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ดังต่อไปนี้
 ก) ก�รดำ � เนินก�ร ในพื้ นที่ ฝั่ งตะวันออกของแม่นำ้ � เ จ้ �พระย�  
รวม 15,592,821,500 บ�ท เป็นโครงก�รเร่งด่วน 
 ข) แนวคันกั้นนำ้�ริมแม่นำ้�เจ้�พระย�ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ป�กคลอง 
ระพีพัฒน์ จนถึงป�กแม่นำ้�เจ้�พระย� จำ�นวน 8 โครงก�ร งบประม�ณ  
559,500,000 บ�ท เป็นโครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 ค) แนวคันกั้นนำ้�ฝั่งตะวันตกคลองระพีพัฒน์ ตั้งแต่ป�กคลองระพีพัฒน์  
จนถึงช�ยทะเล จำ�นวน 41 โครงก�ร งบประม�ณ 9,081,196,500 บ�ท  
เป็นโครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 ง) ก�รย้�ยแนวคันพระร�ชดำ�ริ ไปที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งใต้ และ 
คลองเจ็ด จำ�นวน 15 โครงก�ร งบประม�ณ 1,964,550,000 บ�ท เป็นโครงก�ร
เร่งด่วนทั้งหมด
 จ) ซ่อมแซมประตูระบ�ยนำ้� และติดตั้งสถ�นีสูบนำ้�เพิ่มเติม จำ�นวน 50 
โครงก�ร งบประม�ณ 355,306,000 บ�ท เป็นโครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 ฉ) ปรบัปรงุคลองระบ�ยนำ�้ภ�ยในคนัปิดลอ้มพืน้ทีฝ่ัง่ตะวนัตก จำ�นวน 38 
โครงก�ร งบประม�ณ 136,269,000 บ�ท เป็นโครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 ช) โครงก�รขุดลอกแม่นำ้�และคลองขน�ดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร
ระบ�ยนำ้� จำ�นวน 9 โครงก�ร งบประม�ณ 3,496,000,000 บ�ท เป็นโครงก�ร
เร่งด่วนทั้งหมด
 ซ) ก�รดำ�เนินก�รในพืน้ทีฝ่ัง่ตะวนัตกของแม่นำ�้เจ�้พระย� รวมงบประม�ณ 
25,735,999,000 บ�ท (เป็นโครงก�รเร่งด่วน 9,235,999,000 บ�ท)
 • แนวคันกั้นนำ้�ด้�นแม่นำ้�เจ้�พระย�ริมแม่นำ้�เจ้�พระย�ฝั่งตะวันตก 
ตั้งแต่ป�กคลองพระย�บรรลือ จนถึงป�กแม่นำ้�เจ้�พระย� จำ�นวน 33 โครงก�ร 
งบประม�ณ 2,263,514,000 บ�ท เป็น โครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 • แนวคันกั้นนำ้�ด้�นใต้ต�มคลองพระย�บรรลือ จำ�นวน 8 โครงก�ร  
งบประม�ณ 1,792,900,000 บ�ท เป็น โครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 • แนวคันกั้นนำ้�ด้�นใต้ต�มคลองพระพิมล จำ�นวน 8 โครงก�ร  
งบประม�ณ 626,100,000 บ�ท เป็น โครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด



90 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

 • แนวคันกั้นนำ้�ด้�นใต้ต�มคลองมห�สวัสดิ์ จำ�นวน 3 โครงก�ร  
งบประม�ณ 1,858,250,000 บ�ท เป็น โครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 • แนวคนักัน้นำ�้ฝัง่ตะวนัออกรมิแมน่ำ�้ท�่จนี จ�กป�กคลองพระย�บนัลือ 
ด้�นแม่นำ้�ท่�จีน ถึงป�กแม่นำ้�ท่�จีน จำ�นวน 12 โครงก�ร งบประม�ณ 
2,542,805,000 บ�ท เป็นโครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 • จัดทำ� Canal Street ที่ถนนพุทธมณฑลส�ย 4 จำ�นวน 1 โครงก�ร  
งบประม�ณ 1,500,000,000 บ�ท เป็น โครงก�รระยะยั่งยืน
 • จัดทำ� Canal Street ที่ถนนพุทธมณฑลส�ย 5 จำ�นวน 1 โครงก�ร  
งบประม�ณ 2,500,000,000 บ�ท เป็น โครงก�รระยะยั่งยืน
 • ขย�ยท�งยกระดับบรมร�ชชนนี ถึงจังหวัดนครปฐม ระยะท�ง 21 
กิโลเมตร จำ�นวน 1 โครงก�ร งบประม�ณ 12,500,000,000 บ�ท เป็นโครงก�ร
ระยะยั่งยืน
 • เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รระบ�ยนำ้�คลองทวีวัฒน� ให้ส�ม�รถระบ�ยนำ้�
ลงสู่พื้นที่แก้มลิงมห�ชัย จำ�นวน 1 โครงก�ร งบประม�ณ 48,140,000 บ�ท  
เป็นโครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 • ปรับปรุงคลองระบ�ยนำ้�ภ�ยในคันปิดล้อมพื้นที่ฝั่งตะวันตก จำ�นวน 3 
โครงก�ร งบประม�ณ 10,600,000 บ�ท เป็น โครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 • ซ่อมแซมประตูนำ้�และติดตั้งสถ�นีสูบนำ้�เพิ่มเติม จำ�นวน 17 โครงก�ร 
งบประม�ณ 93,690,000 บ�ท เป็นโครงก�รเร่งด่วนทั้งหมด
 รวมงบประม�ณที่พิจ�รณ�ทั้งสิ้น 41,328,820,500 บ�ท 249 โครงก�ร 
เป็นโครงก�รเร่งด่วน 24,828,820,500 ล้�นบ�ท 246 โครงก�ร
 
 จะเห็นได้ว่�ก�รแก้ไขปัญห�นำ้�ท่วมของรัฐบ�ลต้องใช้งบประม�ณจำ�นวน
ม�กโดยเน้นก�รสร้�งสิ่งก่อสร้�งขน�ดใหญ่ และใช้เวล�ดำ�เนินก�รในระยะย�ว  
ส่วนแผนเฉพ�ะหน้� หรือก�รฟื้นฟู เยียวย�ผลกระทบยังไม่ปร�กฏว่� 
มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบ นอกจ�กนี้เมื่อแผนทั้งหล�ยที่ลงไปในพื้นที่  
ก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ของ อปท. 
ในอน�คต
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3.3.2 การถ่ายโอนภารกิจ
 ในปัจจุบันกรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รนำ้� ได้แก่ กรมชลประท�น 
ได้เริ่มถ่�ยโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงก�รชลประท�นขน�ดเล็ก แหล่งนำ้�ขน�ดเล็ก  
โครงก�รขุดลอกหนองนำ้� และคลองธรรมช�ติ ก�รสูบนำ้�ด้วยไฟฟ้�ให้ อปท.  
กรมทรพัย�กรนำ�้ ดำ�เนนิก�รถ�่ยโอนภ�รกจิให ้อปท. ต�มแผนก�รกระจ�ยอำ�น�จ 
 ภ�รกจิทีต่อ้งถ�่ยโอนไดแ้ก ่ก�รบรหิ�รจัดก�รแหล่งนำ�้ขน�ดเล็กทีป่ระช�ชน 
ใช้ร่วมกัน เช่น อ่�งเก็บนำ้� บ่อนำ้�บ�ด�ล ประช�ชนบท สระนำ้� ถังเก็บนำ้�ฝน 
เปน็ตน้ ทัง้นี ้ต�มแผนก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ ฉบบัที ่2 มีภ�รกจิถ�่ยโอนก�รกอ่สร้�ง
และบำ�รุงรักษ�แหล่งนำ้�ที่มีปริม�ตรกักเก็บนำ้� น้อยกว่� 2 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร  
ได้แก ่อ�่งเกบ็นำ�้ ฝ�ยนำ�้ลน้ และระบบสง่นำ�้ ระยะเวล�ถ�่ยโอนชว่ง พ.ศ. 2552-2553  
แต่ก�รถ่�ยโอนเหล่�นี้ไม่ได้ม�พร้อมกับงบประม�ณ และบุคล�กร ทำ�ให้ก�รดูแล
รักษ�แหล่งนำ้�เป็นภ�ระท�งงบประม�ณของ อปท.  
 สำ�หรบัก�รใชป้ระโยชนท์รพัย�กรนำ�้ทีม่มีิใชก่�รเกษตรอยู่ในคว�มดแูลของ
กรมเจ�้ท�่ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รเดนิเรอืในท�่นำ�้ไทย พทุธศกัร�ช 2456 ซึง่กรม
เจ้�ท่�ได้มอบอำ�น�จให้ อปท. ไปแล้ว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ให้ อปท. มีอำ�น�จ
อนุญ�ตให้มี
 ก) ก�รปลูกสร้�งสิ่งล่วงลำ้�ลำ�นำ้� ต�มม�ตร� 117 (8 ร�ยก�ร)
 ข) ก�รอนญุ�ตใหข้ดุลอก ดแูลรกัษ�รอ่งนำ�้ รวมทัง้ดำ�เนนิคดกีบัผูก้ระทำ�ผดิ 
ต�มม�ตร� 120
 ค) บริห�รท่�เทียบเรือส�ธ�รณะ
 ง) เกบ็ค�่ธรรมเนียมก�รตรวจสิง่ลว่งลำ�้ลำ�นำ�้ส�ธ�รณะ เกบ็ค�่ใบอนญุ�ต

3.4 ปัญหาของนโยบายจัดการนำ้า 

3.4.1 ขาดความมีเอกภาพและบูรณาการ
 ตัวอย่�งคว�มเสียห�ยของก�รข�ดก�รบูรณ�ก�รในนโยบ�ยนำ้� ได้แก่  
คว�มไร้ประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รนำ�้ท่วมโดยเฉพ�ะนโยบ�ยนำ�้ของไทย ก�รจัดก�ร 
ที่ร�บลุ่มนำ้�ท่วมถึงในภ�คกล�ง (Flood Plain Management) ข�ดก�รบังคับใช ้
ผังเมืองที่ดีปล่อยให้เกิดก�รใช้ที่ดินที่ไม่เหม�ะสมทำ�ให้สูญเสียพื้นที่รับนำ้� 
หรือปล่อยให้มีเมืองและนิคมอุตส�หกรรมในพื้นที่นำ้�หล�ก และทำ�ให้ผลของ
อทุกภยัรนุแรงขึน้กว�่ทีค่วรจะเปน็ นโยบ�ยก�รจดัก�รนำ�้ทว่มข�ดก�รเตรียมก�ร 



92 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ทั้งระบบ (System Preparation) ปล่อยให้ก�รจัดก�รเป็นก�รรับมือกับนำ้�ท่วม 
(Flood Fighting) แทนที่จะมีก�รเตรียมก�รเพื่อบรรเท�ผลกระทบให้ตำ่�ที่สุด  
ก�รให้คว�มสำ�คัญกับส่ิงก่อสร้�งม�กกว่�ก�รจัดก�ร และก�รข�ดก�รบูรณ�ก�ร
มีผลกระทบอย่�งชัดเจนเมื่อเกิดปัญห�มห�อุทกภัยเช่นปี 2554 นี้ คว�มล้มเหลว
ของรฐับ�ลในก�รทีจ่ะปอ้งกนั กทม. รวมทัง้ก�รผลกัดนันำ�้ออกสูท่ะเล ก�รบรหิ�ร
จัดก�รมวลชนในช่วงเวล�วิกฤติของช�ติ ก�รข�ดแผนก�รประส�นง�น และก�ร
สือ่ส�รทีท่ำ�ใหโ้กล�หลยิง่ขึน้ เป็นประจักษพ์ย�นสำ�คญัของปญัห�ในก�รจดัก�รนำ�้
ที่สำ�คัญที่สุดก็คือ ก�รข�ดแคลนก�รจัดก�รนั่นเอง 
 ถึงแม้ว่�จะได้มีก�รนำ�เสนอแผนก�รบริห�รจัดก�รนำ้�อย่�งบูรณ�ก�ร
ในแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
แตน่โยบ�ยและแนวท�งน้ันก็มไิด้นำ�ไปสูก่�รปฏบัิติ เน่ืองจ�กหนว่ยง�นต�่งมภี�รกจิ 
ด้�นนำ้�ต�มวัตถุประสงค์ของตน ก�รมีแผนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� 
ยังข�ดก�รบูรณ�ก�ร ทำ�ให้บ�งโครงก�รซำ้�ซ้อนและส่งผลให้สูญเสียงบประม�ณ 
และยังข�ดก�รสนับสนุนและใหค้ว�มสำ�คญัตอ่แผนทีม่�จ�กระดบัล่�ง ตวัอย�่งเชน่  
เมื่อกรมชลประท�นมีแผนง�นและโครงก�รก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เลยต�ม
พื้นที่ภ�รกิจ โดยไม่มีกฎหม�ยบังคับให้ต้องเสนอให้คณะกรรมก�รลุ่มนำ้� 
ซึ่งกรมทรัพย�กรนำ้�เป็นเลข�นุก�ร ทำ�ให้ข�ดก�รเชื่อมโยงแผนง�นโครงก�ร
ระหว่�ง 2 กรม ซึ่งอ�จส�ม�รถเชื่อมโยง ลดคว�มซับซ้อน และเอื้อประโยชน ์
ให้กันได ้แตเ่มือ่ไมไ่ดก้ลัน่กรองรว่มกนั ทำ�ใหเ้กดิปัญห�ก�รจดัก�รนำ�้ในพืน้ทีลุ่่มนำ�้ 
ที่ต่อเนื่องกันได้ เป็นต้น 
 อีกท้ัง เมื่อมีแผนของคณะกรรมก�รลุ่มนำ้�เสนอไปยังสำ�นักงบประม�ณ 
มักไม่ได้รับงบประม�ณสนับสนุน แต่แผนที่ไม่ได้ผ่�นคณะกรรมก�รลุ่มนำ้�อ�จได้
งบประม�ณ ทำ�ให้ช�วบ้�นที่ร่วมมือทำ�แผนจ�กระดับล่�งไม่ต้องก�รมีส่วนร่วม 
ทำ�แผนอีก เพร�ะมองว่�อย่�งไรก็ไม่ได้รับงบประม�ณ
 หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องข�ดก�รบูรณ�ก�รในก�รประส�นง�นและคว�มร่วมมือ  
เช่น ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้นำ้�ในพื้นที่ของคณะกรรมก�รลุ่มนำ้� และกลุ่มผู้ใช้นำ้�ภ�ยใน
พืน้ทีก่รมชลประท�น ต�่งมตีวัแทนในระดบัพืน้ที ่แตไ่มม่กี�รประส�นง�นกนัม�กนกั 
หรืออ�จประส�นง�นและร่วมมือกันดีเฉพ�ะพื้นที่ที่มีคว�มสัมพันธ์ส่วนตัวกัน  
ซึง่ห�กมกี�รประส�นง�นกนัยอ่มทำ�ใหเ้กดิก�รว�งแผนจัดก�รนำ�้ทีมี่ประสิทธภิ�พ
อย�่งม�ก นอกจ�กน้ี กรมทรพัย�กรนำ�้ ไมม่สีำ�นกัง�นประจำ�จงัหวดัมเีพยีงเจ�้หน�้ที ่
ทีอ่ยู่ในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รลุม่นำ�้ประจำ�แตล่ะลุม่นำ�้เท�่นัน้ และมภี�รกจิต�ม
ระเบียบสำ�นักน�ยกฯ ยังไม่มีกฎหม�ยรองรับภ�รกิจก�รทำ�ง�น
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3.4.2 การเน้นมาตรการสิ่งก่อสร้างมากกว่าการกำากับเชิงสถาบัน
 ข�ดกตกิ�ในก�รจดัสรรกำ�หนดแนวท�งก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ ต�มทีป่ร�กฏ
อยู่ในแผนพัฒน�เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต ิมกัเปน็ม�ตรก�รที่ใชส้ิง่กอ่สร�้งเพือ่
จัดห�นำ้� นโยบ�ยที่นำ�ไปปฏิบัติอย่�งเป็นล่ำ�เป็นสันได้แก่ นโยบ�ยจัดห�นำ้�ที่เน้น
ม�ตรก�รที่ใชส้ิง่กอ่สร�้ง เชน่ ก�รสร�้งเขือ่น คนัคลองชลประท�น และก�รพฒัน�
แหล่งนำ้�ขน�ดเล็ก ส่วนนโยบ�ยที่ไม่ได้นำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติเป็นนโยบ�ยประเภท 
ก�รกำ�กับคว�มต้องก�รใช้นำ้�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้นำ้�เช่น ก�รเก็บค่�นำ้� 
หรือนโยบ�ยที่สร้�งกติก�ก�รจัดสรรเมื่อเกิดคว�มข�ดแคลน 

 ก�รศึกษ�ท่ีผ่�นม�พบว่� เม่ือนโยบ�ยนำ�้ไม่ระบุกติก�ก�รจัดสรรอย่�งชัดเจน  
นโยบ�ยนำ้�ของไทยจึงข�ดประสิทธิภ�พ ข�ดคว�มเป็นธรรมและคว�มยั่งยืน  
(มิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด และคณะ 2542) เพร�ะแม้แต่นโยบ�ยนำ้�แห่งช�ติที่ประก�ศ
ในปี 2543 เนื่องจ�กเป็นเงื่อนไขก�รขอรับโครงก�รเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้�ง 
ภ�คเกษตรจ�กธน�ค�รเพือ่พฒัน�เอเซยี (ADB) มทีัง้หมด 9 ขอ้ ดงัทีไ่ดก้ล่�วม�แล้ว 
กเ็ปน็นโยบ�ยทีแ่ถลงวตัถปุระสงคอ์ย�่งกว�้งๆ เชน่กล�่วถงึคว�มมุง่มัน่ทีจ่ะจดัก�ร
แบบมปีระสทิธิภ�พแตไ่มร่ะบวุ�่ จะใชว้ธิกี�รอะไร (เกบ็ค�่นำ�้ กำ�หนดโควต�้ ฯลฯ) 
หรือจะจัดก�รกับปัญห�ของคว�มข�ดแคลนนำ้�หรือปัญห�ก�รแย่งชิงนำ้�ระหว่�ง
ภ�คเศรษฐกจิต�่งๆ ได้อย่�งไร และไมม่เีกณฑท่ี์จะกำ�หนดว�่ ใครควรไดน้ำ�้กอ่นหลงั  
ในระบบที่ปล่อยให้นำ้�เป็นทรัพย�กรที่เข้�ถึงได้โดยเสรี

ตารางที่  6  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทรัพยากรนำ้า

หน่วยงาน ลักษณะกิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ •
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ •
คณะกรรมการพัฒนาชนบท
และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค •

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ •

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ •
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ •
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า (กยน.) •
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ตารางที่  6  (ต่อ)

หน่วยงาน ลักษณะกิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คณะกรรมการนโยบายนำ้าและอุทกภัย
แห่งชาติ (กนอช.) •

สำานักนายกรัฐมนตรี
สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี •
สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ •

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ •
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย • • • L
หน่วยราชการอิสระ  
กรุงเทพมหานคร • • • • -
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สำานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ • •
สำานักฝนหลวงและกองบินเกษตร •
สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   • S
กรมชลประทาน • • • • • • • SML
กรมประมง  • • • -
กรมปศุสัตว์ • -
กรมพัฒนาที่ดิน • -
กรมส่งเสริมการเกษตร  • -
กรมส่งเสริมสหกรณ์ • -
กระทรวงกลาโหม
กองอำานวยการกลางรกัษาความปลอดภยั
แห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด  • • S

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  • -
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสามัญศึกษา • -
กระทรวงสาธารณสุข  
กรมอนามัย • • S
กระทรวงอุตสาหกรรม  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม • • -
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ • S
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • • • -
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ตารางที่  6  (ต่อ)

หน่วยงาน ลักษณะกิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กระทรวงมหาดไทย  
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  • -
กรมการปกครอง  • • S
กรมพัฒนาชุมชน   • S
กรมโยธาธิการและผังเมือง • S
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • -
สำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  • SM
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   • -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล • • • • • SM
การประปานครหลวง  • • -
การประปาส่วนภูมิภาค  • • S
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย • • S
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ • • S
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรนำ้า • S
กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล • • S
สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม • -
กรมควบคุมมลพิษ • • • -
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม • • • -
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • • -
กระทรวงคมนาคม  
กรมเจ้าท่า  • -
กรมอุตุนิยมวิทยา • -
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา • • • -
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้า
และการเกษตร • -

ที่มา: ปรับปรุงจากตารางของ สุรพล ปัตตานี 2543 อ้างใน มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด และคณะ 2542 
หมายเหตุ: ลักษณะกิจกรรม  1.ประสานนโยบายและแผนระดับชาติ  2.การชลประทานและการเกษตร  3.การอุปโภค-บริโภค  4.การประมง  5.การแก้ปัญหา
นำ้าท่วม  6.การพลังงาน  7.การอุตสาหกรรม  8.การเดินเรือ  9.คุณภาพนำ้า  10.ลักษณะของขนาดโครงการส่วนใหญ่  S โครงการขนาดเล็ก,  M โครงการ
ขนาดกลาง,  L โครงการขนาดใหญ่



96 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

3.4.3 ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงาน
 จ�กเดมิทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รทรพัย�กรนำ�้แหง่ช�ต ิอยู่ในสังกดัสำ�นกั
น�ยกรัฐมนตรี ได้รับคว�มร่วมมือด้วยดีในก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นของ
กรมชลประท�น หรอืหนว่ยง�นต่�งๆ แตเ่มือ่ตัง้กระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ
สิง่แวดลอ้มขึน้ต�มนโยบ�ยก�รปรบัโครงสร�้งหน่วยง�นร�ชก�ร ทำ�ใหก้�รทำ�ง�น
ประส�นง�นไม่ร�บรื่นเหมือนเดิม เกิดปัญห�เชิงโครงสร้�งในก�รทำ�ง�น เช่น  
กรมทรัพย�กรนำ้�จะต้องขออนุญ�ตจ�กรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงในฐ�นะรัฐมนตรี 
ซึ่งมีตำ�แหน่งเป็นรองประธ�นคณะกรรมก�รทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ (กนช.)  
แต่ประธ�น กนช. คือรองน�ยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหม�ยจ�กน�ยกรัฐมนตรี  
และบ�งครั้งทั้งสองตำ�แหน่งอ�จเล็งเห็นคว�มสำ�คัญแตกต่�งกันอีกด้วย เป็นต้น 
หรือ กรณีที่กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ร่�งว�ระ 
เรื่องต่�งๆ ขึ้นในฐ�นะเลข�นุก�ร กนช. ทำ�ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ต้องดำ�เนินก�รภ�ยใต้กระทรวงทรัพย�กรฯ ทั้งที่กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วย
ที่มีกำ�ลังปฏิบัติก�รที่มีแรงขับเคลื่อนเหนือกว่�ม�ก เช่น กรมชลประท�น  
กรมพัฒน�ที่ดิน เป็นต้น 
 ดังนั้นในระยะหลังก�รร่�งพระร�ชบัญญัตินำ้� กรมทรัพย�กรนำ้�ซึ่งเป็น
เจ้�ของร่�งจึงพย�ย�มเสนอให้ร่�งกฎหม�ยในรูปแบบคณะทำ�ง�น ภ�ยใต้ กนช. 
ซึ่งให้มีหน่วยง�นต่�งๆ ม�เกี่ยวข้อง และเสนอกฎหม�ยโดยรองน�ยกรัฐมนตรี  
ไม่ใช่ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญห�เชิง
โครงสร้�งของหน่วยง�น 

3.4.4 ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างดำาเนินการถ่ายโอนมีดังนี้

 ก) อปท. ขาดความพรอ้มดา้นงบประมาณ ก�รรบัก�รถ�่ยโอนภ�รกจิพบว�่ 
อปท. บ�งแหง่ไม่มีคว�มพรอ้มในก�รดำ�เนนิก�รตอ่ แตท่�ง ทน. เองก็ไมส่�ม�รถ
ชว่ยดำ�เนินก�รต่อใหไ้ดเ้ชน่กนั เนือ่งจ�กตอ้งดำ�เนนิก�รต�มแผนก�รถ�่ยโอนเพือ่
ไม่ให้ผิดกฎหม�ยก�รกระจ�ยอำ�น�จให้ท้องถิ่น ตัวอย่�งกรณีปัญห�เช่น
 • ภ�รกิจประป�ชนบท เมื่อกรมทรัพย�กรนำ้�(กน.) ได้ดำ�เนินถ่�ยโอน
ครบถ้วนต�มแผนก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ ฉบับแรก ซ่ึงในท�งปฏิบัติพบว่� อปท. 
จำ�นวนม�กไม่มีงบประม�ณซ่อมแซม หรือก่อสร้�งใหม่ในกรณีที่ยังไม่มีประป�
ชนบท ท้ังน้ี อปท. ไม่ต้องก�รรับก�รส่งมอบภ�รกิจที่มีคว�มชำ�รุดทรุดโทรม 
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หรืออยู่ในสภ�พใช้ก�รไม่ได้ ซ่ึงท�ง ทน. เองก็ไม่มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยในก�ร 
ตั้งงบประม�ณซ่อมแซมให้ได้ เนื่องจ�กต้องดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยที่ให้ อปท. 
รับโอนภ�รกิจและดำ�เนินก�รเองต่อไป
 • คว�มไมพ่รอ้มด�้นงบประม�ณของ อปท. ทำ�ให ้อปท. ทีรั่บก�รถ�่ยโอน 
ไปแล้วกว่�ร้อยละ 90 ทำ�หนังสือขอให้กรมชลประท�นดำ�เนินก�รซ่อมแซมให้ 
เน่ืองจ�กใน อปท. หล�ยแหง่ไมม่งีบประม�ณในก�รซอ่มแซม ซึง่กรมชลประท�นเอง 
ก็ ไม่มีงบประม�ณเช่นกัน เพร�ะสำ�นักงบประม�ณตัดงบประม�ณของ
กรมชลประท�นในเรื่องก�รบำ�รุงรักษ�เมื่อมีก�รถ่�ยโอนไปแล้ว นอกจ�กนี้ยัง
ข�ดบุคล�กรที่เชี่ยวช�ญ และข�ดองค์คว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รบำ�รุงรักษ� และก�ร
ก่อสร้�งแม้จะเป็นโครงก�รขน�ดเล็กก็ต�ม แม้ว่�จะมีคู่มือและให้ก�รอบรมแล้ว
 ทั้งน้ี ง�นชลประท�นเป็นง�นเฉพ�ะด้�นต้องใช้ผู้เชี่ยวช�ญเท่�นั้น เช่น  
ในก�รถ่�ยโอนโครงก�รอ่�งเก็บนำ้�ที่มีคว�มจุน้อยกว่�สองล้�นลูกบ�ศก์เมตร  
อ�จมี อปท. ไม่ถึงร้อยละ 10 ที่มีศักยภ�พส�ม�รถออกแบบง�นด้�นนี้ได้

 ข) ปัญหาด้านกลไกการทำางานและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
ในก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ ยงัข�ดคว�มรว่มมอืในก�รดำ�เนนิ
ก�รกระจ�ยอำ�น�จจ�กกลไกทีม่อียูท่ัง้ด�้นงบประม�ณและก�รประส�นง�น ทำ�ให้
เกิดปัญห�และอุปสรรคในก�รปฏิบัติง�น มีร�ยละเอียดตัวอย่�งดังนี้ 
 • ก�รของบประม�ณซ่อมแซมให้อยู่ในสภ�พที่ใช้ง�นได้ดีก่อนส่งมอบ 
ซึ่งเป็นขั้นตอน ต�มที่ได้ระบุไว้ในแผนก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ แต่เมื่อเสนอขอ 
งบประม�ณในส่วนนี้จะไม่ได้รับก�รจัดสรรให้ ทั้งที่เป็นก�รดำ�เนินก�รต�มแผน
ก็ต�ม เช่น ก�รฟื้นฟูแหล่งนำ้�หนองบัวพระเจ้�หลวง อำ�เภอดอยสะเก็ด อยู่ใน
แผนดำ�เนินก�รปี พ.ศ. 2554 แต่ไม่ได้รับก�รจัดสรรทำ�ให้เกิดปัญห�ทั้งในส่วน 
ผูโ้อนภ�รกจิและผูร้บัโอน ซ่ึงต�่งตอ้งดำ�เนนิก�รต�มกฎหม�ยแตไ่มเ่กดิประโยชน์
ในท�งปฏิบัติ นอกจ�กก�รซ่อมแซมแล้ว หน่วยง�นถ่�ยโอนยังต้องให้คว�มรู้ 
ทำ�คว�มเข�้ใจ จดัทำ�คูม่อื ทะเบยีนแหลง่นำ�้ เอกส�รแนะนำ�ก�รใชเ้กีย่วกบัภ�รกจิ
ที่ถ่�ยโอน แต่ในก�รปฏิบัติง�นไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดทำ�ได้ เนื่องจ�กไม่ได้รับ
ก�รจัดสรรงบประม�ณเช่นกัน 
 • ข�ดก�รประส�นง�นใหน้ำ�ไปสูก่�รดำ�เนนิก�รในพืน้ที่ได ้ทัง้นี ้ท�งกรม
ทรัพย�กรนำ้� ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจและจัดทำ�ข้อมูลประป�ชนบททั้งประเทศ เช่น 
จำ�นวนหมู่บ้�นที่มีและไม่มีใช้ จำ�นวนที่ยังมีสภ�พดี หรือ ต้องซ่อมแซมเนื่องจ�ก
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ชำ�รุดทรุดโทรมมีทั้งที่ชำ�รุดม�กหรือชำ�รุดเพียงเล็กน้อย เป็นต้น ส�ม�รถนำ�ไป
ว�งแผน และดำ�เนินก�รช่วยเหลือหมู่บ้�นที่มีคว�มต้องก�ร ซึ่งส�ม�รถแจ้งให้ 
อปท. ทร�บสถ�นก�รณ์และเร่งดำ�เนินก�รเพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อน แต่เม่ือ 
นำ�เสนอและห�รือกับกรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น ในก�รประชุมร่วมกับ
คณะกรรมก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ ได้ให้เหตุผลว�่ไมส่�ม�รถเรง่รดัหรอืสัง่ก�ร อปท. ได ้ 
เนือ่งจ�ก อปท. ยอ่มรูข้อ้มลูในพืน้ทีข่องตนเองและเปน็ผูตั้ดสินใจก�รพฒัน�ต�่งๆ 
ในพื้นที่ ซึ่งทำ�ให้ข้อมูลเพื่อก�รว�งแผนท�งนโยบ�ยนี้ไม่ถูกนำ�ไปประส�นให้เกิด
ประโยชน์ในท�งปฏบิติั ก�รนำ�เสนอขอ้มลูของ ทน. นัน้จะว�งแผนและประส�นง�น 
ในก�รประชุมร่วมกับคณะกรรมก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ เท่�นั้น
 • ข�ดคว�มเข�้ใจเรือ่งก�รบูรณ�ก�รแผนก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ อปท. อ�จม ี
แผนก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ในท้องถิ่นของตนเองและใช้งบประม�ณของหน่วยง�น
ตนเองแต่ไม่มีก�รนำ�แผนม�เข้�ร่วมกลั่นกรองในคณะกรรมก�รลุ่มนำ้� ซึ่งห�กมี
ก�รเชื่อมโยงข้อมูลกันจะส่งผลดีต่อภ�พรวมก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� เช่น 
โครงก�รไม่ซำ้�ซ้อนกันกับโครงก�รของกรมชลประท�น ซึ่งห�กมีโครงก�รที่เอื้อ
ประโยชน์สอดคล้องกันจะส�ม�รถแก้ไขในจุดที่มีปัญห�ได้ เป็นต้น
 • สำ�หรบัโครงก�รทีม่ขีน�ดคว�มจุเกนิสองล�้นลกูบ�ศกเ์มตร หนว่ยง�น 
ทน. และกรมชลประท�น ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มแผนง�นของตนได้ต�มพื้นที่
รับผิดชอบทั่วทุกแห่ง และไม่ต้องดำ�เนินก�รขออนุญ�ตจ�ก อปท. เนื่องจ�กไม่มี
กฎหม�ยบังคับส่วนนี้ อย่�งไรก็ต�ม ห�กทุกหน่วยง�นส่วนภูมิภ�คและท้องถิ่น 
ส่งเรื่องเข้�คณะกรรมก�รลุ่มนำ้�ให้ได้กลั่นกรองจะเกิดก�รใช้งบประม�ณที่คุ้มค่�
 อย่�งไรก็ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กต่อก�รดำ�เนิน
แผนง�นและโครงก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ซึ่งมีกระบวนก�รจัดทำ�แผนจ�กชุมชน
ท้องถิ่นและพิจ�รณ�กลั่นกรองจ�กหน่วยง�นส่วนกล�ง เพื่อนำ�เสนอต่อสำ�นัก 
งบประม�ณ แต่ถ�้ฝ่�ยก�รเมอืงหรอืรฐับ�ลไมส่นบัสนนุแลว้นัน้ แผนง�นทีเ่สนอไป 
ยอ่มไมม่ผีลในท�งปฏบิตั ิดงันัน้ ก�รแกไ้ขกฎหม�ยหรอืระเบยีบใดกต็�มไม่สำ�คญั
เท่�กับทิศท�งนโยบ�ยของรัฐบ�ล
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4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4.1 นโยบายในรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 ก�รอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัย�กรทะเลและช�ยฝัง่นบัเปน็หนึง่ในนโยบ�ยของ
รฐับ�ลน้ี โดยมแีนวท�งดงัตอ่ไปนี ้“จดัสรา้งและขยายปะการังเทยีมและหญา้ทะเล
โดยการมีสว่นรว่มของชมุชนเพิม่พืน้ทีป่า่ชายเลนและแกไ้ขกฎระเบยีบใหส้ามารถ
ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 
อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครอง
ทางทะเลและชายฝัง่ในพืน้ทีร่ะบบนเิวศสําคญั รกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ
ในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝั่ง จํากัดและยกเลิกเคร่ืองมือ
ประมงที่ทําลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ” 
และแมพ้รรคเพือ่ไทยจะไดเ้คยห�เสยีงว่�จะถมอ่�วไทยออกไปอกี 10 กม. ซึ่งเปน็
นโยบ�ยที่จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทะเลและอ่�วรูป ก.ไก่ อย่�งมห�ศ�ล 
นโยบ�ยนี้ก็ยังไม่ได้ปร�กฏในคำ�แถลงนโยบ�ย (รัฐบ�ลพรรคเพื่อไทย) เมื่อวันที่ 
23 สิงห�คม พ.ศ. 2554
 ในร่�งแผนฯ ฉบับที่ 11 ได้ตั้งเป้�หม�ยจะเพิ่มพื้นที่ป่�ช�ยเลนออกไป
อีกไม่น้อยกว่�ปีละ 5,000 ไร่ ให้ว�งระบบก�รจัดก�รร่วมในก�รจัดก�รทรัพย�กร
ช�ยฝั่งทั้งในด้�นก�รอนุรักษ์ก�รท่องเที่ยว ให้มีก�รฟื้นฟูแนวปะก�รังอนุรักษ์ 
แหล่งหญ้�ทะเลและส�หร่�ยทะเล ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชน ปรับปรุง
ม�ตรฐ�นก�รออกแบบ และก�รก่อสร้�ง โดยคำ�นึงถึงกระทบต่อปัญห�กัดเซ�ะ 
ช�ยฝ่ังและให้ว�งแผนระยะย�วเพื่อรองรับปัญห�ก�รเพิ่มขึ้นของนำ้�ทะเล 
อันเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ

4.2 นโยบายที่มีมาแต่เดิม
 นโยบ�ยทรพัย�กรท�งทะเล และช�ยฝัง่เป็นก�รอนรุกัษท์รพัย�กรและก�รมี
สว่นรว่มของชมุชน แตเ่ครือ่งมอืสำ�คัญไดแ้ก ่ ม�ตร� 32 ซึง่กำ�กบัเคร่ืองมือและก�ร
ใชเ้ครือ่งมอืประมง ใน พ.ร.บ. ก�รประมง พ.ศ. 2490  เปน็เครือ่งมอืของกรมประมง
ทีอ่ยู่ภ�ยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ป็นผูถ้อืกฎหม�ยและยงัไมม่กี�รถ�่ยโอน 
ให้กับหน่วยง�นใดๆ รวมทั้งกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง และ อปท.   
ส่วน อปท. นั้นต�มกฎหม�ยที่มีอยู่ มีขอบเขตอำ�น�จอยู่เพียงบนแผ่นดินเท่�นั้น
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 ในขณะน้ีกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งซึ่งอยู่ภ�ยใต้กระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กำ�ลังอยู่ในขั้นตอนก�รร่�งกฎหม�ยใหม่ 
แต่ในร่�ง พ.ร.บ. ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งฉบับนี้  
แมว้�่คณะกรรมก�รนโยบ�ยและแผนบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรท�งทะเลและช�ยฝัง่
แห่งช�ติ ซึ่งมีกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งเป็นเลข�นุก�รจะมีหน้�ที่ในก�ร 
เสนอนโยบ�ยและแผนบริห�รจัดก�รต่อ ครม. และติดต�มประเมินผล แต่อำ�น�จ
หน้�ที่ของกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพย�กร 
ท�งทะเลและช�ยฝั่งก็ค่อนข้�งจำ�กัด ในร่�ง พ.ร.บ. ดังกล่�ว ม�ตร� 14 และ 15  
ใหอ้ำ�น�จรฐัมนตรโีดยคว�มเหน็ชอบของคณะกรรมก�รฯ ออกกฎกระทรวงกำ�หนด
ใหพ้ืน้ที่ใดพ้ืนทีห่น่ึงเปน็ป่�ช�ยเลนอนรุกัษแ์ตต่อ้งไมท่บัซอ้นกบัพืน้ทีข่องอทุย�น
แห่งช�ติ และเขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� เขตห้�มล่�สัตว์ป่� และที่ดินกรรมสิทธิ์
ของเอกชน ม�ตร� 16 ให้อำ�น�จอธิบดีกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง  
ในกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ใช้อำ�น�จของอธิบดีกรมป่�ไม้ 
และพนักง�นเจ้�หน้�ที่ ในก�รกำ�กับกิจกรรมเกี่ยวกับป่�ไม้และของป่�หวงห้�ม 
ตลอดจนก�รเก็บค่�ภ�คหลวงในเขตป่�ช�ยเลนอนุรักษ์ ม�ตร� 17 ให้ส�ม�รถ
ออกกฎกระทรวงกำ�หนดพืน้ทีคุ่ม้ครองทรพัย�กรท�งทะเลและช�ยฝัง่ ม�ตร�ที ่18  
ในกรณีที่เกิดคว�มเสียห�ยแก่ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่เข้�ขั้นวิกฤติ
กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอ ครม. เพื่อขอใช้
ม�ตรก�รคุ้มครองต�มม�ตร�ที่ 19 ซึ่งรวมถึงก�รระงับกิจกรรม ก�รกำ�หนด
ม�ตรก�รก�รสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ก�รกำ�หนดก�รใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
 ในขณะที่ร่�ง พ.ร.บ. นี้ยังไม่ประก�ศใช้ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อมได้จัดทำ�แผนต่�งๆ เพื่อดำ�เนินง�นก�รบริห�รจัดก�รช�ยฝั่ง  
ท้ังด�้นอนรุกัษร์ะบบนเิวศน์ คว�มหล�กหล�ยท�งพนัธุพ์ชืและสัตว ์และก�รกดัเซ�ะ 
ช�ยฝั่ง แต่อำ�น�จก�รจัดก�รที่แท้จริงนั้นอยู่กับกรมป่�ไม้ ซึ่งถือกฎหม�ยหลัก 
4 ฉบับ และกรมอุทย�นแห่งช�ติสัตว์ป่�และพันธุ์พืช กรมประมง ซึ่งถือ พ.ร.บ. 
ก�รประมง พ.ศ. 2490 และกรมเจ้�ท่� ซึ่งถือ พ.ร.บ. ก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย  
พ.ศ. 2456
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4.3 ปัญหานโยบายบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง มีโครงสร้�งเช่นเดียวกับ
ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรอื่นๆ ที่มีนโยบ�ยและแผนกำ�หนดโดยคณะกรรมก�ร
ระดับช�ติท่ีมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น มีผู้แทนจ�กกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมก�ร และจะเป็นก�รบริห�รโดยแยกส่วนต�มประเภท
ทรัพย�กร เช่น นำ้� ป่�ไม้ ประมง ที่ดิน ซึ่งแต่ละชนิดจะมีหน่วยง�นรับผิดชอบ
แตกต่�งกันไป แต่ในกรณีของทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง มีกรมทรัพย�กร 
ท�งทะเลและช�ยฝัง่ (ทช.) ซึง่อยู่ในกระทรวงทรพัย�กร ธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม  
เป็นผู้รับผิดชอบแต่ยังมิได้มีกฎหม�ยระบุอำ�น�จของตน ต้องอ�ศัยกฎหม�ย
ของหน่วยอื่นที่มีก�รมอบหม�ยภ�รกิจม�จ�กกรมกองที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อน  
ส่วนกฎหม�ยที่จะรองรับกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งกำ�ลังอยู่ในขั้นตอน 
ของก�รร่�ง ซึ่งได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบของ สคก. ในขั้นต้น
 ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง มีหน่วยง�นหลักดูแลอยู่ 
5 หน่วยง�น คือ กรมประมงดูแลก�รทำ�ประมง กรมเจ้�ท่�ดูแลระบบโลจิสติกส์ 
ท�งนำ้� รวมทั้งท่�เรือ ช�ยฝั่ง เส้นท�งคมน�คม กรมทรัพย�กรท�งทะเลและ
ช�ยฝ่ัง (ทช.) ดูแลง�นด้�นอนุรักษ์ กรมป่�ไม้ดูแลป่�ช�ยเลนในพื้นที่ป่�สงวน
แห่งช�ติ และกรมอุทย�นแห่งช�ติสัตว์ป่� และพันธุ์พืช ดูแลทรัพย�กรในพื้นที่
ที่ได้รับก�รกำ�หนดเป็นอุทย�นแห่งช�ติ ซึ่งแต่ละหน่วยง�นยกเว้น ทช. ต่�งมี
กฎหม�ยให้อำ�น�จตนไว้ 
 ปัญห�ก�รบริห�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง เป็นปัญห�ที่ซับซ้อน
ม�กที่สุดในบรรด�ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ เพร�ะมีทรัพย�กรหล�ยชนิด  
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�กหล�ย แม้แต่ในทรัพย�กรชนิดเดียวกันยังมีผู้ใช้ 
หล�ยกลุ่มต่�งกัน ต�มขน�ด ประเภท เครื่องมือ และเทคโนโลยี ก�รบริห�ร
จดัก�รทรพัย�กรท�งทะเลและช�ยฝัง่จึงควรเป็นก�รบรหิ�รเชงิพืน้ทีแ่บบบรูณ�ก�ร   
ซึ่งเป็นที่น่�เสียด�ยว่� แม้จะเคยมีนโยบ�ยนี้ในรัฐบ�ลก่อนๆ แต่ก็ยังเป็นนโยบ�ย
ที่ไม่กระจ�ยอำ�น�จลงม�ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญห�เชิงนโยบ�ยของ
ก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีดังต่อไปนี้



102 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

4.3.1 กฎหมายที่กำากับพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีหลายฉบับและแบ่งสรรอำานาจที่สลับ 
 ซับซ้อน
 ในด้�นป่�ช�ยเลนถูกกำ�กับโดยกฎหม�ยป่�ไม้หล�ยฉบับที่กล่�วม�แล้ว 
ข�้งตน้ ในป ี2530 ไดม้มีติคณะรฐัมนตร ี(15 ธนัว�คม) กำ�หนดและแบง่ป�่ช�ยเลน
ออกเป็นป่�อนุรักษ์และป่�เศรษฐกิจ และตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นม� รัฐได้ประก�ศ
ห้�มใช้ประโยชน์ป่�ช�ยเลน จึงไม่มีป่�ช�ยเลนที่เป็นป่�เศรษฐกิจอีกต่อไป ต่อม�
ในปี 2543 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีประก�ศให้ป่�ช�ยเลนทั้งประเทศเป็นเขตอนุรักษ์
 ก�รดูแลป่�ช�ยเลนที่เป็นป่�อนุรักษ์ต�มมติ ค.ร.ม. เป็นภ�รกิจของ ทช.  
แตเ่นือ่งจ�ก ทช. ไมม่กีฎหม�ยของตัวเอง ทช. จึงตอ้งอิง พ.ร.บ. ป�่ไม้ พทุธศกัร�ช 
2484 ในพื้นที่นอกเขตป่�สงวนแห่งช�ติและอุทย�นแห่งช�ติ ในเขตป่�ช�ยเลนที่
เป็นป่�สงวนแห่งช�ติ กรมป่�ไม้ยังเป็นหน่วยง�นหลักในทุกด้�น ยกเว้นด้�น
อนรุกัษซ์ึง่ ทช. ส�ม�รถเข�้ไปปฏบิตัหิน�้ที่ในฐ�นะเจ�้หน�้ที ่ก�รขออนญุ�ตใดๆ  
ยังต้องผ่�นกรมป่�ไม้ ในเขตป่�ช�ยเลนที่เป็นอุทย�นแห่งช�ติ กรมอุทย�นฯ  
จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด เพร�ะมีกฎหม�ยที่เข้มงวดกว่�
 ดังน้ัน ป�่ช�ยเลนต�มมตคิณะรฐัมนตรจึีงเป็นกรอบนอกสดุของก�รกำ�กบั
ป่�ช�ยเลน ซึ่งกฎหม�ยที่ใช้ในพื้นที่ได้แก่ พระร�ชบัญญัติป่�ไม้ พุทธศักร�ช  
2484 ในพื้นที่ใดที่เคยประก�ศเป็นป่�สงวนม�ก่อน จะอยู่ภ�ยใต้ พ.ร.บ. ป่�สงวน
แหง่ช�ติ พ.ศ. 2507 ห�กพืน้ทีป่่�ช�ยเลนใดอยู่ในเขตอุทย�นแหง่ช�ตกิอ็ยูภ่�ยใต ้ 
พ.ร.บ. อุทย�นแห่งช�ติ พ.ศ. 2504
 ก�รมอบอำ�น�จในก�รจัดก�รป่�ช�ยเลนอนุรักษ์ ในปี 2554 กรมป่�ไม้ 
ได้มอบหม�ยให้กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งเป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่ 
ต�มม�ตร� 19 ของ พ.ร.บ. ป�่สงวนแหง่ช�ต ิพ.ศ.2507 ส�ม�รถเข�้ไปดำ�เนินกจิกรรม 
ทีถื่อว่�เปน็ก�รควบคุมดแูลรกัษ�ป�่ในเขตป�่สงวนแหง่ช�ตแิละป�่ช�ยเลนอนรัุกษ์
ที่ไม่ใชป่่�สงวนแหง่ช�ตไิดใ้นฐ�นะพนกัง�นเจ้�หน�้ที ่แตก่รมทรพัย�กรท�งทะเล
และช�ยฝั่ง (ทช.) ไม่อ�จมอบหม�ยอำ�น�จนี้ต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อปท.) ได้ อปท. จึงยังไม่เป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่ ในป่�(ช�ยเลน)อนุรักษ์  
ทีย่งัไมเ่ปน็ป�่สงวนแหง่ช�ต ิห�ก อปท. ตอ้งก�รทำ�โครงก�รพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่ว
เชิงนิเวศน์ในป่�ช�ยเลนที่อยู่นอกเขตป่�สงวนจะกระทำ�มิได้ ยกเว้นจะสนับสนุน 
งบประม�ณให้ ทช. เข้�ไปทำ�กิจกรรมในลักษณะศูนย์เรียนรู้ในป่�ช�ยเลนที่เป็น
เขตป่�สงวน และต้องขออนุญ�ตใช้พื้นที่จ�กกรมป่�ไม้ 
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 นอกจ�กกฎหม�ยป่�ไม ้พระร�ชบัญญัติท่ีสำ�คญัในพืน้ทีช่�ยฝัง่ทะเล ไดแ้ก ่
พ.ร.บ. ก�รประมง พ.ศ. 2490  แต่กรมประมงยังไม่ได้มอบอำ�น�จต�มม�ตร� 32 
ซึ่งเป็นม�ตรก�รจำ�เป็นในก�รว�งม�ตรก�รอนุรักษ์ให้เหม�ะสมกับศักยภ�พของ
แต่ละพื้นที่ให้แก่ ทช. และ อปท.
 ใน ทช. จะมี 3 หน่วยง�นทำ�ง�นร่วมกัน คือ ฝ่�ยวิจัยทรัพย�กรท�งทะเล
และช�ยฝัง่ ฝ�่ยอนุรกัษ ์และฝ�่ยบรหิ�รจัดก�รทรัพย�กรป�่ช�ยเลนโดยเจ�้หน�้ที ่
ศูนย์อนุรักษ์ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นเจ้�หน้�ที่ มีอำ�น�จปร�บปร�มจับกุมต�ม 
พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 ให้มีอำ�น�จควบคุมร้องทุกข์และกล่�วโทษ 
ผู้กระทำ�ผิด แต่ต้องส่งผู้กระทำ�ผิดให้ตำ�รวจสอบสวนต�มกฎหม�ย  
 
4.3.2 ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย (Multiple-uses  
 conflicts)
 คว�มซบัซ้อนของระบบนเิวศนช์�ยฝัง่ ซ่ึงมทีรพัย�กรธรรมช�ตหิล�ยชนดิ 
อยู่ในที่เดียวกัน ทำ�ให้ก�รนำ�ทรัพย�กรชนิดใดชนิดหนึ่งออกไป จะมีผลกระทบ
ต่อทรัพย�กรประเภทอ่ืนๆ ด้วย ทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งใช้
ทรัพย�กรต่�งกันและใช้เครื่องมือต่�งกัน เช่น กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้อวนล�กอวนรุน  
จะทำ�ให้เกิดผลกระทบกับเขตเพ�ะเลี้ยงช�ยฝั่ง หรือบริเวณที่เกิดหอย ก�รขย�ย
พ้ืนท่ีของกลุม่ประมงช�ยฝัง่จะกระทบกบับรเิวณจบัสตัวน์ำ�้ของกลุม่ประมงช�ยฝัง่ 
เป็นต้น

4.3.3 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ไมม่อีำานาจตามกฎหมายและไมไ่ด้รับ 
 การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานที่มีอำานาจให้ดูแลทะเล
 พื้นที่ในทะเลและช�ยฝั่ง13 รวมถึงพื้นที่ใต้ทะเล ทั้งน้ีพื้นที่ (รวมทั้งพื้นที่
ช�ยฝ่ัง) ที่นำ้�ท่วมถึงอยู่ในคว�มดูแลของกรมเจ้�ท่� ต�ม พ.ร.บ. ก�รเดินเรือ
ในน่�นนำ้�ไทย พ.ศ. 2456 อปท. มีอำ�น�จดูแลแต่เพียงพื้นที่บนบก14 ส่วนพื้นที่

13 คณะกรรมก�รกฤษฎีก� พ.ศ. 2536 กำ�หนดไว้ว่� ทะเล คือ ในอ�ณ�เขตของประเทศไทยย่อมเป็นที่
ซึ่งประช�ชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในก�รคมน�คมและก�รประมง ดังนั้น ทะเลจึงเป็นส�ธ�รณสมบัติของ 
แผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต�ม ม.1304(2) ป.แพ่งและพ�ณิชย์ และคว�มเป็นส�ธ�รณสมบัติ
ของทะเลของแผ่นดินของทะเลนี้รวมถึงที่ดินที่อยู่ใต้ทะเลด้วย เพร�ะเป็นองค์ประกอบของคว�มเป็น
ทะเลด้วยกัน.

14 พ.ร.บ. กำ�หนดเขตจงัหวดัในอ�่วไทยตอนใน พ.ศ. 2502 กำ�หนดเขตจงัหวดัในทะเลเพือ่ประโยชน์ในก�ร
ปกครองเพียง 6 จังหวัดคือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคร�ม สมุทรส�คร สมุทรปร�ก�ร ฉะเชิงเทร� และ
ชลบุรี แต่ก็ไม่ชัดเจนว่� อปท. ที่อยู่ติดช�ยฝั่งทะเลจะมีอำ�น�จในทะเลหรือไม่.
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ทำ�ก�รประมงที่เป็นพื้นที่สำ�คัญสำ�หรับก�รประกอบสัมม�ชีพของประช�ชน  
อยู่ในคว�มดแูลของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ต�ม พระร�ชบญัญตัิ
ก�รประมง พ.ศ. 2490 ม�ตร�สำ�คัญที่กำ�กับดูแลก�รทำ�ประมงและก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรประมงได้แก่ม�ตร� 7-9 และม�ตร� 12-13 ซึ่งควบคุมก�รประมง 
จับสัตว์นำ้�และก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในพื้นที่ที่รัฐมนตรีได้กำ�หนดเป็นที่รักษ�
พืชพันธุ์ ยกเว้นว่�จะได้รับอนุญ�ตจ�กอธิบดี และม�ตร� 32 ซึ่งให้อำ�น�จ 
แก่รฐัมนตร ีหรอืผูว้�่ร�ชก�รจังหวดั กำ�หนดพืน้ทีแ่ละม�ตรก�รต�่งๆ เพือ่อนรัุกษ์ 
สัตว์นำ้� เช่น กำ�หนดประเภท ขน�ด ส่วนประกอบ ขน�ดคว�มถี่ห่�งของอวน  
และเครือ่งมอืประมง กำ�หนดฤดกู�ลทีท่ำ�ประมงได ้และกำ�หนดจำ�นวนสตัวน์ำ�้สงูสดุ
ทีพ่งึจับได้ เปน็ต้น (ซึง่ม�ตรก�รสำ�คญัเหล�่นีก้รมประมงกม็ไิดจ้ดัสรรหรอืมอบให้
กรมทรพัย�กรช�ยฝัง่และทะเล ซ่ึงมภี�รกิจอนุรกัษ์ทรพัย�กรท�งทะเลและช�ยฝัง่)
 นอกจ�กกรมประมงแล้ว ในบ�งพื้นที่ที่เป็นป่�ช�ยเลนยังได้ถูกประก�ศ
เป็นพื้นที่ป่�อนุรักษ์ต�มมติ ครม. ซึ่งกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่งเป็นผู้
ดูแลในพื้นที่ช�ยฝั่งและนำ้�ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทย�นแห่งช�ติก็อยู่ในคว�มดูแล
ของกรมอุทย�นแห่งช�ติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่� อปท. จึงแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ดูแล
ทรัพย�กรธรรมช�ติช�ยฝั่งและทะเลต�มกฎหม�ย ก�รออกข้อบัญญัติของ อปท. 
โดยมีก�รทำ�ประช�คมมีผลในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งและก�รกำ�กับภ�ยใน ไม่มี
กฎหม�ยรับรองอำ�น�จหน้�ที่อย่�งชัดเจน และได้รับมอบอำ�น�จจับกุมในเขตป่�
สงวนแหง่ช�ติจ�กกรมป่�ไมเ้ท�่นัน้ แตต่อ้งรบัผดิชอบในก�รแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ของ
ผูใ้ชป้ระโยชน์และรบัภ�ระในก�รดแูลคว�มสะอ�ด คว�มปลอดภยัใหน้กัทอ่งเทีย่ว
อย่�งไรก็ดี พ.ร.บ. อบต. ม�ตร� 7715 ได้กำ�หนดให้ร�ยได้จ�กอ�กรประมง  
เช่น ค่�อ�ชญ�บัตร ใบอนุญ�ต เป็นร�ยได้ที่กรมประมงจะต้องโอนให้กับ อปท. 
แต่ในก�รจัดเก็บเป็นหน้�ที่ของประมงอำ�เภอ ร�ยได้ในส่วนนี้มีแนวโน้มลดลง
อย่�งต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 เนื่องจ�กเงินร�ยได้ที่จัดเก็บจะต้องโอน 
ให้กับ อบต. ทำ�ให้ประมงอำ�เภอไม่มีแรงจูงใจในก�รจัดเก็บร�ยได้ดังกล่�ว  
ในแต่ละปีร�ยได้จ�กอ�กรประมงจะมีประม�ณ 10 ล้�นบ�ท โดยร้อยละ 80-90 
ของร�ยได้จ�กอ�กรประมง จัดเก็บได้จ�กพื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเล ดังนั้นร�ยได้
สว่นนีจ้งึถกูโอนใหก้บั อปท. ทีม่พีืน้ทีช่�ยนำ�้ (พืน้ทีภ่�คอีส�นไม่มีก�รจดัเกบ็อ�กร

15 ม�ตร� 77 ร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยนำ้�บ�ด�ล เงินอ�กร ประท�นบัตรใบอนุญ�ต
และอ�ชญ�บัตรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประมง ค่�ภ�คหลวง และค่�ธรรมเนียมต�มกฎหม�ยว่�ด้วย
ป�่ไม้ และค�่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมต�มประมวลกฎหม�ยทีด่นิทีเ่กบ็ในองคก์�รบรหิ�ร
ส่วนตำ�บลใด ให้เป็นร�ยได้ขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลนั้น.
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ประเภทนี้) จ�กปัญห�ก�รลดลงของร�ยได้จ�กอ�กรประมง ท�งกรมประมงจึงได ้
ขอให ้อบต. ชว่ยประช�สมัพนัธ์ใหป้ระช�ชนม�ชำ�ระค�่อ�กร แตย่งัไมไ่ดร้บัคว�ม
รว่มมอืเท�่ทีค่วรจ�ก อปท. ในก�รดำ�เนนิก�รดงักล�่ว เนือ่งจ�ก อปท. กลัวจะสูญเสีย 
ฐ�นเสียงจ�กประช�ชน
 ในกรณีของ พ.ร.บ.เทศบ�ล พ.ศ. 2496 ไม่มีก�รกำ�หนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
ร�ยได้จ�กก�รใช้ทรัพย�กรประมง ดังนั้นอ�กรประมงที่จัดเก็บโดยกรมประมง 
จงึเปน็ร�ยไดข้องแผน่ดนิ (กรมประมง) ไมม่กี�รโอนใหก้บัเทศบ�ล ซึง่แตกต�่งจ�ก  
อบต. ที่ได้รับโอนร�ยได้ส่วนนี้จ�กกรมประมง
 ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจของกรมประมงต�ม พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและขั้นตอน
ก�รกระจ�ยอำ�น�จให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ อปท. นั้นเป็นภ�รกิจ
ด้�นก�รบำ�รุงรักษ�มิใช่ก�รถ่�ยโอนอำ�น�จ เมื่อประม�ณ พ.ศ. 2542 กรมประมง 
ได้ถ่�ยโอนภ�รกิจก�รดูแลทรัพย�กรให้ อบต. ใน 2 เรื่อง คือ 1) ทำ�นบปล�  
(สร้�งโดยกรมประมง) ภ�ยหลังโอนไปให้กับ อบต. แต่ข�ดก�รบำ�รุงรักษ�และ
ดูแลจ�ก อบต. เนื่องจ�กเป็นก�รโอนเฉพ�ะกิจแต่ไม่มีก�รโอนงบประม�ณ 
ในก�รดูแลให้กับ อบต. 2) ก�รอบรมอ�ส�สมัครอนุรักษ์สัตว์นำ้� ซึ่งเป็นเครือข่�ย 
ทีก่รมประมงจดัตัง้ขึน้ เปน็แนวรว่มและเครอืข�่ยในก�รดแูลสัตวน์ำ�้ของกรมประมง  
ภ�ยหลังโอนให้กับ อบต. แต่ข�ดคว�มต่อเนื่องในก�รดำ�เนินง�น ซึ่งโครงก�รนี้
เปน็ก�รตัง้งบประม�ณปกตขิองกรมประมง  แตภ่�ยหลังข�ดก�รดำ�เนนิก�รทำ�ให้
โครงก�รนี้ห�ยไป

4.3.4 ความไร้ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย 
 แม้ว่�แต่ละกระทรวง ทบวง กรมจะควบคุมอำ�น�จอย่�งเบ็ดเสร็จของ
แต่ละทรัพย�กร ทำ�ให้มีขอบเขตอำ�น�จที่กว้�งขว�ง แต่คว�มไพศ�ลของอำ�น�จ 
ไม่ได้ต�มม�ด้วยก�รบังคับใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพร�ะพื้นที่ 
ที่ต้องดูแลทรัพย�กรทั่วประเทศกว้�งขว�งเกินกำ�ลังคนและงบประม�ณของ 
หน่วยง�น ทำ�ให้ข�ดประสิทธิภ�พในก�รบังคับใช้และไม่ส�ม�รถใช้กติก�รักษ�
คว�มเปน็ธรรมระหว�่งผูใ้ชท้รพัย�กรหล�ยฝ�่ย ก�รออกประก�ศโดยหนว่ยร�ชก�ร 
ส่วนกล�งโดยไม่เข้�ใจบริบทและปร�ศจ�กก�รมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  
อ�จทำ�ให้ก�รบังคับใช้กฎหม�ยเกิดผลกระทบต่อก�รดำ�รงชีพของชุมชนท้องถิ่น
และอ�จทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร�ยเล็ก ซึ่งไม่มีช่องท�งเข้�ถึงผู้กำ�หนดนโยบ�ย 
ได้รับผลกระทบในท�งลบหรือเกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งผู้ใช้ประโยชน์หล�ยฝัก
หล�ยฝ่�ยสะสมพอกพูนทับทวีจนกล�ยเป็นปัญห�ใหญ่เกินกว่�จะแก้ไขได้ 
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4.3.5 แนวโน้มการกระจายอำานาจให้ อปท.
 ต�มแผนแม่บทประมงไทย พ.ศ. 2552-2561 ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
และก�รสร้�งศักยภ�พของ อปท. ในก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเล โดยได้ระบุ
ก�รมีส่วนร่วมของ อปท. และชุมชน องค์กรประมงช�ยฝั่งในทุกกลยุทธ์ ยกเว้น
ในกลยุทธ์ประมงนอกน่�นนำ้�ไทย ได้แก่
 ก) ก�รกำ�หนดเขตช�ยฝั่งและพื้นที่ทำ�ประมงที่ชัดเจนโดยให้ อปท. และ
องค์กรประมงชุมชนมีส่วนร่วม
 ข) ก�รสง่เสรมิก�รจดัก�รประมงอย�่งมสีว่นรว่ม (Co-Management) โดยให ้ 
อปท. และองค์กรของช�วประมง และชมุชนช�ยฝัง่มบีทบ�ทในก�รกำ�หนดก�รใช้
และก�รจัดก�รทรัพย�กร รวมทั้งก�รติดต�มผล เฝ้�ระวังโดยรัฐให้ก�รสนับสนุน
 ค) ก�รรณรงค์ให้มีก�รกำ�หนดให้เกิดข้อตกลงท�งก�รประมงในระดับท้องถ่ิน 
หรือชุมชน
 ง) ก�รส่งเสริมกระบวนก�รกำ�หนดสิทธิและหน้�ที่รับผิดชอบของผู้ใช้
ทรัพย�กร
 จ) ก�รให้คว�มรู้แก่ อปท. และชุมชนประมงช�ยฝั่งในก�รจัดก�รประมง
ช�ยฝั่ง
 ฉ) ก�รบูรณ�ก�รแผนและม�ตรก�รฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพย�กรช�ยฝั่ง
ระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�รและ อปท.
 ช) ก�รสนับสนุนก�รนำ�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและก�รวิจัยของท้องถิ่นม�ใช้ 
ในก�รจัดก�รประมง

 กล่�วโดยสรุปได้ว่�ปัญห�ก�รใช้/อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นปัญห�ที่
เกิดจ�กคว�มต้องก�รใช้ที่มีวัตถุประสงค์ที่หล�กหล�ย และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่หล�กหล�ย (Multiple Use Multiple Stakeholders Conflicts) ก�รจัดก�รต้อง
อ�ศยัก�รมสีว่นรว่มและก�รบรูณ�ก�รระหว�่งหนว่ยง�นส่วนกล�งและสว่นทอ้งถิน่  
ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ และที่ดินที่ผ่�นม� เป็นก�รจัดก�รแบบแยกส่วน 
รวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกล�ง ก�รบริห�รจัดก�รข�ดมิติก�รมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  
แมต้�ม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขัน้ตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จสู่ทอ้งถิน่ ในม�ตร� 16(6)  
จะระบุให้ อปท. “จัดการบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ และสิง่แวดล้อม” แตท่รพัย�กรทัง้หล�ยต�่งอยู่ในอำ�น�จของหนว่ยง�น
ส่วนกล�ง อปท. จึงไม่ส�ม�รถเข้�ไปจัดก�รทรัพย�กรเหล่�นี้โดยตรงได้
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1. ทรัพยากรป่าไม้

1.1 การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
 ก) ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง แต่งตั้ง 
พนกัง�นเจ�้หน้�ท่ีต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม ้พทุธศกัร�ช 2484 ลงวนัที ่16 ธนัว�คม  
2547 แต่งต้ังบุคล�กรของหน่วยง�นต่�งๆ รวมถึงผู้บริห�รองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ได้แก่ น�ยกเทศมนตร ี(ทต.) รองน�ยกเทศมนตร ีน�ยกองคก์�ร 
บริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) รองน�ยก อบต. ปลัด อบต. เป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่
ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ มีอำ�น�จหน้�ที่ป้องกัน จับกุม ปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิด 
และยึดของกล�งที่ได้จ�กก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยป่�ไม้
 ข) ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง แต่งตั้ง
พนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติอุทย�นแห่งช�ติ พ.ศ. 2504 และพระร�ช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2547 
แต่งต้ังบคุล�กรของหนว่ยง�นต�่งๆ รวมถงึผูบ้รหิ�ร อปท. ไดแ้ก ่น�ยกเทศมนตร ี
ปลดัเทศบ�ล น�ยก อบต. ปลดั อบต. เปน็พนกัง�นเจ�้หน้�ทีต่�ม พระร�ชบญัญตัิ
อุทย�นแห่งช�ติ และพระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่�มีอำ�น�จหน้�ที่ 
ในก�รจับกุมและปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิดต�มกฎหม�ยทั้งสองฉบับ

ภาคผนวก
อำานาจหน้าที่ของ อปท.
จำาแนกตามทรัพยากร
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1.2 อำานาจในการจับกุม/รื้อถอน
 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง แต่งตั้ง
พนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ พุทธศักร�ช 2484 ลงวันที่ 16 
ธันว�คม 2547 แต่งตั้งบุคล�กรของหน่วยง�นต่�งๆ รวมถึงผู้บริห�ร อปท. ได้แก่ 
น�ยกเทศมนตรี รองน�ยกเทศมนตรี น�ยก อบต. รองน�ยก อบต. ปลัด อบต. 
เป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�ม พระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติมีอำ�น�จหน้�ที่ 
ป้องกัน จับกุม ปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิด และยึดของกล�งที่ได้จ�กก�รกระทำ�ผิด
กฎหม�ยป่�สงวนแห่งช�ติ

1.3 การให้ความเห็นชอบโครงการในพื้นที่
 ก) ระเบียบกรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�นและก�รเหมืองแร่ว่�ด้วยก�ร 
ดำ�เนินก�รเก่ียวกับคำ�ขอประท�นบัตร ก�รออกประท�นบัตร ก�รต่ออ�ยุประท�นบัตร  
และก�รโอนประท�นบตัร พ.ศ. 2547 กำ�หนดใหม้ขีัน้ตอนทีต่อ้งขอคว�มเหน็ชอบ
จ�ก อบต. หรือ อปท. อื่นที่พื้นที่คำ�ขอประท�นบัตรตั้งอยู่
 ข) ระเบียบกรมป่�ไม้ ว่�ด้วยก�รอนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัย
ภ�ยในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ลงวันที่ 17 มกร�คม พ.ศ. 2548 กำ�หนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รขออนุญ�ตเข้�ทำ�ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัย
ภ�ยในเขตป�่สงวนแหง่ช�ต ิต�มม�ตร� 16 แหง่ พระร�ชบญัญตัปิ�่สงวนแหง่ช�ต ิ 
พื้นที่ป่�ไม้ซึ่งจะอนุญ�ตให้บุคคลเข้�อยู่อ�ศัยหรือทำ�ประโยชน์ได้จะต้อง “ไม่มี
ปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาตําบลหรือ อบต. ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่”
 ค) ระเบียบกรมป่�ไม้ว่�ด้วยก�รอนุญ�ตให้ทำ�ก�รปลูกสร้�งสวนป่� 
หรือปลูกไม้ยืนต้นภ�ยในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 17 มกร�คม 
พ.ศ. 2548 กำ�หนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนก�รอนุญ�ตให้บุคคลหรือนิติบุคคล  
รวมทัง้สว่นร�ชก�ร เข�้ปลกูสร�้งสวนป�่หรอืไมย้นืตน้ภ�ยในเขตป�่สงวนแหง่ช�ติ
โดยพื้นที่ดังกล่�วต้องเป็นพื้นที่ “ป่าเสื่อมโทรม” และต้องเป็นพื้นที่ที่ “ไม่มีปัญหา
กบัราษฎรในพืน้ทีแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาตาํบล
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่”
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1.4 การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม
 พระร�ชบญัญตัสิภ�ตำ�บลและองคก์�รบรหิ�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 ม�ตร� 
77-79 อบต. มรี�ยได ้หรอืไดร้บัสว่นแบง่จ�กเงนิทีห่นว่ยง�นอืน่เรียกเกบ็จ�กก�ร
ใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรในพื้นที่ของ อบต. นั้น ต�มหลักเกณฑ์ และวิธีก�รที่
กำ�หนด

2. ที่สาธารณะ

2.1 การดูแล บำารุงรักษา/ควบคุม
 ก) พระร�ชบัญญติักำ�หนดแผนและขัน้ตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ พ.ศ. 2542 
ม�ตร� 16 (27) กำ�หนดให้เทศบ�ลเมืองพัทย�และ อบต. มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�ร
ดูแลรักษ�ที่ส�ธ�รณะ
 ข) พระร�ชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักร�ช 2457 ม�ตร� 
122
 • น�ยอำ�เภอ และ อปท. มีหน้�ที่ในก�รดูแลรักษ�ส�ธ�รณสมบัติ 
ของแผ่นดินที่ประช�ชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 • น�ยอำ�เภอ และ อปท. ร่วมกันดำ�เนินก�รในกรณีที่มีข้อพิพ�ทหรือคดี
เกี่ยวกับที่ดินดังกล่�ว หรือฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งจะเป็นผู้ดำ�เนินก�รก็ได้
 • อปท. รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รคุ้มครองดูแลที่ส�ธ�รณประโยชน์ 
ที่ประช�ชนใช้ร่วมกัน รวมทั้งค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รกับข้อพิพ�ทในที่ดิน 
ดังกล่�ว
 ค) ระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยก�รดูแลรักษ�และคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553
 • น�ยอำ�เภอรว่มกบั อปท. ดแูลรกัษ�และคุม้ครองปอ้งกนัทีด่นิส�ธ�รณ
สมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
 • อปท. ดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทหรือร้องทุกข์กล่�วโทษภ�ยใน 30 วัน 
นับแต่รู้เหตุ
 • น�ยอำ � เภอร่ วมกับ อปท. ดำ � เนินก�รจัดทำ �ทะเบียนที่ ดิน
ส�ธ�รณประโยชน์
 • น�ยอำ�เภอร่วมกับ อปท. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับที่ดิน
ส�ธ�รณประโยชน์ โดยสำ�นักง�นที่ดินจังหวัดให้ก�รสนับสนุน
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 ง) คำ�สั่งกระทรวงมห�ดไทย ที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกร�คม 2543 
 • มอบหม�ยให ้กรงุเทพมห�นคร จงัหวดั เมอืงพทัย� เทศบ�ล และ อบต.  
ดูแลรักษ�ที่ดินส�ธ�รณะต�มประมวลกฎหม�ยที่ดินภ�ยในเขตพื้นที่ของตน
 จ) พระร�ชบัญญัติเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย พระพุทธศักร�ช 2456 ม�ตร� 
117
 • กรมเจ�้ท่�มอบอำ�น�จเจ้�ท�่ให ้อปท. ในก�รควบคมุปอ้งกนัมใิหบ้คุคลใด 
ปลูกสร้�งอ�ค�รหรือสิ่งอื่นใดล่วงลำ้�เข้�ไปเหนือนำ้� ในนำ้� และใต้นำ้�ของแม่นำ้� 
ลำ�คลอง บงึ อ�่งเกบ็นำ�้ ทะเลส�บ อนัเปน็ท�งสญัจรของประช�ชนหรือทีป่ระช�ชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภ�ยในน่�นนำ้�ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�ก 
กรมเจ้�ท่� ซึ่งรวมถึง “ที่ช�ยตลิ่ง” “ที่นำ้�ท่วมถึง” และ “ที่ช�ยห�ด”

2.2 การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
 ระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยก�รอนุญ�ตให้ประช�ชนใช้ประโยชน์ 
ในทีด่นิของรฐั พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่6 กนัย�ยน 2547 กระทรวงมห�ดไทยไดเ้หน็ชอบ 
ให้กรมที่ดินนำ�ที่ดินส�ธ�รณประโยชน์ประเภทที่ทำ�เลเลี้ยงสัตว์และที่ป่�ช้�
ส�ธ�รณประโยชนท์ีป่ระช�ชนเลกิใชป้ระโยชน์รว่มกัน และมกี�รออกหนงัสอืสำ�คญั
สำ�หรบัทีห่ลวงแลว้ ใหน้ำ�ไปดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยก�รแกไ้ขปญัห�คว�มย�กจน 
โดยกำ�หนดให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นประธ�นกรรมก�ร และมีผู้แทนของ อปท. 
ซึ่งท่ีดินน้ันต้ังอยู่เป็นคณะกรรมก�รร่วมเพื่อพิจ�รณ�อนุญ�ตให้ประช�ชนเข้�ไป
ใช้ประโยชน์

2.3 การให้ความเห็นชอบโครงการในพื้นที่
 ระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยก�รเปลี่ยนสภ�พที่ดินอันเป็นส�ธ�รณ 
สมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกันจ�กก�รใช้เพื่อส�ธ�รณประโยชน์ 
อย่�งหนึ่งเป็นอีกอย่�งหนึ่ง
 พ.ศ. 2543 แนวท�งปฏิบัติในก�รเปลี่ยนสภ�พที่ดินอันเป็นส�ธ�รณ
สมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมือง ใช้ร่วมกัน จ�กก�รใช้เพื่อส�ธ�รณประโยชน์ 
อย�่งหนึง่เปน็อกีอย�่งหน่ึง ข้อ 5 (2) เมือ่จังหวดัได้รบัคำ�ขอ ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน และพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสม
พร้อมทั้งผลกระทบในด้�นต่�งๆ พร้อมกับขอทร�บคว�มเห็นไปยังส่วนร�ชก�ร 
ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ผงัเมอืง ก�รจร�จร รวมทัง้ขอทร�บคว�มเหน็ไปยงั  
อปท. อำ�เภอ กิ่งอำ�เภอ ฯลฯ
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2.4 อำานาจ/ภารกิจในการเก็บภาษี
 พระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย พระพุทธศักร�ช 2456  
ม�ตร� 117 ทวิ บัญญัติให้ผู้รับอนุญ�ตปลูกสร้�งอ�ค�รหรือสิ่งอื่นใดล่วงลำ้�เข้�ไป
เหนือนำ้� ในนำ้� และใต้นำ้�ของแม่นำ้� 
 ลำ�คลอง บึง อ่�งเก็บนำ้� ทะเลส�บ อันเป็นท�งสัญจรของประช�ชน หรือ
ที่ประช�ชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภ�ยในน่�นนำ้�ไทย หรือบนช�ยห�ด
ของทะเลดังกล่�ว ต้องเสียค่�ตอบแทนร�ยปีต�มวิธีก�รและอัตร�ที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวง ค่�ตอบแทนที่เก็บได้ให้ตกเป็นของกรุงเทพมห�นคร เมืองพัทย� 
เทศบ�ล อบจ. หรือ อบต. อื่นซึ่งมีกฎหม�ยจัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณีที่อ�ค�ร 
หรือสิ่งอื่นใดนั้นอยู่ในเขต

3. การขุดดินและถมดิน

3.1 การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
 น�ยกเทศมนตรี น�ยก อบต. ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร และน�ยก
เมืองพัทย� เป็นเจ้�พนักง�นท้องถิ่นต�มม�ตร� 4 ในพระร�ชบัญญัติก�รขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543

3.2 อำานาจในการออกข้อบัญญัติ/กฎหมายรอง

3.2.1 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 ก) ม�ตร� 7 อปท. ถอืปฏบิตัติ�มกฎกระทรวงทีรั่ฐมนตรีฯ ออกต�มม�ตร� 6  
และ อปท. มีอำ�น�จออกขอ้บัญญตัทิอ้งถิน่กำ�หนดเรือ่งใดต�มม�ตร� 6 ไดใ้นกรณ ี
ทีย่งัไมม่กีฎกระทรวงกำ�หนดในเรือ่งนัน้ แตถ่�้ตอ่ม�มกี�รออกกฎกระทรวงกำ�หนด 
เร่ืองดังกล่�ว ให้ข้อกำ�หนดของข้อบัญญัติท้องถ่ินในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง 
เป็นอันยกเลิก และก�รยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่มีผลต่อก�รดำ�เนินก�รที่ได้
กระทำ�ไปแล้วโดยถูกต้องต�มข้อบัญญัติท้องถิ่น
 ข) ม�ตร� 8 อปท. มีอำ�น�จออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่มีก�รออก
กฎกระทรวงกำ�หนดต�มม�ตร� 6 แล้วได้ในกรณีต่อไปนี้ 1)ออกข้อบัญญัติท้อง
ถิน่กำ�หนดร�ยละเอียดเพิม่เตมิจ�กทีก่ำ�หนดไวใ้นกฎกระทรวง โดยไมข่ดัหรอืแยง้
กับกฎกระทรวงดังกล่�ว 2)ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำ�หนดในเรื่องที่ขัดหรือแย้งกับ 



112 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:  อำานาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย

กฎกระทรวง เนือ่งจ�กมคีว�มจำ�เปน็หรอืเหตผุลพเิศษเฉพ�ะทอ้งถิน่ แตต่อ้งไดรั้บ 
คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รขุดดินและถมดิน และได้รับอนุมัติจ�ก 
รัฐมนตรีฯ

3.3 อำานาจในการระงับกิจกรรม
 เนื่องจ�กยังไม่มีกฎกระทรวงที่ออกต�มม�ตร� 6 ของพระร�ชบัญญัติ 
ก�รขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กำ�หนดในเรื่องนี้ อปท. ส�ม�รถใช้อำ�น�จต�ม
ม�ตร� 7 วรรค 2 กำ�หนดหลกัเกณฑก์�รประกนัคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�กก�รขดุดนิ
และถมดิน รวมทั้งมีอำ�น�จออกคำ�สั่งให้ผู้รับจ้�งขุดดินหรือถมดินหยุดก�รขุดดิน
หรอืถมดนิไวเ้ปน็ก�รชัว่คร�วในกรณทีีเ่หน็ว�่อ�จจะกอ่ใหเ้กดิคว�มเสียห�ยสูงกว�่
หลกัประกันท่ีได้ว�งไว้และใหว้�งหลกัประกนัเพิม่เตมิกอ่นทีจ่ะดำ�เนนิก�รตอ่ไปได้

3.4 อำานาจในการให้วางเงินประกัน
 เนื่องจ�กยังไม่มีกฎกระทรวงที่ออกต�มม�ตร� 6 ของพระร�ชบัญญัติ 
ก�รขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กำ�หนดในเรื่องนี้ อปท. ส�ม�รถใช้อำ�น�จ 
ต�มม�ตร� 7 วรรค 2 กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รประกันคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�ร
ขุดดินและถมดินได้ ตัวอย่�งเช่น อบต. บ้�นเก�ะ จังหวัดนครร�ชสีม� ได้ออก 
ข้อบัญญัติองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นเก�ะเรื่อง หลักเกณฑ์ก�รประกันคว�ม 
เสียห�ยที่เกิดจ�กก�รขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552 ซึ่งกำ�หนดให้ผู้รับจ้�งขุดดิน
หรือถมดิน หรือเจ้�ของที่ดินซึ่งใช้เส้นท�งอันเป็นสิ่งก่อสร้�งที่อยู่ในเขต อบต. 
บ�้นเก�ะ (เชน่ ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนล�ดย�ง ถนนหนิคลุก ถนนดนิลูกรัง 
ฯลฯ) มีหน้�ที่ยื่นคำ�ขอเพื่อว�งหลักประกันเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเพื่อประกัน
คว�มเสียห�ยท่ีอ�จเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินดังกล่�วในเขต อบต. รวมทั้งมีอำ�น�จ 
ออกคำ�สัง่ใหผู้ร้บัจ�้งขดุดนิหรอืถมดนิหยดุก�รขดุดนิหรอืถมดนิไวเ้ปน็ก�รชัว่คร�ว
ในกรณีที่เห็นว่�อ�จจะก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยสูงกว่�หลักประกันที่ได้ว�งไว้ 
และให้ว�งหลักประกันเพิ่มเติมก่อนที่จะดำ�เนินก�รต่อไปได้

3.5 อำานาจ/ภารกิจในการเก็บภาษี
 ก) ประมวลกฎหม�ยที่ดิน พ.ศ. 2497 ม�ตร� 9/1 ให้ผู้ได้รับอนุญ�ต 
ต�มม�ตร� 9 เสียค่�ตอบแทนเป็นร�ยปีให้แก่ เทศบ�ล อบต. กรุงเทพมห�นคร 
เมืองพัทย� หรือ อปท. อื่นที่มีกฎหม�ยจัดตั้งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญ�ตน้ันตั้งอยู่ 
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ยกเว้น อบจ. ต�มวิธีก�รและอัตร�ที่กำ�หนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกิน 
อัตร�ต�มบัญชีท้�ยประมวลกฎหม�ยนี้ ให้ อปท. ที่ ได้รับค่�ตอบแทน 
แบ่งค่�ตอบแทนดังกล่�วให้แก่ อบจ. ในอัตร�ร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือให้ตกเป็น
ร�ยได้ของ อปท. นั้น ในกรณีที่ อปท. ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขต อบจ. ให้ค่�ตอบแทน
ตกเป็นของ อปท. นั้นทั้งหมด
 ข) พระร�ชบญัญตักิ�รขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 ม�ตร� 17 ม�ตร� 18  
และม�ตร� 26 ผู้ที่ประสงค์จะขุดดินหรือถมดินมีหน้�ที่ต้องแจ้งต่อเจ้�พนักง�น 
ทอ้งถิน่ (น�ยกเทศมนตร ีน�ยก อบต. ผูว้�่กรงุเทพมห�นคร และน�ยกเมอืงพทัย�)  
และจะต้องเสียค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง  
โดยให้ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่เก็บได้เป็นร�ยได้ของ อปท. ที่มีก�รขุดดิน
หรือถมดินนั้น

3.6 การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม
 ก) พระร�ชบัญญัติก�รขุดดินและก�รถมดิน พ.ศ. 2543 ม�ตร� 18  
ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่เก็บได้ต�มม�ตร� 17 วรรค 5 ให้เป็นร�ยได้ของ 
อบต. แห่งท้องที่ที่มีก�รขุดดินนั้น
 ข) พระร�ชบัญญัติสภ�ตำ�บลและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 
ม�ตร� 77 ร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยนำ้�บ�ด�ล เงินอ�กร  
ประท�นบัตร ใบอนุญ�ตและอ�ชญ�บัตรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประมง ค่�ภ�คหลวง 
และค�่ธรรมเนยีมต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยป�่ไม ้และค�่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละ
นติกิรรมต�มประมวลกฎหม�ยทีด่นิทีเ่กบ็ใน อบต. ใด ใหเ้ปน็ร�ยไดข้อง อบต. น้ัน

4. ทรัพยากรประมง

4.1 การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม
 พระร�ชบัญญัติสภ�ตำ�บลและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537  
ม�ตร� 77 ร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยนำ้�บ�ด�ล เงินอ�กร 
ประท�นบัตร ใบอนุญ�ตและอ�ชญ�บัตรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประมง  
ค่�ภ�คหลวง และค่�ธรรมเนียมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ และค่�ธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต�มประมวลกฎหม�ยที่ดินที่เก็บใน อบต. ใด  
ให้เป็นร�ยได้ของ อบต. นั้น
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5. ทรัพยากรแร่

5.1 การดูแล บำารุงรักษา/ควบคุม
 ต�มคำ�สั่งกระทรวงอุตส�หกรรม ที่ 127/2547 เร่ือง แต่งตั้งพนักง�น 
เจ้�หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ลงวันที่ 17 พฤษภ�คม 2547 
พนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มคำ�สั่งนี้มีอำ�น�จและหน้�ที่ปฏิบัติต�มม�ตร� 70 แห่ง  
พระร�ชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เฉพ�ะในเขตท้องที่ซึ่งอยู่ในอำ�น�จหน้�ที่ของตน 
โดยให้มีหน้�ที่เฉพ�ะก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในก�รทำ�เหมืองแร่ และก�รให้คว�มเห็น คำ�แนะนำ�  
และก�รร�ยง�นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญห�ก�รร้องเรียนจ�กก�รทำ�เหมืองแร่

5.2 การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
 พระร�ชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ต�มคำ�สั่งกระทรวงอุตส�หกรรม  
ที่ 127/2547 เรื่อง แต่งตั้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
ลงวันท่ี 17 พฤษภ�คม 2547 แต่งตั้งให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนี้เป็นพนักง�น 
เจ้�หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติแร่ คือ 1)เทศบ�ล ได้แก่ น�ยกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบ�ล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหรือกองก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2)อบต. ได้แก่ น�ยก อบต. ปลัด อบต. ผู้อำ�นวยก�รกองหรือหัวหน้�ส่วน
ส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.3 การให้ความเห็นชอบโครงการในพื้นที่
 ระเบียบกรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�นและก�รเหมืองแร่ว่�ด้วยก�รดำ�เนิน
ก�รเกี่ยวกับคำ�ขอประท�นบัตร ก�รออกประท�นบัตร ก�รต่ออ�ยุประท�นบัตร  
และก�รโอนประท�นบัตร พ.ศ. 2547 กำ�หนดให้ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ  
กับคำ�ขอประท�นบัตร ประกอบด้วยขั้นตอนที่ต้องทำ�หนังสือขอคว�มเห็นชอบ 
จ�ก อบต. หรือ เทศบ�ล ที่พื้นที่คำ�ขอประท�นบัตรนั้นตั้งอยู่

5.4 การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม
 ก) พระร�ชบัญญัติสภ�ตำ�บลและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 
ม�ตร� 77 ร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยนำ้�บ�ด�ล เงินอ�กร  
ประท�นบัตร ใบอนุญ�ตและอ�ชญ�บัตรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประมง  
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ค่�ภ�คหลวงและค่�ธรรมเนียมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ แร่ และค่�ธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต�มประมวลกฎหม�ยที่ดินที่เก็บใน อบต. ใด  
ให้เป็นร�ยได้ของ อบต. นั้น
 ข) พระร�ชบัญญตักิำ�หนดแผนและขัน้ตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแ้กอ่งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม�ตร� 23 (12) ประกอบกับม�ตร� 24 (8)  
ค่�ภ�คหลวงแร่ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยแร่หลังจ�กหักส่งเป็นร�ยได้ของรัฐในอัตร�
ร้อยละ 40 และให้จัดสรรให้ อปท. ต�มสัดส่วนที่ได้กำ�หนดไว้

6. ทรัพยากรนำ้า

6.1 การดูแล บำารุงรักษา/ควบคุม
 คำ�สัง่กรมชลประท�น ที ่ข.1056/2546 เรือ่ง แตง่ตัง้เจ�้หน�้ทีข่ององคก์�ร
บริห�รส่วนตำ�บลและเจ้�หน้�ที่ของเทศบ�ลเป็นเจ้�พนักง�น ลงวันที่ 5 กันย�ยน 
2546 เจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ดูแลรักษ�ท�งนำ้�ชลประท�นประเภท 2 และผิวจร�จร
ท�งลำ�เลียงย่อยบนคันคลองชลประท�นภ�ยในเขตพื้นที่ของ อปท.

6.2 การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
 ก) คำ�สั่งกรมชลประท�น ที่ ข.1056/2546 เร่ือง แต่งตั้งเจ้�หน้�ที่ของ
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลและเจ้�หน้�ที่ของเทศบ�ลเป็นเจ้�พนักง�น ลงวันที่ 
5 กันย�ยน 2546 แต่งตั้ง 1)ประธ�นสภ� อบต. 2)น�ยก อบต. 3)ปลัด อบต. 
4)ประธ�นสภ�เทศบ�ล 5)น�ยกเทศมนตรี 6)ปลัดเทศบ�ล มีหน้�ที่ดูแลรักษ� 
ท�งนำ�้ชลประท�นประเภท 2 และผวิจร�จรท�งลำ�เลยีงยอ่ยบนคนัคลองชลประท�น
ภ�ยในเขตพื้นที่ของ อปท.
 ข) คำ�สั่งกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ที่ 298/2553  
เรือ่ง แตง่ตัง้พนกัง�นเจ�้หน�้ทีต่�มพระร�ชบญัญตัทิรพัย�กรนำ�้บ�ด�ล พ.ศ. 2520  
ลงวันที่ 7 ตุล�คม 2553 แต่งตั้งให้ผู้บริห�รท้องถิ่นและพนักง�นส่วนท้องถิ่นของ
เทศบ�ล และ อบต. ดงัตอ่ไปนีเ้ปน็พนกัง�นเจ�้หน�้ทีต่�มพระร�ชบญัญตันิำ�้บ�ด�ล  
พ.ศ. 2520 เฉพ�ะในเขตเทศบ�ลหรือ อบต. ที่ตนมีอำ�น�จหน้�ที่รับผิดชอบ
 • ข้�ร�ชก�รก�รเมืองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ น�ยกเทศมนตรี น�ยก อบต. 
ในเขตเทศบ�ลหรือ อบต. ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตนำ้�บ�ด�ลจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดนครร�ชสีม�
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 • ข้�ร�ชก�รพลเรือนส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดเทศบ�ล ปลัด อบต.  
ผูอ้ำ�นวยก�รกองช�่ง หวัหน�้สว่นโยธ� นติกิร วศิวกรโยธ� น�ยช�่งโยธ� ช�่งโยธ� 
เจ้�พนักง�นก�รประป� และเจ้�หน้�ที่ก�รประป� ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ระดับ 3 
ขึน้ไป หรอืประเภทวชิ�ก�รระดบัปฏบัิตกิ�รขึน้ไป หรอืประเภททัว่ไประดบัชำ�น�ญ
ง�นขึ้นไป ซึ่งสังกัดเทศบ�ล หรือ อบต. ที่ตั้งอยู่ในเขตนำ้�บ�ด�ลจังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครร�ชสีม�
 ค) คำ�สั่งกรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ลที่ 103/2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักง�น 
นำ้�บ�ด�ลประจำ�ท้องที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ลงวันที่ 20 เมษ�ยน 2554 
ซึ่งแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนี้ในเทศบ�ล และ อบต. เป็นพนักง�นนำ้�บ�ด�ล
ประจำ�ท้องที่ คือ
 • แต่งต้ังน�ยกเทศมนตร ีในเขตทอ้งทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัขอนแกน่ 
และจังหวัดนครร�ชสีม� เป็นพนักง�นนำ้�บ�ด�ลประจำ�ท้องที่ในเขตนำ้�บ�ด�ล
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครร�ชสีม� ต�มลำ�ดับ มีอำ�น�จ
หน้�ที่เฉพ�ะในเขตเทศบ�ลที่ตนรับผิดชอบ
 • แตง่ตัง้น�ยก อบต. ในเขตทอ้งทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัขอนแกน่ และ
จังหวัดนครร�ชสีม� เป็นพนักง�นนำ้�บ�ด�ลประจำ�ท้องที่ในเขตนำ้�บ�ด�ลจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครร�ชสีม� ต�มลำ�ดับ มีอำ�น�จหน้�ที่
เฉพ�ะในเขต อบต. ที่ตนรับผิดชอบ

6.3 อำานาจในการให้ใช้ประโยชน์
 คำ�สั่งกรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ลที่ 104/2554 เรื่อง มอบหม�ยให้เป็นผู้ออก 
ใบอนุญ�ตแทนอธิบดีกรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ลงวันที่ 20 เมษ�ยน 2554 มอบหม�ยให้น�ยกเทศมนตรี และน�ยก อบต. ในเขต 
นำ้�บ�ด�ลจังหวัดเชียงใหม่ เขตนำ้�บ�ด�ลจังหวัดขอนแก่น และเขตนำ้�บ�ด�ล
จังหวัดนครร�ชสีม� ซึ่งเป็นจังหวัดนำ�ร่อง มีอำ�น�จหน้�ที่เฉพ�ะในเขตเทศบ�ล
และเขต อบต. ที่ตนเองรับผิดชอบ
 ก) ออกใบอนุญ�ตเจ�ะนำ�้บ�ด�ล ทีม่ขีน�ดเสน้ผ�่ศนูยก์ล�งของทอ่กรบุอ่
ตอนบนสุดน้อยกว่� 100 มิลลิเมตร และใบอนุญ�ตใช้นำ้�บ�ด�ลที่มีปริม�ณนำ้�ไม่
เกินกว่�วันละ 10 ลูกบ�ศก์เมตร
 ข) โอนใบอนุญ�ตเจ�ะนำ้�บ�ด�ล ที่มีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งของท่อกรุบ่อ
ตอนบนสุดน้อยกว่� 100 มิลลิเมตร และใบอนุญ�ตใช้นำ้�บ�ด�ลที่มีปริม�ณนำ้� 
ไม่เกินกว่�วันละ 10 ลูกบ�ศก์เมตร
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 ค) ต่ออ�ยุใบอนุญ�ตเจ�ะนำ้�บ�ด�ล ที่มีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งของท่อกรุ
บ่อตอนบนสุดน้อยกว่� 100 มิลลิเมตร และใบอนุญ�ตใช้นำ้�บ�ด�ลที่มีปริม�ณนำ้�
ไม่เกินกว่�วันละ 10 ลูกบ�ศก์เมตร

6.4 อำานาจในการเพิกถอนสิทธิ/ใบอนุญาต
 คำ�สั่งกรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ลที่ 105/2554 เรื่อง มอบอำ�น�จให้ปฏิบัติ
ร�ชก�รแทนอธบิดกีรมทรพัย�กรนำ�้บ�ด�ล (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) ลงวนัที ่ 
20 เมษ�ยน 2554 มอบอำ�น�จใหน้�ยกเทศมนตร ีและน�ยก อบต. ในเขตนำ�้บ�ด�ล 
จังหวัดเชียงใหม่ เขตนำ้�บ�ด�ลจังหวัดขอนแก่น และเขตนำ้�บ�ด�ลจังหวัด
นครร�ชสีม� มีอำ�น�จปฏิบัติร�ชก�รแทนอธิบดีกรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ลดังนี้
 ก) แก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญ�ตต�มม�ตร� 33 แห่งพระร�ชบัญญัติ 
นำ�้บ�ด�ล พ.ศ. 2520 เฉพ�ะใบอนุญ�ตเจ�ะนำ�้บ�ด�ล และใบอนญุ�ตใชน้ำ�้บ�ด�ล 
ที่น�ยกเทศมนตรี และน�ยก อบต. ได้รับมอบหม�ยให้เป็นผู้ออกใบอนุญ�ต  
ส่วนใบอนุญ�ตที่ไม่ได้รับมอบอำ�น�จ ให้เสนอคว�มเห็นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ต่ออธิบดีกรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ลเพื่อพิจ�รณ�ต่อไป
 ข) สัง่และกำ�หนดวธิกี�รใหผู้ร้บัใบอนญุ�ตแกไ้ขเพือ่ปอ้งกนัคว�มเสยีห�ย
ทีจ่ะเกิดขึ้นต่อสิง่แวดลอ้มในเขตนำ้�บ�ด�ลต�มที่เห็นสมควร ต�มม�ตร� 34 แห่ง
พระร�ชบัญญัตินำ้�บ�ด�ล พ.ศ. 2520 เฉพ�ะใบอนุญ�ตเจ�ะนำ้�บ�ด�ล และใบ
อนุญ�ตใช้นำ้�บ�ด�ลที่ได้รับมอบหม�ยให้เป็นผู้ออกใบอนุญ�ต ส่วนใบอนุญ�ต 
ที่ไม่ได้รับมอบอำ�น�จ ให้เสนอคว�มเห็นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี 
กรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ลเพื่อพิจ�รณ�ต่อไป
 ค) เพิกถอนใบอนุญ�ตต�มม�ตร� 35 แห่งพระร�ชบัญญัตินำ้�บ�ด�ล  
พ.ศ. 2520 เฉพ�ะใบอนุญ�ตเจ�ะนำ้�บ�ด�ล และใบอนุญ�ตใช้นำ้�บ�ด�ลที่ได้รับ
มอบหม�ยให้เป็นผู้ออกใบอนุญ�ต ส่วนใบอนุญ�ตที่ไม่ได้รับมอบอำ�น�จให้เสนอ
คว�มเห็นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมทรัพย�กรนำ้�บ�ด�ลเพื่อพิจ�รณ�
ต่อไป
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7. คู คลอง ทางนำ้าสาธารณะ

7.1 การดูแล บำารุงรักษา/ควบคุม
 ก) ระเบยีบกระทรวงมห�ดไทยว�่ดว้ยวธิกี�รเกีย่วกบัก�รขดุลอกแหล่งนำ�้ 
ส�ธ�รณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� 20 แห่ง 
พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
ขอ้ 10 น�ยอำ�เภอหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็ผูร้บัผดิชอบในก�รตรวจสอบ 
และควบคุมก�รขุดลอกให้เป็นไปโดยถูกต้องต�มเงื่อนไข
 ข) พระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย พระพุทธศักร�ช 2456 
ม�ตร� 117 กรมเจ้�ท่�มอบอำ�น�จเจ้�ท่�ให้ อปท. ในก�รควบคุมป้องกันมิให้
บุคคลใดปลูกสร้�งอ�ค�รหรือสิ่งอื่นใดล่วงลำ้�เข้�ไปเหนือนำ้� ในนำ้� และใต้นำ้�ของ
แม่นำ้� ลำ�คลอง บึง อ่�งเก็บนำ้� ทะเลส�บ อันเป็นท�งสัญจรของประช�ชนหรือที่
ประช�ชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนั หรอืทะเลภ�ยในน�่นนำ�้ไทย เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญ�ต
จ�กกรมเจ้�ท่� ซึ่งรวมถึง “ที่ช�ยตลิ่ง” “ที่นำ้�ท่วมถึง” และ “ที่ช�ยห�ด”

7.2 อำานาจในการจับกุม/รื้อถอน
 คำ�สัง่กรมก�รขนสง่ท�งนำ�้และพ�ณชิยน�ว ีที ่320/2547 ลงวนัที ่8 มิถนุ�ยน  
2547 มอบอำ�น�จ “เจ้�ท่�” ให้ อปท. ดำ�เนินก�รต�มม�ตร� 118 ทวิ
 ก) ออกคำ�สั่งให้ผู้ฝ่�ฝืนรื้อถอนหรือแก้ไขอ�ค�รหรือสิ่งอื่นใดนั้น
 ข) ในกรณีที่เจ้�ของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนหรือไม่ปร�กฏตัวเจ้�ของ
หรือผู้ครอบครอง ขอให้ศ�ลมีคำ�สั่งให้เจ้�ท่�ดำ�เนินก�รรื้อถอน โดยเจ้�ของ
หรือผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รน้ัน และนำ�วัสดุที่ได้จ�กก�รรื้อถอน 
ออกข�ยทอดตล�ดหรือข�ยโดยวิธีอื่น ในกรณีที่เจ้�ของหรือผู้ครอบครองไม่ยอม
ชดใช้ค่�ใช้จ่�ยให้ ฯลฯ

7.3 อำานาจในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
 พระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย พระพุทธศักร�ช 2456 
 ก) ม�ตร� 117 ก�รอนุญ�ตให้ปลูกสร้�งสิ่งล่วงลำ้�ลำ�นำ้� อปท. มีอำ�น�จ
พิจ�รณ�และอนุญ�ตให้ปลูกสร้�งสิ่งล่วงลำ้�ลำ�นำ้� 8 ร�ยก�ร ดังนี้ 1)โรงสูบนำ้�  
2)ก�รว�งท่อ ส�ยเคเบิล และก�รปักเส�ไฟฟ้� 3)กระชังเ ล้ียงสัตว์นำ้�  
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4)เขื่อนกันนำ้�เซ�ะ 5)ท่�เทียบเรือขน�ดไม่เกิน 20 ตันกรอส 6)โป๊ะเทียบเรือ 
และสะพ�นปรับระดับ 7)สะพ�นข้�มคลอง 8)ค�นเรือ
 ข) ม�ตร� 120 ก�รอนุญ�ตให้ขุดลอกร่องนำ้�ท�งเรือเดิน อปท. มีอำ�น�จ
อนุญ�ตให้ขุดลอก ดูแลรักษ�ร่องนำ้�ท�งเรือเดิน และง�นติดตั้งบำ�รุงรักษ�
เครื่องหม�ยก�รเดินเรือ รวมถึงก�รดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิด ดังนี้ 1)ร่องนำ้� 
ภ�ยในประเทศที่เป็นบึง ลำ�คลอง แม่นำ้� ขน�ดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ใน อปท. น้ันๆ 
เพียงแห่งเดียว 2)ร่องนำ้�ช�ยฝั่งทะเลขน�ดเล็ก

7.4 อำานาจในการปรับ
 คำ�สั่งกรมก�รขนส่งท�งนำ้�และพ�ณิชยน�วี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 8 
มิถุน�ยน 2547 ข้อ 4. ให้ อปท. ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รเปรียบเทียบปรับให้เป็น
ไปต�มม�ตร� 13 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย พระพุทธศักร�ช 
2477 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลให้ อปท. มีอำ�น�จเปรียบเทียบปรับผู้ต้องห�ได้เมื่อผู้เสียห�ย
ยินยอม ในกรณีที่เป็นคว�มผิดซึ่งมีโทษปรับสถ�นเดียวไม่เกิน 10,000 บ�ท

7.5 อำานาจ/ภารกิจในการจัดเก็บภาษี
 พระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย พระพุทธศักร�ช 2456 
 ก) ก�รบริห�รและดูแลรักษ�สถ�นีขนส่งท�งนำ้� (ท่�เทียบเรือส�ธ�รณะ) 
และก�รดำ�เนนิก�รต�มม�ตร� 46 ทว ิอปท. เป็นผูด้แูลก�รใชป้ระโยชน์โดยไมเ่รยีก
เกบ็ค�่บรกิ�รก�รใชท้�่เรอื แตจ่ดัเกบ็ค�่ธรรมเนยีมสำ�หรับก�รจดับริก�รส�ธ�รณะ
ต�มอำ�น�จหน้�ที่ของตนได้ เช่น ค่�ส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ ค่�นำ้� ค่�ไฟ ค่�รักษ�
คว�มสะอ�ด ค่�รักษ�คว�มปลอดภัย ฯลฯ
 ข) ม�ตร� 117 ทวิ บัญญัติให้ผู้รับอนุญ�ตปลูกสร้�งอ�ค�รหรือสิ่งอื่นใด 
ลว่งลำ�้เข�้ไปเหนอืนำ�้ ในนำ�้ และใตน้ำ�้ของแมน่ำ�้ ลำ�คลอง บงึ อ�่งเกบ็นำ�้ ทะเลส�บ 
อันเป็นท�งสัญจรของประช�ชน หรือที่ประช�ชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเล
ภ�ยในน่�นนำ้�ไทย หรือบนช�ยห�ดของทะเลดังกล่�ว ต้องเสียค่�ตอบแทนร�ยปี 
ต�มวิธีก�รและอัตร�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ค่�ตอบแทนที่เก็บได้ ให้ตกเป็น 
ของกรุงเทพมห�นคร เมืองพัทย� เทศบ�ล องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนซ่ึงมีกฎหม�ยจัดตั้งขึ้นแล้วแต่กรณีที่อ�ค�ร
หรือสิ่งอื่นใดนั้นอยู่ในเขต
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7.6 การได้รับส่วนแบ่งจากภาษี/ค่าธรรมเนียม
 พระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทยพระพุทธศักร�ช 2456  
ม�ตร� 117 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย  
(ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2535 ผูร้บัอนญุ�ตปลกูสร�้งอ�ค�รหรอืสิง่อืน่ใดต�มม�ตร� 117  
ต้องเสียค่�ตอบแทนเป็นร�ยปี ต�มวิธีก�รและอัตร�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่�ต�ร�งเมตรละ 50 บ�ท และถ้�เป็นอ�ค�รหรือสิ่งอื่นใด 
ซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในก�รประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่� 
ของอัตร�ดังกล่�ว ในกรณีที่อ�ค�รหรือสิ่งอื่นใดดังกล่�วถูกปลูกสร้�งขึ้นโดยมิได้
รับอนุญ�ตหรือไม่เป็นไปต�มที่ได้รับอนุญ�ตให้เสียค่�ตอบแทนเป็นส�มเท่�ของ
อตัร�ดงักล�่ว ก�รกำ�หนดค�่ตอบแทนต�มวรรคหนึง่ ใหค้ำ�นงึถงึสภ�พของแตล่ะ 
ท้องที่และประโยชน์ที่ผู้ปลูกสร้�งหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ ค่�ตอบแทนที่เก็บได้
ต�มวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรุงเทพมห�นคร เมืองพัทย� เทศบ�ล องค์ก�ร
บริห�รส่วนจังหวัด สุข�ภิบ�ล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหม�ย
จัดตัง้ขึน้ แลว้แต่กรณ ีทีอ่�ค�รหรอืสิง่อืน่ใดนัน้อยู่ในเขต ในกรณทีีมี่เหตอุนัสมควร 
จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่�ตอบแทนให้หน่วยง�นหรือบุคคลใด 
ก็ได้
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เว็บไซต์
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servGis/Report_stat/10_2.htm  
 (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ).
http://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p4.htm (กรมพัฒน�ที่ดิน).
http://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p5.htm (กรมพัฒน�ที่ดิน).
www.thaigov.go.th
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=33608.0;prev_ 
 next=prev).
http://www.oknation.net/blog/kintaro/2011/12/30/entry-1 และ http://www. 
 voicetv.co.th
http://www.thaiwater.net/current/menu.html
http://www.seub.or.th
http://www.seub.or.th
http://web2.forest.go.th
www.geocities.ws/moac_kan/tablecontents/land_reform.xls
http://www.ryt9.com/s/ryt9/162366
http://www.dmr.go.th  
http://www.tourisminvest.tat.or.th/index.php?option=com_content&view=ar 
 ticle&id=77&Itemid=244&lang=th
http://www.cuurp.org/thaiequity/resources/2nd/2nd%20Agenda.pdf
http://www.ryt9.com/s/ryt9/162366
http://www.codi.or.th/
http://landinfo.mnre.go.th/landinfo/websiet/PDF/Report/Chart%20Report.pdf 
http://landinfo.mnre.go.th/landinfo/websiet/PDF/Report/Annual%20 
 Report%2052.pdf
http://lib.mnre.go.th/lib/reporWest/reporWest49.pdf
http://www.prachachat.net
http://www.forest.go.th
http://www.industry.go.th
http://www.dpim.go.th/
http://www.youtube.com/watch?v=yrQXKn-8Ry0&feature=related
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http://www.dnp.go.th/MainNation/law_faq/_private/answer11.htm
www.kanchanaburi.go.th/au/content/kbr/KBR_8_52.doc
www.kanchanaburi.go.th/au/content/kbr/KBR_8_52.doc
http://www.dnp.go.th/nprd/develop/data/stat53/M_53.pdf
http://www.oknation.net/blog/kintaro/2011/12/30/entry-1
http://www.voicetv.co.th
www.nesdb.go.th



NOTE:





มิ�งสรรพ ขาวสอาด และคณะ

มิ�งสรรพ
 ขาวสอาด และคณ

ะ

อำนาจ ปญหา
และขอเสนอเชิงนโยบาย

กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:
องคกรปกครองสวนทองถิ�นองคกรปกครองสวนทองถิ�นกับการจัดการทรัพ

ยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปญ
หา และขอเสนอเชิงนโยบาย

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
145/5 หมู 1 ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

โทรศัพท 0 5332 7590-1 โทรสาร 0 5332 7590-1 ตอ 16

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

เลขที่ 99/8 ศูนยเร�ยนรูสุขภาวะ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท 0 2343 1500 โทรสาร 0 2343 1551
www.thaihealth.or.th


