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คํานํา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย : ปริทัศน
สถานภาพความรู” มีจํานวน 6 เลม ดังนี้
1. เอกสารหลัก
2. เอกสารประกอบเลม ที่ 1 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และการนโยบาย
การเกษตรในชวงสมัยกรุงสุโขทัยถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 1762- พ.ศ. 2524)
3. เอกสารประกอบเลมที่ 2 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5-7 (พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2539)
4. เอกสารประกอบเลมที่ 3 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-9 (พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2549)
5. เอกสารประกอบเลมที่ 4 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554)
6. เอกสารประกอบเลมที่ 5 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11-12 (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2561)
เอกสารหลักโครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย : ปริทัศนสถานภาพ
ความรู” ฉบับนี้ เปนการสรุปสาระสําคัญจากเอกสารประกอบ 5 เลม ดังที่กลาวขางตน โดยมีทั้งหมด 7 บท คือ
บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 ประสบการณนานาชาติวาดวยความเชื่อมโยงของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
บทที่ 3 วิ วั ฒ นาการการเกษตรกั บ การปกครองของราชอาณาจั ก รไทย บทที่ 4 ผลจากนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทยกับชวงเวลาการพัฒนา บทที่ 5 ความเชื่อมโยงและเสนเวลา (Timeline)
ในการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตร บทที่ 6 การถอดบทเรียน
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย และบทที่ 7 สรุป
คณะผูวิจัย

ก

สรุปสําหรับผูบ ริหาร
โครงการวิจัยเรือ่ ง“นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การเกษตรไทย :
ปริทศั นสถานภาพความรู”
การพัฒ นาการเกษตรของประเทศไทยในชวงหกทศวรรษที่ผานมา ไดนําทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อ
การเกษตรที่อุดมสมบูรณมาใชจํานวนมากโดยมิไดมีการบํารุงรักษาอยางเพียงพอ ถึงปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการเกษตร ทั้งทรัพยากรปาไม ทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากรน้ํา มีสภาพเสื่อมโทรมหรือขาดแคลน โดยพื้นทีป่ า
ไมที่มีอยูในปจจุบันจํานวน 102.28 ลานไร (กรมปาไม, 2558: 10) ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวจํานวน 128 ลานไร
ทรัพยากรที่ดินมีปญหาการชะลางพังทลายของดินจํานวนมากถึง 108 ลานไร (กรมพัฒนาที่ดิน , 2543: 37)
ทรัพยากรน้ําที่ใชเพื่อการเกษตรถึงรอยละ 80 ของน้ําที่เก็บกักไวในแตละป ก็เริ่มขาดแคลน (คณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา , 2558: 2-18) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ทําใหการผลิตทางการเกษตรลดลงสงผลตอรายไดและการดํารงชีวิตของเกษตรกรและคาดวาจะทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงมีประชากรไทยที่ตองพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในที่ดิ นเพื่อการเกษตร
ประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ประเทศอยูอีกจํานวนมากถึง 5.9 ลานครัวเรือน จํานวน 25 ลานคน และมีแรงงาน
ภาคเกษตรอีกจํานวน 18 ลานคน
จึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสนใจตอการดํารงชีวิตของประชากรในภาคการเกษตรกลุมนี้
ดวยหลัก การแล วทั้ง ทรัพยากรป าไม ทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากรน้ํา มีสวนที่ เ ชื่อ มโยงกับ ภาค
การเกษตรเปนอยางยิ่ง เพราะพื้นที่ปาไมนอกจากทําหนาที่อนุรักษดินและน้ําแลวยังเปนแหลงธาตุอาหารพืชที่
ผุพัง สลายตัวจากมวลชีวภาพปาไมและเปนแหลงอํานวยน้ําตอพื้นที่เ บื้องลาง ทรัพยากรดินนอกจากเปนที่
ยึดเหนี่ยวของรากพืช แหลงธาตุอาหารที่สลายตัวจากวัตถุตนกําเนิดแลว ยังเปนแหลงเก็บกักน้ําในดินสําหรับพืช
สวนทรัพยากรน้ํานั้นมีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช ปจจัยการผลิตที่สําคัญอยางยิ่งในภาคการเกษตร
จึงมาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสามประเภทดังกลาวนี้
อย างไรก็ ต ามในอดี ตถึ ง ป จ จุบั น รั ฐ ได มี ก ารกํา หนดนโยบายทั้ง ทรัพ ยากรป า ไม ทรั พ ยากรที่ ดิ น
ทรัพยากรน้ํา และนโยบายการเกษตรมาอยางตอเนื่อง แตการกําหนดนโยบายดังกลาวสวนใหญมิไดมีแนวคิดที่
เชื่อมโยงและสอดคลองกัน นโยบายแตละดานจะกําหนดขึ้นเฉพาะดาน รวมทั้งนโยบายที่กําหนดแตละดานก็มิได
เปนไปตามหลักการ “เสนเวลา (Timeline)” ซึ่งกําหนดวาแผนปฏิบัติดานไหนที่ตองดําเนินการกอนหลัง เพื่อให
สงผลตอ “การผลิตทางการเกษตร” ในชวงเวลาที่เหมาะสม จึงเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและ
ขาดแคลนขึ้นดังกลาวขางตนที่สงผลโดยตรงตอเกษตรกร
เพื่อแกไขปญหาความไมเ ชื่อมโยง และไมเ ปนไปตามหลัก การเสนเวลา (Timeline) ดัง กลาวแลว
การกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตรในอนาคต จึงมีความจําเปน
จะตองเปลี่ยนแปลงจากที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามกอนจะมี การดําเนินการควรจะมีการทบทวน
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรทั้งนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายทรัพยากรน้ํา และนโยบาย
การเกษตร ที่กําหนดไวในอดีตจนถึงปจจุบันที่มีอยูจํานวนมากและไมเคยมีการรวบรวม พรอมกันมากอนทั้ง 4
ดาน เพื่อใหส ามารถนํามาวิเ คราะหเ ปรียบเทียบรวมกัน แลวถอดเปนบทเรียนวานโยบายดานใดที่มีความ
เชื่อ มโยงและกําหนดขึ้นในลักษณะ “เสนเวลา (Timeline)” เพื่อใหสามารถนํามาใชในการกําหนดนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
ข

วัตถุประสงค
1. เพื่อรวบรวมนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรทั้ง 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย นโยบายปาไม
นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา พรอมกับนโยบายเกษตรไทย จากอดีตถึงปจจุบัน
2. จัดทําฐานนโยบายขอมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในลักษณะตารางเปรียบเทียบระหวาง
นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา กับนโยบายเกษตรที่กาํ หนดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน เพือ่ ใชในการคนควา
และอางอิง
3. วิเคราะหความเชื่อมโยง ระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา กับนโยบายเกษตร วา
นโยบายทั้ง 4 ดาน ดังกลาวนี้มีการกําหนด นโยบายดานใดในชวงเวลาใดบางทีม่ ีลกั ษณะเชื่อมโยงเปน “เสนเวลา
(Timeline)” ที่นําไปสูการจัดทําแผนการปฏิบัตทิ ี่ตอเนือ่ งกัน หรือมีความขัดแยง
4. ถอดบทเรียนจากการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตที่เชื่อมโยงและ
สอดคลองกับนโยบายการเกษตรจนมีผลในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาเกษตรเพื่อเปนแนวทางที่
จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต

ขอบเขตการศึกษา
จะเปนการรวบรวมนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การเกษตรพรอมทัง้ นโยบายเกษตรไทยจากอดีตถึง
ปจจุบัน โดยแบงออกเปน 14 ระยะคือ
ระยะที่ 1 กอนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ระยะที่ 2 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2504)
ระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 14 ภายหลังการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่
1–ฉบับที่ 12 รวม 12 ระยะ

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย นโยบายปาไม
นโยบายทีด่ ิน และนโยบายน้ํา พรอมกับนโยบายเกษตร สวนใหญมิไดเชื่อมโยงระหวางนโยบายทั้ง 4 ดาน และมิไดมี
การจัดทําแผนปฏิบัติการที่มีการดําเนินการในลักษณะ “เสนเวลา (Timeline)” จึงกอใหเกิดปญหาความเสื่อม
โทรมและขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในปจจุบัน เพื่อแกไขปญหาใหแกประชากรเกษตรทีม่ ี
อยูจํานวนมากถึง 5.9 ลานครัวเรือน หากมีการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรทั้ง 3 ดาน ที่
เชื่อมโยงและสอดคลองกั บนโยบายเกษตรแลวสามารถนํามาจัดทําแผนปฏิ บัติ ที่ เ กิด ขึ้นในลัก ษณะ “เสนเวลา
(Timeline)” จะมีผลตอการพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

วิธีการศึกษา
(1) ทบทวนวรรณกรรมนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย นโยบายปา
ไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา พรอมกับนโยบายเกษตรไทย จากอดีตถึงปจจุบันรวม 14 ระยะ ดังที่กลาวใน
ขอบเขตการศึกษา
(2) จัดทําเปนฐานนโยบายขอมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร โดยจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบ
นโยบายทั้ง 3 ดาน กับนโยบายเกษตรที่รัฐไดกําหนดในชวงเวลาเดียวกัน โดยเรียงลําดับนโยบายตามวัน เวลาที่
ประกาศใชในลักษณะจดหมายเหตุ (Chronicle)
ค

(3) วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดนิ และนโยบายน้ํา วาการกําหนดนโยบายทัง้
3 ดาน ดังกลาวนี้ นโยบายดานใดกําหนดในเวลาใดบางที่มลี ักษณะเชื่อมโยงเปน “เสนเวลา (Timeline)” ที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติที่ตอ เนื่องกันกับนโยบายเกษตร
(4) ถอดบทเรียนจากการกําหนดนโยบายธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับ
นโยบายเกษตรจนมีผลในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาการเกษตรเพื่อเปนแนวทางทีจ่ ะนําไป
กําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การเกษตรในอนาคต

ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ที่มาของขอมูลนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่จะทําการรวบรวมนั้น จะมาจากจดหมายเหตุ
กฎและระเบียบที่ประกาศใช คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1-12 มติของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวของ
กับทรัพยากรธรรมชาติ และเหตุการณที่สําคัญที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานการวิจัย
รายงานการวิจัยโครงการนี้มี 6 เลมๆ แรกคือเอกสารหลัก เปนการสรุปสาระสําคัญจากเอกสารประกอบ
เลมที่ 1-5 คือผลจากนโยบายในอดีตถึงปจจุบัน ความเชื่อมโยงของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติทั้งนโยบายปาไม
นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํากับนโยบายการเกษตร รวมทั้งเสนเวลา (Timeline) ในการกําหนดนโยบายทั้ง 4
ประการ พรอมทั้งสรุปสถานการณในปจจุบันที่ยังมีปญหาบางประการในการกําหนดนโยบายการเกษตร และมี
การถอดบทเรียนโดยวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่ควรจะไดรับการแกไข สวนเอกสารประกอบเลมที่ 1-5 เปน
การทบทวนนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร ในชวงกอนและหลังมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ คือเอกสารประกอบเลมที่ 1 ในชวงกอนและหลังมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
ถึง ฉบับที่ 4 เอกสารประกอบเลมที่ 2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5-7 เอกสารประกอบเลมที่ 3 ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8-9 เอกสารประกอบเลมที่ 4 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และเอกสารประกอบเลม ที่ 5 ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 12

ผลการศึกษา
การกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร ทั้งนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา
ซึ่งมีผลตอนโยบายการเกษตรทั้งทางตรงและทางออมนั้น ไดมีมาอยางตอเนื่องเปนเวลาอันยาวนานตั้งแตสมัย
กรุงสุโขทัยจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามนโยบายที่กําหนดทั้ง 4 ดานดังกลาวนี้ ไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจากนโยบายของรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศตั้งแต พ.ศ. 2475 ซึง่
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปจ จุบันรวม 61 คณะ นโยบายที่กําหนดขึ้นทั้งชวงกอนและเมื่อมีการ
กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-12 แลวนั้น พบวานโยบายแตละดาน คือนโยบายปา
ไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ําขาดความเปนเอกภาพ ไมมีความตอเนื่องในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับตางๆ ทั้งๆ ที่มีวัตถุประสงคเดียวกันในภาพรวม ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลใหนโยบายทั้ง
3 ดานดังกลาวนี้ มีทั้งที่มีความเชื่อมโยงและไมเชื่อมโยงกับนโยบายการเกษตร นอกจากนี้การกําหนดนโยบาย
การเกษตรก็ไมเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะนโยบายปาไมอีกดวย
ง

การวิเคราะหความตอเนื่องในรายละเอียดจึงดําเนินการ 4 ประการ คือ (1) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การเกษตรที่เชื่อมโยงกับนโยบายเกษตร (2) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่ไมเชื่อมโยงกับนโยบาย
เกษตร (3) นโยบายการเกษตรที่ไมเชื่อมโยงกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร และ (4) นโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่ไมมีเอกภาพ
อยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีความเชื่อมโยงระหวางนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การเกษตรกับนโยบาย
การเกษตรบางกรณีดังกลาวขางตนก็ตามนโยบายที่กําหนดขึ้นนั้นมีทั้งที่เปนไปตามเสนเวลาและไมเปนไปตาม
“เสนเวลา (Timeline)”
ผลจากความไมเชื่อมโยงของนโยบายทั้ง 4 ดาน และไมเปนไปตามเสนเวลาดังกลาวขางตน สงผลตอการ
พัฒนาการเกษตรที่ประสบปญหาหลายประการอยูในปจจุบัน
เมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่มาจากการกําหนดนโยบายและสงผลตอการพัฒนาการเกษตรใน
ปจจุบันแลว สามารถถอดเปนบทเรียนจากสาเหตุของปญหาได 10 ประการ ดังตอไปนี้
1. มี ห ลั ก การในการกํ า หนดนโยบายที่ เ ชื่ อ มโยงสอดคล อ งและเป น ไปตาม “เสน เวลา”
(Timeline) แตใชเวลาปฏิบัตินานเกินกวาที่ควรจะเปน เชน การจําแนกประเภทที่ดิน การประกาศสงวนหวง
หามพื้นที่ปาไม
2. มีการกําหนดนโยบายที่ตอเนื่องแตไมมีการปฏิบัติและบังคับใช เชน การวางแผนการใชที่ดิน
การคุมครองพื้นที่การเกษตร
3. มีการกําหนดนโยบาย ที่มีหลักการในการปฏิบัติแตไมมีเปาหมายที่ชัดเจน เชน การจัดที่ดิน
ทํากิน การอนุรักษดินและน้ํา
4. มี ก ารกํ า หนดนโยบาย ที่ มี ห ลั ก การและมี ก ารปฏิ บั ติ แ ต ไ ม เ ป น ไปตาม “เส น เวลา”
(Timeline) ที่ควรจะเปน เชน การจัดหาสาธารณูปโภคในโครงการจัดที่ดินทํากิน
5. การกําหนดนโยบายการเกษตรโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดานแตมีผลกระทบตอนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติดานอื่น เชน การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา การประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
6. การไมมีเอกภาพของนโยบายแตละดานที่กําหนดขึ้น ในแตละชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและชวงเวลาการบริหารของรัฐคณะตางๆ มีผลตอความเชื่อมโยงของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการเกษตรกับนโยบายเกษตรทั้งทางตรงและทางออม
7. การใชนโยบายที่กําหนดมาตรการเพียงดานใดดานหนึง่ จะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการ
แกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร เชน การบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันการบุกรุก
ทําลายปาไม หรือนโยบายน้ําทีเ่ นนการจัดหาน้ําแตขาดการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
8. ขาดการประสานนโยบายและแผนระหวางสวนราชการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
9. การกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับ
นโยบายการเกษตรและมีการปฏิบัติตามเสนเวลาจนประสบความสําเร็จ เชน โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
10. การประสานนโยบายและแผนของรัฐบาลคณะที่ 61
หากมีการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร และนโยบายการเกษตรขึ้นใน
อนาคต ควรจะนําบทเรียนทัง้ 10 ประการ ดังกลาวนี้มาประกอบในการพิจารณาดวย
จ

บทคัดยอ
โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อการเกษตรไทย : ปริทัศนส ถานภาพความรู ”
มีวั ต ถุ ป ระสงค 4 ประการ คื อ (1) เพื่ อ รวบรวมนโยบายทรั พยากรธรรมชาติ เ พื่ อ การเกษตรทั้ ง 3 ด า น
ซึ่งประกอบดวย นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา พรอมกับนโยบายเกษตรไทย จากอดีตถึงปจจุบัน
(2) จัดทําฐานนโยบายขอมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในลักษณะตารางเปรียบเทียบระหวางนโยบาย
ปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา กับนโยบายเกษตรที่กําหนดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน เพื่อใชในการคนควาและ
อางอิง (3) วิเคราะหความเชื่อมโยง ระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา กับนโยบายเกษตร
วานโยบายทั้ง 4 ดาน ดังกลาวนี้มีการกําหนด นโยบายดานใดในชวงเวลาใดบางที่มีลักษณะเชื่อมโยงเปน “เสน
เวลา (Timeline)” ที่นําไปสูการจัดทําแผนการปฏิบัติที่ตอเนื่องกันหรือมีความขัดแยง (4) ถอดบทเรียนจากการ
กําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายการเกษตรจนมี
ผลในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาเกษตรเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
ผลการวิจัยพบวาไดมีการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อการเกษตรทั้งปาไม ที่ดิน และน้ํา
มาอยางตอเนื่องเปนเวลาอันยาวนานมาตั้งแตก รุง สุโขทัยจนถึง ปจ จุบัน และมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายของคณะตางๆ ที่เขามาบริหารประเทศรวม 61 คณะนั้น นโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อการเกษตรทั้ง นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา มีทั้งที่เ ชื่อมโยงและไม
เชื่อมโยงกับนโยบายเกษตร รวมทั้งการกําหนดนโยบายเกษตรที่ไมเชื่อมโยงกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การเกษตรดวย
อยางไรก็ตามในกรณีของความเชื่อ มโยงระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํากับ
นโยบายการเกษตรนั้นพบวามีความเชื่อมโยงในดานหลักการและแนวคิด รวมทั้งเสนเวลา (Timeline) แตมิไดมี
การปฏิบัติ หรือมีการปฏิบัติแตไมเปนไปตามเสนเวลา (Timeline)
ผลจากนโยบายทรั พยากรธรรมชาติเ พื่อการเกษตรไทยในอดีต ถึง ปจ จุบันนั้ นสง ผลใหก ารพัฒ นา
การเกษตรไทยมีปญหาหลายประการ จึงไดมีการถอดบทเรียนที่ควรนําไปพิจารณาประกอบการกําหนดนโยบาย
ในอนาคตไวรวม 10 ประการ
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Executive Summary
“Thailand’s Natural Resources Policy for Agriculture: A State of Knowledge”
Thailand’s agricultural development in the past six decades has intensively utilized the
country’s plentiful natural resources without adequately maintaining and nurturing them. Up
until now, natural resources for agricultural production, which include forest, land, and water
resources, have deteriorated or become scarce. According to the Royal Forest Department in
2015, the current total forest area is 102.28 million rai, significantly lower than the targeted
goal of 128 million rai. As many as 108 million rai of land has erosion problems, according to
the Land Development Department in 2000. 80% of water reserves for agricultural production
face scarcity every year. Climate change has also reduced agricultural output, which in turn
affects farmers’ income and livelihoods. The problems are expected to escalate even further.
Meanwhile, as many as 5.9 million households, or about 25 million people, still rely on
natural resources for agricultural production in farm areas that still account for half of the
whole country. There are still as many as 18 million farm labors. It is thus necessary that
policymakers pay attention to the livelihoods of the farming population.
In principle, forest, land, and water resources are inextricably linked to the agricultural
sector. Forest areas not only preserve soil and water but also serve as the sources of nutrients
from decomposed plant matters, while servicing as water sources for downstream areas. Soil
resources not only support plants’ root systems but also store nutrients from decomposed
sources, while functioning as underground water storage for plants. And water resources are
necessary for plant growth. These three natural resources are thus extremely important
factors of agricultural production.
Over time, the Thai state has continuously implemented various policies for forest, land,
and water resources and agricultural production. But these policies have not been based on
consistent and coherent ideas. Each policy has focused on specific sectoral issues. And many
policies are often implemented without appropriate “timeline,” In other words, unaligned
timing of policy implementation leads to inappropriate agricultural production. Such wrong
timing of policy implementation has caused deterioration of natural resources and scarcity,
which in turn creates direct impact on farmers’ livelihoods.
In order to resolve issues regarding policy incoherence and unaligned timing of
implementation, the formulation of future policies for natural resources for agriculture, as well
as agricultural policies, requires changes from current practices. Before doing so, it is necessary
to review previous and current policies on natural resources for agriculture, including forest,
land, and water resources, and agricultural policies. The four policy areas include a large
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number of policies, and there has never been a systematic review that covers and connects
them at the same time. A state of knowledge review will allow us to compare and analyze
them so as to draw valuable lessons regarding policy coherence and timing of policy
implementation. Such lessons will be useful in formulating more effective natural resources
policies in the future.
Objectives
1. To compile Thailand’s natural resources policies for agriculture, including forest,
land and water policies, as well as agricultural policies, from the past to the present;
2. To build a database that includes natural resources policies for agriculture in a table
format that allows comparison of the timelines of forest, land, and water policies
and agricultural policies for future research and reference;
3. To analyze consistency and coherence among forest, land, and water policies and
agricultural policies in regard to timing of implementation; and
4. To draw lessons from the formulation and implementation of natural resources
policies for agriculture in relation to agricultural policies in the past, so as to suggest
guidelines for formulating more effective policies in the future.
Study Scope
The study covers Thailand’s natural resources policies for agriculture and agricultural
policies from the past until the present, which is divided into 14 periods, as follows.
Period 1: before the Revolution in B.E. 2475
Period 2: after the Revolution in B.E. 2475 until B.E. 2504.
Periods 3-14: From the 1st National Economic and Social Development Plan until the 12th
Plan.
Conceptual Framework
Thailand’s natural resources policies for agriculture, including forest, land, and water
policies, and agricultural policies, have not been formulated in such a way that there is
coherence and consistency among one another. Neither have there been implementation
plans that align the timing of policy implementation. As a result, the country’s natural
resources have deteriorated and become scarce, affecting the livelihoods of as many as 5.9
million farming households. With coherence and appropriate alignment of implementation
timing among the four policies, agricultural production should become more efficient in the
future.
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Methodology
1. Review the literature on Thailand’s natural resources policies for agriculture and
agricultural policies from the past until the present, which is divided into 14 periods
as stated earlier in the study scope;
2. Build a database that chronologically lists the natural resources policies for
agriculture in a table format that allows comparison of the timelines of forest, land,
and water policies and agricultural policies;
3. Analyze consistency and coherence among forest, land, and water policies and
agricultural policies in regard to timing of implementation; and
4. Draw lessons from the formulation and implementation of natural resources policies
for agriculture in relation to agricultural policies in the past, so as to suggest
guidelines for formulating more effective policies in the future.
Sources of Data
The sources of data used in the review include archival records, laws and regulations,
government policy statements to parliament, Cabinet resolutions, National Economic and
Social Development Plans, government and administration plans, resolutions of committees
on natural resources matters, policies of ministries related to natural resources, and major
events related to natural resources.
Reports
There are six reports in this study. The first report summarizes the key findings from the
other five reports. The findings include the results of natural resources policies from the past
until the present, the linkages among forest, land, and water policies and agricultural policies,
the timeline and timing of the formulation of the four sets of policies, a summary of current
situations and problems in formulating agricultural policies, and lessons learned regarding
causes of problems that require solutions. The other five reports include the review of forest,
land, and water policies and agricultural policies before and after the National Economic and
Social Development Plans. The first supplementary report focuses on the periods before the
National Plans and the periods from the 1st until the 4th National Plans. The second
supplementary report focuses on the periods during the 5th until the 7th National Plans. The
third supplementary report details the periods during the 8th and 9th National Plans. The
fourth supplementary report focuses on the period during the 10th National Plans. And the
last supplementary report focuses on the periods during the 11th and 12th National Plans.
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Findings
The Thai state has formulated natural resources policies for agriculture for a long time
since the Sukhothai period until the present. Such policies include forest, land, and water
policies, which directly and indirectly affect agricultural policies. The four sets of policies have
changed over time according to the changes in socio-economic development conditions of
the country, and according to the policy directions of as many as 61 administrations that have
been in power since B.E. 2475.
Our key finding is that the policies formulated both before and after then National Plans
have lacked unity and consistency, despite that in general they have the same policy
objectives. This may be the reason that explains why some national resources policies are
coherent with certain agricultural policies, while many others are not. On the other hand, the
formulation of agricultural policies has not been linked to and consistent with the natural
resources policies, especially forest policies. The analysis of policy consistency in this study
focuses on four aspects, namely: (1) natural resources policies for agriculture that are
coherent with agricultural policies; (2) natural resources policies for agriculture that are not
coherent with agricultural policies; (3) agricultural policies that are not coherent with natural
resources policies for agriculture; and (4) natural resources policies for agriculture that do not
have unity.
However, even though some natural resources policies for agriculture may be coherent with
some agricultural policies, their “timelines,” i.e., timing of policy implementation, may or may
not align with one another. Such policy incoherence and unaligned timing of policy
implementation induces many of the current problems in agricultural development.
Ten lessons can be drawn from the analysis of problems in the formulation and
implementation of natural resources policies for agriculture, which affect agricultural
development, as follows.
1. Some policies follow the principles that aim for coherence and alignment of
implementation timelines. But the actual policy implementation took too long than
necessary. Examples include land classification and forest reservation;
2. Continuous policy formulation, but no implementation and enforcement. Examples
include land use planning and protection of agricultural land;
3. Policy formulation with implementation principles, but the goals are not clear.
Examples include allocation of cultivation land and conservation of land and water;
4. Policy formulation with principles and actual implementation, but without alignment
of timelines. Examples include infrastructure provision in projects that allocate
cultivation land;
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5. Formulation of agricultural policies with specific objectives, but with negative impact
on other natural resources policies. Examples include expansion of rubber
plantation areas and price guarantee for maize;
6. A lack of unity among policies formulated during different National Plans and
administrations, which affect the coherence and consistency of natural resources
policies for agriculture and agricultural policies both directly and indirectly;
7. Using only one set of measures in policy implementation cannot effectively solves
the problems of managing natural resources for agriculture. Examples include law
enforcement to solve deforestation issues and water policies that focus on water
supply without improving water usage efficiency;
8. No coordination of policies and plans among governmental agencies in managing
natural resources for agriculture;
9. Past natural resources policies for agriculture that were coherent and consistent with
agricultural policies, with proper alignment of policy implementation and eventual
success. Examples include Thung Kula Ronghai Development Project and Land
Consolidation for Agriculture projects; and
10. Coordination of policies and plans in the 61th government.
The formulation of natural resources policies for agriculture and agricultural policies in the
future should take into account the above ten lessons.
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Abstract
The study “Thailand’s Natural Resources Policy for Agriculture: A State of Knowledge Review”
has four objectives, namely: (1) To compile Thailand’s natural resources policies for
agriculture, including forest, land and water policies, as well as agricultural policies, from the
past to the present; (2) To build a database that includes natural resources policies for
agriculture in a table format that allows comparison of the timelines of forest, land, and water
policies and agricultural policies for future research and reference; (3) To analyze consistency
and coherence among forest, land, and water policies and agricultural policies in regard to
timing of implementation; and (4) To draw lessons from the formulation and implementation
of natural resources policies for agriculture in relation to agricultural policies in the past, so as
to suggest guidelines for formulating more effective policies in the future.
The study finds that the Thai state has continuously formulated natural resources policies
for agriculture for a long time since the Sukhothai period until the present. Such policies
include forest, land, and water policies, which directly and indirectly affect agricultural
policies. The four sets of policies have changed over time according to the changes in socioeconomic development conditions of the country, and according to the policy directions of
the 61 administrations that have been in power. Some national resources policies are
coherent with certain agricultural policies, while many others are not. Some natural resources
policies for agriculture may be coherent in terms of principles and concepts with some
agricultural policies, as well as their “timelines,” i.e., timing of policy implementation. But
many of them were not implemented or implemented without aligning the “timelines.” Such
policy incoherence and unaligned timing of policy implementation induces many of the
current problems in agricultural development. Ten lessons are drawn from the past
experiences to be used as guidelines for future policymaking.
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ตารางที่ 4-21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นทีเ่ กษตรกรรม
4-59
ณ

สารบาญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 4-22 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติฉบับตางๆ
4-61
ตารางที่ 4-23 ชวงเวลาการดําเนินงานในการจัดรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
4-65
ตารางที่ 4-24 ชวงเวลาการดําเนินการดานอนุรกั ษดินและน้าํ
4-70
ตารางที่ 4-25 บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่
4-75
ตารางที่ 4-26 ชวงเวลาการดําเนินการเรื่องภาษีที่ดิน
4-76
ตารางที่ 4-27 ชวงเวลาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
4-79
ตารางที่ 4-28 เปรียบเทียบเนื้อที่ของประเทศไทยของสวนราชการและสถาบันตางๆ
4-81
ตารางที่ 4-29 การดําเนินโครงการจัดทําระบบขอมูลที่ดินของรัฐ
4-82
ตารางที่ 4-30 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องระบบขอมูลที่ดินของประเทศในภาพรวม
4-84
ตารางที่ 4-31 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายควบคุมการถือครองที่ดินของคนตางชาติ
4-88
ตารางที่ 4-32 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายทีผ่ อนปรนใหคนตางชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย 4-90
ตารางที่ 4-33 หนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและชวงเวลาการจัดตั้ง
4-94
ตารางที่ 4-34 ชวงเวลาการประกาศใชพระราชบัญญัตทิ ี่เกีย่ วของกับทรัพยากรน้ําที่มีในปจจุบัน
4-96
ตารางที่ 4-35 โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญที่มีความจุอางเก็บน้ํามากกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร 4-98
ตารางที่ 4-36 สรุปจํานวนโครงการ ปริมาตรน้ําเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทาน
ขนาดใหญและขนาดกลาง จําแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4-99
ตารางที่ 4-37 ผลการดําเนินงานโครงการชลประทานขนาดเล็กของกรมชลประทาน
4-100
ตารางที่ 4-38 ชวงเวลาการกําหนดนโยบายและแนวคิดการเก็บคาน้ําชลประทาน
4-105
ตารางที่ 4-39 ฐานขอมูลทรัพยากรน้ํา : องคกรที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย
4-110
ตารางที่ 4-40 ชวงเวลาในการเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
4-112
ตารางที่ 4-41 ชวงเวลาในการประกาศใชพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเกษตร
4-121
ตารางที่ 4-42 การกําหนดเปาหมายการผลิตสาขาเกษตร
4-122
ตารางที่ 4-43 ตัวอยางความตอเนื่องของนโยบายเรื่องนโยบายปุยและเหตุการณทสี่ ําคัญ
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับตางๆ
4-126
ตารางที่ 4-44 นโยบายที่เกี่ยวของกับปุยอินทรีย
4-126
ตารางที่ 4-45 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรในภาคตางๆ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1-11
4-132
ตารางที่ 4-46 เปรียบเทียบเนื้อทีป่ าไมกบั เนื้อที่ถือครองเพือ่ การเกษตร
4-133
ตารางที่ 4-47 เนื้อที่การปลูกพืชเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-12 4-134
ตารางที่ 4-48 สรุปประเภทการใชที่ดิน ประเทศไทย ป พ.ศ. 2558/2559
4-135
ตารางที่ 4-49 ประชากร ความหนาแนน และคาเฉลี่ยตอทีด่ ินของประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2497 - ปพ.ศ. 2559
4-136
ตารางที่ 4-50 การวิเคราะหสถานการณการเกษตรไทยแตละปจจัยตามระบบ DPSIR
4-138
ด

สารบาญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 5-1 ผลการจําแนกประเภทที่ดินตามนโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตารางที่ 5-2 เปรียบเทียบชวงเวลาของนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาไมและเหตุการณ
ที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม
ตารางที่ 5-3 ไรหมุนเวียนพื้นทีส่ งู ชัน พ.ศ. 2550 และ2559
ตารางที่ 5-4 ความไมตอเนื่องของนโยบายน้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ตารางที่ 6-1 เปรียบเทียบยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การเกษตรและยุทธศาสตรเกษตร
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11-12
ตารางที่ 7-1 สรุปนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร ที่รัฐไดกําหนด
ทั้งกอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ
ตารางที่ 7-2 สรุปผลจากนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร

ต

5-6
5-13
5-16
5-19
6-11
7-4
7-5

สารบาญรูป
หนา
รูปที่ 1-1 ขั้นตอนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
รูปที่ 1-2 ขั้นตอนของวิธีการศึกษา
รูปที่ 2-1 สาเหตุของการแปรสภาพเปนทะเลทราย
รูปที่ 2-2 แนวคิดความเชื่อมโยงระหวางปาไมกบั ที่ดินทีท่ ําการเกษตรอยูในปจจุบัน
รูปที่ 4-1 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมในปจจุบัน โดยระบบ DPSIR
รูปที่ 4-2 ชวงเวลาในการกําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมและการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ
รูปที่ 4-3 ชวงเวลาการดําเนินงานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
รูปที่ 4-4 ชวงเวลาการดําเนินการจัดทีด่ ินทํากิน
รูปที่ 4-5 ชวงเวลาการตราพระราชบัญญัติทเี่ กี่ยวของกับการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รูปที่ 4-6 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รูปที่ 4-7 ชวงเวลาในการดําเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
รูปที่ 4-8 สาระสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
รูปที่ 4-9 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ
รูปที่ 4-10 ชวงเวลาการดําเนินงานในการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รูปที่ 4-11 ชวงเวลาการดําเนินการในการอนุรกั ษดินและน้ํา
รูปที่ 4-12 ชวงเวลาการดําเนินการเรื่องภาษีที่ดิน
รูปที่ 4-13 ชวงเวลาการดําเนินการเรือ่ งภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสราง
รูปที่ 4-14 การดําเนินโครงการจัดทําระบบขอมูลที่ดินของรัฐ
รูปที่ 4-15 มติคณะรัฐมนตรีเรือ่ งระบบขอมูลที่ดินของประเทศไทยในภาพรวม
รูปที่ 4-16 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายควบคุมการถือครองที่ดินของคนตางชาติ
รูปที่ 4-17 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายที่ผอ นปรนใหคนตางชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
รูปที่ 4-18 ชวงเวลาการขยายพื้นที่ชลประทาน
รูปที่ 4-19 ลําดับเวลาการกําหนดนโยบายและแนวคิดการเก็บคาน้ําชลประทาน
รูปที่ 4-20 ชวงเวลาในการกําหนดนโยบายเรื่องระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย
รูปที่ 4-21 ชวงเวลาในการเสนอรางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา
รูปที่ 4-22 การวิเคราะหสถานการณการบริหารจัดการน้ําโดยใชระบบ DPSIR
รูปที่ 4-23 การวิเคราะหสถานการณการเกษตรไทยโดยกรอบแนวคิด DPSIR

ถ

1-3
1-5
2-3
2-5
4-19
4-23
4-40
4-49
4-52
4-54
4-57
4-60
4-62
4-66
4-71
4-77
4-80
4-83
4-85
4-89
4-91
4-102
4-106
4-108
4-113
4-118
4-137

สารบาญรูป
หนา
รูปที่ 5-1 ความเชื่อมโยงและความขัดแยงระหวางนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
และนโยบายการเกษตร
รูปที่ 5-2 ความเชื่อมโยงของนโยบายปาไมกบั นโยบายที่ดินโดยการจําแนกประเภทที่ดิน
รูปที่ 5-3 ระยะเวลาในการจําแนกประเภทที่ดิน
รูปที่ 5-4 ผลการจําแนกประเภทที่ดินตามนโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รูปที่ 5-5 ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดนิ นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร
รูปที่ 5-6 สถานการณทเี่ กิดขึ้นในการจัดการที่ดินทํากินที่เชือ่ มโยงกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการเกษตร
รูปที่ 7-1 สถานการณการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร

5-2
5-4
5-5
5-6
5-8
5-12
7-16

สารบาญกรอบ
หนา
กรอบ 1 ลําดับเวลาของแนวคิดและการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวของกับธนาคารที่ดินในประเทศไทย
กรอบ 2 สรุปผลการวิจัยกับวัตถุประสงค

ท

4-56
7-2

Acronyms : คํายอ
ESCAP
FAO
ICBA
IPCC
IRRI
IFAD
NAPCOD
SCS
UNCCD
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFCCC
USDA
WB
WMO
WCED

: Economic and Social Commission for Asia and Pacific
(คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟค
: Food and Agriculture Organization
(องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ)
: International Center for Biosaline Agriculture.
(ศูนยวิจัยพืชทนเค็มนานาชาติ)
: Intergovernmental Panel on Climate Change
(คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
: International Rice Research Institute
(สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ)
: International Fund for Agriculture Development.
(กองทุนระหวางประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม)
: Namibian Programme to combat Desertification.
(โครงการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายแหงนามิเบีย)
: Soil Conservation Service
(สํานักงานอนุรักษดินแหงสหรัฐอเมริกา)
: United Nations Convention on Desertification
(อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย)
: United Nations Development Project
(โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ)
: United Nations Environment Programme
(โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาติ)
: United Nations Education Scientific and Cultural Organization
(องคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ)
: United Nations Framework on Climate Change
(อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
: United States Department of Agriculture
(กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา)
: World Bank
(ธนาคารโลก)
: World Meteorology Organization
(องคการอุตุนิยมวิทยาโลก)
: World Commission on Environment and Development
(คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
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éĞćøÜßĊüĉê×ĂÜđÖþêøÖøĒúąÙćéüŠćÝąìüĊÙüćöøčîĒøÜ÷ĉęÜ×ċĚîǰĔî×èąìĊę÷ĆÜÙÜöĊðøąßćÖøĕì÷ìĊęêšĂÜóċęÜóĉÜ
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîìĊęéĉîđóČęĂÖćøđÖþêøðøąöćèÙøċęÜĀîċęÜ×ĂÜđîČĚĂìĊęðøąđìýĂ÷ĎŠĂĊÖÝĞćîüî
öćÖëċÜǰǰúšćîÙøĆüđøČĂîǰÝĞćîüîǰǰúšćîÙîǰĒúąÙÜöĊĒøÜÜćîõćÙđÖþêøĂĊÖÝĞćîüîǰǰúšćîÙî
ÝċÜöĊÙüćöÝĞćđðŨîìĊęÝąêšĂÜĔĀšÙüćöÿîĔÝêŠĂÖćøéĞćøÜßĊüĉê×ĂÜðøąßćÖøĔîõćÙÖćøđÖþêøÖúčŠöîĊĚ
éšü÷ĀúĆÖÖćøĒúšüìĆĚÜìøĆó÷ćÖøðśćĕöšǰìøĆó÷ćÖøìĊęéĉîǰĒúąìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰöĊÿŠüîìĊęđßČęĂöē÷ÜÖĆïõćÙ
ÖćøđÖþêøđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜǰđóøćąóČĚîìĊęðśćĕöšîĂÖÝćÖìĞćĀîšćìĊęĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞćĒúšü÷ĆÜđðŨîĒĀúŠÜíćêčĂćĀćø
óČßìĊęǰǰñčóĆÜÿúć÷êĆüÝćÖöüúßĊüõćóðśćĕöšĒúąĒĀúŠÜĂĞćîü÷îĚĞćêŠĂóČĚîìĊęđïČĚĂÜúŠćÜǰìøĆó÷ćÖøéĉîîĂÖÝćÖđðŨîìĊę
÷ċéđĀîĊę÷ü×ĂÜøćÖóČßǰĒĀúŠÜíćêčĂćĀćøìĊęÿúć÷êĆüÝćÖüĆêëčêšîÖĞćđîĉéĒúšüǰ÷ĆÜđðŨîĒĀúŠÜđÖĘïÖĆÖîĚĞćĔîéĉî
ÿĞćĀøĆïóČßǰÿŠüîìøĆó÷ćÖøîĚĞćîĆĚîöĊÙüćöÝĞćđðŨîêŠĂÖćøđÝøĉâđêĉïēê×ĂÜóČßǰðŦÝÝĆ÷ÖćøñúĉêìĊęÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜĔî
õćÙÖćøđÖþêøÝċÜöćÝćÖìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉìĆĚÜÿćöðøąđõìéĆÜÖúŠćüîĊĚ
Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöĔîĂéĊêëċÜðŦÝÝčïĆîǰøĆåĕéšöĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĆĚÜìøĆó÷ćÖøðśćĕöšǰìøĆó÷ćÖøìĊęéĉîǰ
ìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĒêŠÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüÿŠüîĔĀâŠöĉĕéšöĊ
ĒîüÙĉéìĊęđßČęĂöē÷ÜĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆîǰîē÷ïć÷ĒêŠúąéšćîÝąÖĞćĀîé×ċĚîđÞóćąéšćîǰøüöìĆĚÜîē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîé
ĒêŠ ú ąéš ć îÖĘ öĉ ĕ éš đðŨ îĕðêćöĀúĆ ÖÖćøǰ“đÿš îđüúćǰ 5JNFMJOF ” àċę ÜÖĞ ćĀîéüŠ ćĒñîðäĉ ïĆ êĉ éš ćîĕĀîìĊę êš ĂÜ
éĞćđîĉîÖćøÖŠĂîĀúĆÜǰđóČęĂĔĀšÿŠÜñúêŠĂ “ÖćøñúĉêìćÜÖćøđÖþêø” ĔîßŠüÜđüúćìĊęđĀöćąÿöǰÝċÜđÖĉéðŦâĀć
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđÿČęĂöēìøöĒúąǰ×ćéĒÙúî×ċĚîéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîìĊęÿŠÜñúēé÷êøÜêŠĂđÖþêøÖø
đóČęĂĒÖšĕ×ðŦâĀćÙüćöĕöŠđßČęĂöē÷ÜǰĒúąĕöŠđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøđÿšîđüúćǰ 5JNFMJOF ǰ éĆÜÖúŠćüĒúšüǰǰǰǰǰǰ
ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĔîĂîćÙêǰÝċÜöĊÙüćöÝĞćđðŨî
ÝąêšĂÜđðúĊę÷îĒðúÜÝćÖìĊęéĞćđîĉîÖćøĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆîǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöÖŠĂîÝąöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøÙüøÝąöĊÖćø
ìïìüîîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĆĚÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ
Ēúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰìĊę ÖĞćĀîéĕüšĔîĂéĊêÝîëċ ÜðŦÝÝčïĆîìĊę öĊ Ă÷ĎŠÝĞ ćîüîöćÖĒúąĕöŠđÙ÷öĊÖćøøüïøüöǰǰǰ
óøšĂöÖĆîöćÖŠĂîìĆĚÜǰǰéšćîǰđóČęĂĔĀšÿćöćøëîĞćöćüĉđÙøćąĀŤđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøŠüöÖĆîǰĒúšüëĂéđðŨîïìđøĊ÷îüŠć
îē÷ïć÷éšćîĔéìĊęöĊÙüćöđßČęĂöē÷ÜĒúąÖĞćĀîé×ċĚîĔîúĆÖþèąǰ“đÿšîđüúćǰ 5JNFMJOF ķǰ đóČęĂĔĀšÿćöćøë
îĞćöćĔßšĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćó÷ĉęÜ×ċĚîĔîĂîćÙê

1-

1 üĆêëčðøąÿÜÙŤ
ǰđóČęĂøüïøüöîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĆĚÜǰǰéšćîǰàċęÜðøąÖĂïéšü÷ǰîē÷ïć÷ðść
ĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞćǰóøšĂöÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøĕì÷ǰÝćÖĂéĊêëċÜðŦÝÝčïĆî
ǰÝĆéìĞćåćîîē÷ïć÷×šĂöĎúìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîúĆÖþèąêćøćÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ï
øąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞć ÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøìĊęÖĞćĀîé×ċĚîĔîßŠüÜđüúćđéĊ÷üÖĆîǰđóČęĂĔßš
ĔîÖćøÙšîÙüšćĒúąĂšćÜĂĉÜ
 üĉđÙøćąĀŤÙüćöđßČęĂöē÷ÜǰøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞćǰÖĆïîē÷ïć÷
đÖþêøǰüŠćîē÷ïć÷ìĆĚÜǰǰéšćîǰéĆÜÖúŠćüîĊĚöĊÖćøÖĞćĀîéǰîē÷ïć÷éšćîĔéĔîßŠüÜđüúćĔéïšćÜìĊęöĊúĆÖþèą
đßČęĂöē÷ÜđðŨîǰ“đÿšîđüúćǰ 5JNFMJOF ” ìĊęîćĞ ĕðÿĎŠÖćøÝĆéìĞćĒñîÖćøðäĉïĆêĉìĊęêŠĂđîČęĂÜÖĆî ĀøČĂöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ
ǰëĂéïìđøĊ÷îÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂéĊêìĊęđßČęĂöē÷ÜĒúą
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøÝîöĊñúĔîìćÜðäĉïĆêĉĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóêŠĂÖćøóĆçîćđÖþêøđóČęĂđðŨî
ĒîüìćÜìĊęÝąîĞćĕðÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĔîĂîćÙê

1 øąđïĊ÷ïüĉíĊüĉÝĆ÷
11 ×Ăïđ×êÖćøýċÖþć
ÝąđðŨîÖćøøüïøüöîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøóøšĂöìĆĚÜîē÷ïć÷đÖþêø
ĕì÷ÝćÖĂéĊêëċÜðŦÝÝčïĆîǰēé÷ĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰǰøą÷ąÙČĂ
øą÷ąìĊęǰǰÖŠĂîöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøðÖÙøĂÜǰóýǰ
øą÷ąìĊęǰǰõć÷ĀúĆÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøðÖÙøĂÜðøąđìýǰ óýǰ-óýǰ
øą÷ąìĊęǰǰëċÜøą÷ąìĊęǰǰõć÷ĀúĆÜÖćøöĊĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰêĆĚÜĒêŠ
ÞïĆïìĊęǰǰǰ–ÞïĆïìĊęǰǰøüöǰǰøą÷ą
 üĉíĊéĞćđîĉîÖćøüĉÝĆ÷
1) ÖøĂïĒîüÙĉéĔîÖćøýċÖþć
ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂéĊêëċÜðŦÝÝčïĆîǰǰàċęÜðøąÖĂïéšü÷ǰ
îē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞćǰóøšĂöÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøǰÿŠüîĔĀâŠöĉĕéšđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìĆĚÜǰ
 éšćîǰĒúąöĉĕéšöĊÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøìĊęöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîúĆÖþèąǰ“đÿšîđüúć 5JNFMJOF ķǰÝċÜÖŠĂĔĀšđÖĉé
ðŦâĀćÙüćöđÿČęĂöēìøöĒúą×ćéĒÙúî×ĂÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîðŦÝÝčïĆîǰđóČęĂĒÖšĕ×ðŦâĀć
ĔĀš Ē ÖŠ ð øąßćÖøđÖþêøìĊę öĊ Ă ÷ĎŠ ÝĞ ć îüîöćÖëċ Ü ǰǰúš ć îÙøĆ ü đøČ Ă îǰĀćÖöĊ Ö ćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĆĚÜǰǰéšćîǰìĊęđßČęĂöē÷ÜĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøĒúšüÿćöćøëîĞćöć
ÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉìĊęđÖĉé×ċĚîĔîúĆÖþèą “đÿšîđüúćǰ 5JNFMJOF ” ÝąöĊñúêŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćó
÷ĉęÜ×ċĚîĔîĂîćÙê

1-

 ǰđóČęĂøüïøüöîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ
đóČęĂÖćøđÖþêøìĆĚÜǰǰéšćîǰàċęÜðøąÖĂïéšü÷ǰ
îē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞćǰ
óøšĂöÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøĕì÷ǰÝćÖĂéĊêëċÜ
ðŦÝÝčïĆî

 ǰÝĆéìĞćåćîîē÷ïć÷×šĂöĎúìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉǰ
đóČęĂÖćøđÖþêøĔîúĆÖþèąêćøćÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ï
øąĀüŠćÜǰîē÷ïć÷ðśćĕöš îē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúą
îē÷ïć÷îĚĞćǰÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøìĊęÖĞćĀîé×ċĚîĔî
ßŠüÜđüúćđéĊ÷üÖĆîǰđóČęĂĔßšĔîÖćøÙšîÙüšćĒúąĂšćÜĂĉÜ

 ǰüĉđÙøćąĀŤÙüćöđßČęĂöē÷ÜǰøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðść
ĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞćǰÖĆïîē÷ïć÷
đÖþêøǰüŠćîē÷ïć÷ìĆĚÜǰǰéšćîǰéĆÜÖúŠćüîĊĚöĊÖćø
ÖĞćĀîéǰîē÷ïć÷éšćîĔéĔîßŠüÜđüúćĔéïšćÜìĊęöĊ
úĆÖþèąđßČęĂöē÷ÜđðŨîǰ“đÿšîđüúćǰ 5JNFMJOF ”
ìĊęîĞćĕðÿĎŠÖćøÝĆéìĞćĒñîÖćøðäĉïĆêĉìĊęêŠĂđîČęĂÜÖĆî
ĀøČĂöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ

 ǰëĂéïìđøĊ÷îÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂéĊêìĊę
đßČęĂöē÷ÜĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
ÝîöĊñúĔîìćÜðäĉïĆêĉĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóêŠĂ
ÖćøóĆçîćđÖþêøđóČęĂđðŨîĒîüìćÜìĊęÝąîĞćĕð
ÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĔîĂîćÙê

øĎðìĊę 1-1 ×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ

1-
) üĉíĊÖćøýċÖþć
 ìïìüîüøøèÖøøöîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøǰǰéšćîǰàċęÜ
ðøąÖĂïéšü÷ǰîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞćǰóøšĂöÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøĕì÷ǰÝćÖĂéĊêëċÜ
ðŦÝÝčïĆîøüöǰǰøą÷ąǰéĆÜìĊęÖúŠćüĔî×Ăïđ×êÖćøýċÖþć
 ǰÝĆéìĞćđðŨîåćîîē÷ïć÷×šĂöĎúìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøǰēé÷ÝĆéìĞć
đðŨîêćøćÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ïîē÷ïć÷ìĆĚÜǰǰéšćîǰÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøìĊęøĆåĕéšÖĞćĀîéĔîßŠüÜđüúćđéĊ÷üÖĆîǰēé÷
đøĊ÷ÜúĞćéĆïîē÷ïć÷êćöüĆîǰđüúćìĊęðøąÖćýĔßšĔîúĆÖþèąÝéĀöć÷đĀêč $ISPOJDMF
 ǰüĉđÙøćąĀŤÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞć
üŠćÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĆĚÜǰǰéšćîǰéĆÜÖúŠćüîĊĚǰǰîē÷ïć÷éšćîĔéÖĞćĀîéĔîđüúćĔéïšćÜìĊęöĊúĆÖþèąđßČęĂöē÷ÜđðŨîǰ
“đÿšîđüúćǰ 5JNFMJOF ”ìĊęÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉìĊęêŠĂđîČęĂÜÖĆîÖĆïîē÷ïć÷đÖþêø
 ǰëĂéïìđøĊ÷îÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷íøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂéĊêìĊę
đßČęĂöē÷ÜĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøÝîöĊñúĔîìćÜðäĉïĆêĉĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóêŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêø
đóČęĂđðŨîĒîüìćÜìĊęÝąîĞćĕðÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂîćÙê
() ×šĂöĎúìĊęĔßšĔîÖćøýċÖþć
ìĊęöć×ĂÜ×šĂöĎúîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊęÝąìĞćÖćøøüïøüöîĆĚîǰǰǰǰÝąöć
ÝćÖÝéĀöć÷đĀêč ǰÖãǰĒúąøąđïĊ ÷ïìĊę ðøąÖćýĔßš ǰÙĞ ćĒëúÜîē÷ïć÷×ĂÜÙèąøĆ åöîêøĊ êŠ ĂøĆ åÿõćǰöêĉ ÙèąøĆ åöîêøĊ
ĒñîóĆ ç îćđýøþåÖĉ Ý ĒúąÿĆ Ü ÙöĒĀŠ Ü ßćêĉ Þ ïĆ ï ìĊę ǰ -ǰöêĉ × ĂÜÙèąÖøøöÖćøìĊę đ ÖĊę ÷ ü×š Ă ÜÖĆ ï
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉǰîē÷ïć÷×ĂÜÖøąìøüÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉǰĒúąđĀêčÖćøèŤìĊęÿĞćÙĆâìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ
(4) øą÷ąđüúć×ĂÜēÙøÜÖćø
ǰđéČĂî

1-

 ìïìüîüøøèÖøøöîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ
đóČęĂÖćøđÖþêøǰǰéšćîǰàċęÜðøąÖĂïéšü÷ǰîē÷ïć÷ðść
ĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞćǰóøšĂöÖĆïîē÷ïć÷
đÖþêøĕì÷ǰÝćÖĂéĊêëċÜðŦÝÝčïĆîøüöǰǰøą÷ąǰéĆÜìĊę
ÖúŠćüĔî×Ăïđ×êÖćøýċÖþć

 ǰÝĆéìĞćđðŨîåćîîē÷ïć÷×šĂöĎúìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ
đóČęĂÖćøđÖþêøǰēé÷ÝĆé ìĞć đðŨ îêćøćÜđðøĊ ÷ïđìĊ ÷ï
îē÷ïć÷ìĆĚÜǰǰéšćîǰÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøìĊęøĆåĕéšÖĞćĀîé
ĔîßŠüÜđüúćđéĊ÷üÖĆîǰēé÷đøĊ÷ÜúĞćéĆïîē÷ïć÷êćöüĆîǰ
đü ú ć ìĊę ð ø ą Ö ć ý Ĕ ßš Ĕ î úĆ Ö þ è ą Ý é Ā ö ć ÷ đ Ā êč
$ISPOJDMF

 ǰüĉđÙøćąĀŤÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰ
îē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞć üŠćÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
ìĆĚÜǰǰéšćîǰéĆÜÖúŠćüîĊĚǰǰîē÷ïć÷éšćîĔéÖĞćĀîéĔî
đüúćĔéïšćÜìĊęöĊúĆÖþèąđßČęĂöē÷ÜđðŨîǰ“đÿšîđüúćǰ
5JNFMJOF ”ìĊęÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉìĊęêŠĂđîČęĂÜÖĆîÖĆï
îē÷ïć÷đÖþêø
 ǰëĂéïìđøĊ÷îÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷íøøößćêĉ
đóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂéĊêìĊęđßČęĂöē÷ÜĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆï
îē÷ïć÷đÖþêøÝîöĊñúĔîìćÜðäĉïĆêĉĒúąöĊ
ðøąÿĉìíĉõćóêŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøđóČęĂđðŨî
ĒîüìćÜìĊęÝąîĞćĕðÖĞćĀîéîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂîćÙê

 ǰÝĆéìĞćøć÷ÜćîÞïĆïÿöïĎøèŤ

øĎðìĊę 1- ×ĆĚîêĂî×ĂÜüĉíĊÖćøýċÖþć

1-6

14 ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
“îē÷ïć÷” Āöć÷ÙüćöüŠćǰĀúĆÖĒúąüĉíĊðäĉïĆêĉàċęÜëČĂđðŨîĒîüéĞćđîĉîÖćøǰ øćßïĆèæĉêÿëćî ǰ
“ìĊęéĉî” Āöć÷ÙüćöüŠćǰóČĚîìĊęéĉîìĆęüĕðǰĒúąĔĀšĀöć÷ÙüćöøüöëċÜǰõĎđ×ćǰ Āšü÷ ĀîĂÜǰÙúĂÜǰïċÜǰïćÜǰ
úĞćîĚĞćǰìąđúÿćïǰđÖćąǰĒúąìĊęßć÷ìąđúéšü÷ǰ öćêøćǰ1 ðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉî
“ìĊęéĉî” ĔîìćÜüĉßćÖćøéšćîìøĆó÷ćÖøìĊęéĉîǰĀöć÷ëċÜǰ“ßĊ ü öúæúïîóČĚ î ìĊę ñĉ ü ēúÖðøąÖĂïéš ü ÷
ßĆĚîïøø÷ćÖćýǰßĆĚîéĉîǰßĆĚîĀĉîǰúĆÖþèąÙüćöúćéđì×ĂÜóČĚîìĊęǰúĆÖþèąìćÜĂčìÖýćÿêøŤǰóČßǰÿĆêüŤǰĒúąñúìĊę
đÖĉéÝćÖÖćøÖøąìĞć×ĂÜöîčþ÷ŤìĆĚÜĔîĂéĊêĒúąðŦÝÝčïĆîǰ '"0 ǰǰ
“éĉî” Āöć÷ÙüćöøüöëċÜǰ“ĀĉîǰÖøüé ìøć÷ǰĒøŠíćêčǰîĚĞćǰĒúąĂĉîìøĊ÷üĆêëčêŠćÜėǰìĊęđÝČĂðîÖĆïđîČĚĂéĉîéšü÷”
öćêøćǰǰóøąøćßïĆââĆêĉóĆçîćìĊęéĉîǰóýǰ
“éĉî” ĔîìćÜüĉßćÖćøéšćîìøĆó÷ćÖøìĊęéĉîǰĀöć÷ëċÜǰ“đìĀüĆêëčíøøößćêĉàċęÜđÖĉé×ċĚîïîóČĚîìĊęñĉüēúÖǰ
đðŨîüĆêëčìĊęÙĚĞćÝčîÖćøđÝøĉâđêĉïēêǰĒúąÖćøìøÜêĆü×ĂÜêšîĕöšǰðøąÖĂïéšü÷ĒøŠíćêčǰĒúąĂĉîìøĊ÷üĆêëčêŠćÜėǰĒúą
öĊúĆÖþèąßĆĚîĒêÖêŠćÜÖĆîǰàċęÜĒêŠúąßĆĚîìĊęĂ÷ĎŠêŠĂđîČęĂÜÖĆîÝąöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤàċęÜÖĆîĒúąÖĆîêćö×ïüîÖćøÖĞćđîĉé
éĉîìĊęđðŨîñúÿČïđîČęĂÜöćÝćÖÖćøÖøąìĞćøŠüöÖĆî×ĂÜõĎöĉĂćÖćýǰóČßóøøèǰüĆêëčêšîÖĞćđîĉéǰêúĂéìĆĚÜøą÷ąđüúćǰ
ĒúąÙüćöêŠćÜøąéĆï×ĂÜóČĚîìĊęĔîïøĉđüèîĆĚî” '"0 ǰǰ
“ðś ć” Āöć÷ÙüćöüŠ ćǰìĊę éĉ îìĊę ÷Ć Üöĉ ĕéš öĊ ïč ÙÙúĕéš öćêćöÖãĀöć÷ìĊę éĉ îǰ öćêøćǰ óøïǰðś ćĕöšǰ
óčìíýĆÖøćßǰ
“ðść” Āöć÷ÙüćöüŠćǰìĊęéĉîǰøüöêúĂéëċÜõĎđ×ćǰĀšü÷ǰĀîĂÜǰÙúĂÜǰïċÜǰïćÜǰúĞćîĚĞćǰìąđúÿćïǰđÖćąǰĒúą
ìĊęßć÷ìąđúìĊę÷ĆÜöĉĕéšöĊïčÙÙúĕéšöćêćöÖãĀöć÷ǰ öćêøćǰǰóøïǰðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰóýǰ
“ðśćĕöš” ÙČĂÿĆÜÙö×ĂÜêšîĕöšĒúąÿĉęÜöĊßĊüĉêĂČęîėǰĂĆîöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤàċęÜÖĆîĒúąÖĆîĒúąðÖÙúčö đîČĚĂìĊę
ÖüšćÜĔĀâŠöĊÖćøĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖĂćÖćýǰîĚĞćǰĒúąüĆêëčíćêčêŠćÜėǰĔîéĉîǰđóČęĂÖćøđÝøĉâđêĉïēêÝîëċÜĂć÷č×Ć÷ǰĒúą
öĊÖćøÿČïóĆîíčŤ×ĂÜêîđĂÜǰìĆĚÜĔĀšñúñúĉêĒúąïøĉÖćøìĊęÝĞćđðŨîĂĆîÝą×ćéđÿĊ÷öĉĕéšêŠĂöîčþ÷Ť” "MMFOǰ ǰ
“îĚĞć”
Āöć÷ÙüćöüŠćǰîĚĞćĔîïøø÷ćÖćýǰîĚĞćïîñĉüéĉîǰîĚĞćĔêšéĉîǰĒúąîĚĞćìąđúĔîĂćèćđ×êǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
öćêøćǰǰøŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉìøĆó÷ćÖøîĚĞćìĊęñŠćîÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰ ǰöÖøćÙö 
“ìøĆ ó ÷ćÖøíøøößćêĉ đ óČę Ă ÖćøđÖþêø” Āöć÷ÙüćöüŠ ć ǰìøĆ ó ÷ćÖøðś ć ĕöš ǰ ìøĆ ó ÷ćÖøìĊę éĉ î Ēúą
ìøĆó÷ćÖøîĚĞć
“đÖþêøÖøøö”
 “đÖþêøÖøøö” Āöć÷ëċÜǰÖćøĔßšìĊęéĉîđóćąðúĎÖóČßêŠćÜėǰøüöìĆĚÜÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰÖćø
ðøąöÜĒúąÖćøðśćĕöš øćßïĆèæĉêÿëćî ǰ
 ǰǰêćöÙüćöĀöć÷ĔîöćêøćǰǰǰóøąøćßïĆââĆêĉÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰóýǰ
“đÖþêøÖøøö” Āöć÷ÙüćöüŠćǰÖćøìĞćîćǰìĞćĕøŠǰìĞćÿüîǰđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćǰđúĊĚ÷ÜñċĚÜ
đúĊĚ÷ÜĕĀöǰ đúĊĚ÷ÜÙøĆęÜǰ đóćąđĀĘéǰ ĒúąÖćøĂČęîêćöìĊęøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤðøąÖćý
ÖĞćĀîéĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć
 ǰǰêćöÙüćöĀöć÷ĔîöćêøćǰǰǰóøąøćßïĆââĆêĉÖćøđßŠćìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰóýǰǰ
“đÖþêøÖøøö” Āöć÷ÙüćöüŠćǰÖćøìĞćîćǰ ìĞćÿüîǰìĞćĕøŠǰìĞćîćđÖúČĂǰđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞć
ĒúąÖĉÝÖćøĂČęîêćöìĊęÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜ

1-
 ǰǰêćöÙüćöĀöć÷ĔîöćêøćǰǰóøąøćßïĆââĆêĉÖĂÜìčîÿÜđÙøćąĀŤđÖþêøÖøǰóýǰ
“đÖþêøÖøøö” Āöć÷ÙüćöüŠćǰǰÖćøìĞćîćǰǰìĞćĕøŠǰìĞćÿüîǰđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰǰđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćǰǰđúĊĚ÷ÜñċĚÜǰǰ
đúĊĚ÷ÜĕĀöǰǰđúĊĚ÷ÜÙøĆęÜǰđóćąđĀĘéǰÖćøðøąöÜǰǰĒúąđÖþêøÖøøöĂČęîêćöìĊęøĆåöîêøĊÖĞćĀîéēé÷ðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝć
îčđïÖþć
 ǰêćöÙüćöĀöć÷Ĕîöćêøć ǰóøąøćßïĆââĆêĉÖćøðãĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøö óýǰ
“đÖþêøÖøøö” Āöć÷ÙüćöüŠćǰÖćøìĞćîćǰìĞćĕøŠǰìĞćÿüîǰđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞć Ēúą
ÖĉÝÖćøĂČęîêćöìĊęøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤÖĞćĀîéēé÷ðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

1 ēÙøÜÿøšćÜđîČĂĚ Āć×ĂÜøć÷Üćî
øć÷ÜćîĀúĆÖÞïĆïîĊĚđðŨîÖćøÿøčðđîČĚĂĀćÿćøąÿĞćÙĆâÝćÖđĂÖÿćøðøąÖĂï  đúŠöǰēé÷öĊđîČĚĂĀćĔî
đĂÖÿćøðøąÖĂïĒêŠúąđúŠöǰéĆÜîĊĚ
đĂÖÿćøðøąÖĂïđúŠöìĊęǰǰđðŨîÖćøìïìüîîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷îĚĞćǰĒúą
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰĔîßŠüÜÿöĆ÷ÖøčÜÿčē×ìĆ÷ëċÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰǰ óýǰ
- óý 
đóČęĂÙüćöÿąéüÖĒúąêŠĂđîČęĂÜĔîÖćøĔßšđĂÖÿćøđúŠöîĊĚÙšîÙüšćĒúąĂšćÜĂĉÜǰÝċÜĕéšÝĆéìĞćïììĊęǰ1
ïìîĞćǰïììĊęǰǰðøąÿïÖćøèŤîćîćßćêĉüŠćéšü÷ÙüćöđßČęĂöē÷Ü×ĂÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøǰĒúą
ïììĊęǰǰüĉüĆçîćÖćøđÖþêøÖĆïÖćøðÖÙøĂÜ×ĂÜøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ǰĕüšĔîđĂÖÿćøđúŠöîĊĚéüš ÷
đĂÖÿćøðøąÖĂïđúŠöìĊęǰǰđðŨîÖćøìïìüîîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷îĚĞćǰĒúą
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöÞïĆïìĊęǰǰëċÜǰÞïĆïìĊę ǰ óýǰ- óý 
đĂÖÿćøðøąÖĂïđúŠöìĊęǰ đðŨîÖćøìïìüîîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷îĚĞć Ēúą
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰ-ǰ óýǰ-
đĂÖÿćøðøąÖĂïđúŠöìĊęǰ đðŨîÖćøìïìüîîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷îĚĞć Ēúą
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêø ĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰǰ óýǰ-
đĂÖÿćøðøąÖĂïđúŠöìĊęǰ đðŨîÖćøìïìüîîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷îĚĞć Ēúą
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰ11-ǰ óýǰ-
ÿćøąÿĞ ć ÙĆ â ìĊę ĕ éš ì ïìüîĔîđĂÖÿćøðøąÖĂïđúŠ ö ìĊę ǰ 1- îĊĚ đ ðŨ î ÖćøéĞ ć đîĉ î Öćøêćö
üĆêëčðøąÿÜÙŤ×šĂǰ1 Ēúąǰ
đĂÖÿćøĀúĆ Ö öĊ  ïìǰÙČ Ă ïììĊę ǰ ǰïìîĞ ć ìĊę Ö úŠ ć üëċ Ü ĀúĆ Ö ÖćøĒúąđĀêč ñ úĔîÖćøüĉ ÝĆ ÷ǰǰ
üĆêëčðøąÿÜÙŤǰøąđïĊ÷ïüĉÝĆ÷ĒúąÙĞćÝĞćÖĆéÙüćöǰïììĊęǰǰđðŨîÖćøìïìüîðøąÿïÖćøèŤîćîćßćêĉüŠćéšü÷Ùüćö
đßČęĂöē÷Ü×ĂÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêø ïììĊęǰǰđðŨîÖćøìïìüîüĉüĆçîćÖćøÖćøđÖþêøÖĆïÖćø
ðÖÙøĂÜ×ĂÜøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ǰïììĊęǰǰđðŨîÖćøüĉđÙøćąĀŤëċÜñúÝćÖîē÷ïć÷ìøĆ ó÷ćÖøíøøößćêĉđóČę Ă
ÖćøđÖþêøĕì÷ÖĆïßŠüÜđüúćÖćøóĆçîćǰïììĊęǰǰđðŨîÖćøüĉđÙøćąĀŤÙüćöđßČęĂöē÷ÜĒúąđÿšîđüúćǰ 5JNFMJOF ǰ
ĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰïììĊęǰǰđðŨîÖćøëĂé
ïìđøĊ÷îîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĕì÷ǰĒúąïììĊęǰǰđðŨîÖćøÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
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บทที่ 2
ประสบการณนานาชาติวาดวยความเชื่อมโยงของทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่สําคัญคือปาไม ที่ดิน และน้ํา บทบาทที่สําคัญของปาไม คือ
การควบคุม สภาพดินฟาอากาศ แหลงเก็บ กัก น้ําหรืออํานวยน้ําใหแกพื้นที่เบื้องลางตลอดป ชวยปองกัน
อุทกภัยและการชะลางพังทลายของดิน (Calder et.al : 2007: 5-6)
สวนดินนั้นเปนที่ยึดเหนี่ยวของรากพืช เปนแหลงธาตุอาหารและน้ําเพื่อความเจริญเติบโตของพืช
น้ําทําหนาที่ละลายธาตุอาหารในดินใหพืชนําขึ้นไปใชในการสรางเซลลตางๆ ของพืช
ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 3 ประเภทนี้จึงมีบทบาทหรือทําหนาที่ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันในการเกษตร
หรือการปลูกพืช การกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรจึงควรจะตองมีความเชื่อมโยง
เชนเดียวกัน
สาระสําคัญในบทนี้จะทบทวนถึงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับการเกษตร รวม 3 เรื่อง
คือ (1) ความเชื่อมโยงของปาไมกับการเกษตร (2) ความเชื่อมโยงของปาไมกับที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตร
และ (3) ความเชื่อมโยงของน้ํากับการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 ความเชื่อมโยงของปาไมกับการเกษตร
แนวคิ ดความเชื่อมโยงของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการเกษตรในด านปาไม นั้นไดป รากฏเปนขอ
เรียกรองของนานาชาติในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งกําหนดขึ้นจาก Earth Summit ที่ประเทศ
บราซิล ในป 2535 ไดระบุถึงความสําคัญของ การจัดการที่ดินที่ยั่งยืนในบทที่ 10 การแกไขปญหาการตัดไม
ทําลายปา ในบทที่ 11 การคุมครองและการจัดการแหลงน้ําจืดในบทที่ 18 ซึ่งความเชื่อมโยงของทรัพยากรทั้ง
สามนี้ ไ ด ก ล า วถึ ง ไว ใ นมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมในบทที่ 8 ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว า ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับการเกษตร (Keating, 1992: 25,29,31,46-47) ตอมาในอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดใหความสําคัญของความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรน้ํากับ
การเกษตรโดยระบุไวในมาตรา 4 (2) ของอนุสั ญ ญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ ซึ่ง เป น
พันธกรณีของประเทศภาคีวาจะตองเตรียมการเพื่อปรับตัวตอผลผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เพื่ อ จั ดการทรั พ ยากรน้ํ า ซึ่ ง จะส ง ผลอีก ทอดหนึ่ ง สู ก ารเกษตร (UNFCCC, 2002: 9) ส วนในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น Soil and Water Conservation Society (2003: 17) ไดรายงานความเชื่อมโยงระหวาง
นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร โดยลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน ที่เกิดจากน้ําไหล
บาในพื้นที่การเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
ขอมูลที่รองรับแนวคิดดังกลาวไดมีการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันตางๆ ที่ยืนยันวาทรัพยากรปาไมมี
ความสํ าคัญ อยางยิ่ง ตอ ระบบการเกษตรที่ตอ งใชน้ํ าเปนป จ จัยหลัก ในการผลิ ต เช น Storer (1953: 86)
Penman (1963: 110), Mohr et. al (1972: 72) และ Calder et.al (2007: 1) สนับสนุนโดย พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
(2554: 2) ที่ไดรายงานถึงปริมาตรน้ําที่เก็บกักไวในดินของปาชนิดตางๆ ในประเทศไทยวาปาดิบชื้นเก็บกักน้ําได
765.12 ลูกบาศกเมตรตอไร ในขณะที่ปาดิบเขาเก็บกักน้ําได 1,516 ลานลูกบาศกเมตรตอไร หากยังมีปาไม
ปกคลุมอยูน้ําจํานวนดังกลาวนี้จะระบายลงสูพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตอนลางอยางตอเนื่อง หากไม มีปาไม
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ปกคลุมหนาดินไวน้ําจํานวนนี้ก็จะไหลลงสูเบื้องลางอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน
อุทกภัยและภัยแลงตามมา สรางความเสียหายตอพื้นที่การเกษตรโดยรวม (ตารางที่ 2-1, 2-2)
จากความสํ า คัญ ของทรัพ ยากรปา ไมต อ การเกษตรดั ง กล าวนี้ ได มี ทั้ง ข อเสนอทั้ ง เชิ ง นโยบาย
ยุท ธศาสตร และการปฏิบัติจํานวนมาก เชน FAO (2016: 1) ไดเ นนหลักการใหป ระเทศตางๆ เชื่อมโยง
นโยบายปาไมกับนโยบายการเกษตรเพื่อปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารของโลก โดยเนนวาปาไมมีบทบาทที่
สําคัญตอการพัฒนาการเกษตรโดยทําหนาที่ควบคุมวัฎจักรของน้ํา อนุรักษดินและน้ํา ควบคุมศัตรูพืชและ
เปนแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทรายไดระบุสาเหตุสําคัญคือการลดลงของพื้นที่ปาไม การชะลางพังทลายของดิน และการลดลง
ความอุดมสมบูรณของดิน ดังรายละเอียดในรูปที่ 2-1 จึงตองกําหนดนโยบายปาไมและที่ดินใหสอดคลองกันใน
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (UNCCD, 2000: 7-8)
ตารางที่ 2-1 การเก็บกักน้ําของปาชนิดตางๆ
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชนิดปา
ปาดิบชื้น
ปาดิบแลง
ปาดิบเขา
ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง

จังหวัด
สงขลา
นครราชสีมา
เชียงใหม
ลําปาง
นครราชสีมา

ความลึกของ
ชั้นดิน (ซม.)
100
70
150
60
30

ความพรุน ปริมาตรดิน ปริมาตรน้ําที่เก็บกัก
ของดิน (%) (ลบ.ม./ไร) ไวในดิน(ลบ.ม./ไร)
1,600
47.82
765.12
1,120
45.49
509.49
2,400
1,516.08
63.17
43.53
960
417.89
48.05
480
230.64

ที่มา : พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2554: 2)

ตารางที่ 2-2 มูลคาความเสียหายจากการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาตน
น้ําชนิดตางๆ
ชนิดปา
ปาดิบเขา
ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง
สวนสัก
สวนสนสามใบ
เฉลี่ย

ดินสูญหาย
600
600
600
600
600
600

น้ําสูญหาย
28,053.33
36,800.00
12,093.33
18,586.67
1,400.00
19,386.67

ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2551: 10)

มูลคาความเสียหาย (บาท/ไร/ป)
ปุยสูญหาย
น้ําทาเพิ่ม
141.75
32,745.33
1,911.82
23,284.00
51.73
16,568.00
321.52
11,768.00
7.63
18,836.00
486.89
20,640.27

อากาศรอน
25,093.75
62,625.74
52,651.25
52.651.25
50.096.25
48,623.65

รวม
86,634.16
125,221.56
81,964.31
83,927.44
70,939.88
89,737.48

หนาดินไมมีพืชปกคลุม
น้ําในดินระเหยสูงมาก

ดินเสื่อมโทรม
ปลูกพืชไมได

- การชะลางพังทลายของดิน
- ขาดความอุดมสมบูรณ

ไมมีการอนุรักษดินและน้ํา

คน

แหงแลง

แหงแลง
“เอลนินโญ”

ทะเลทราย

แปรสภาพเปนทะเลทราย

แหงแลงเพราะน้ําใน
ดินระเหยสูงมาก

รูปที่ 2-1 สาเหตุของการแปรสภาพเปนทะเลทราย

แหงแลง

ขั้นตอนวิกฤติ

ระดับน้ําใตดินเปลี่ยน
ทําใหเกิด “ดินเค็ม” ในที่ลุม

ตัดไมทําลายปา

ดินเสื่อมโทรม

- ดินพังทลาย
- ตะกอนทับถม

ฝนตกหนัก
“ลานินญา”

โลกรอนจากกาซ
เรือนกระจก

ภูมิอากาศ
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อีกแนวคิด หนึ่ง ในข อ เสนอที่ ควรจะกํา หนดเปน นโยบายในการลดการนําพื้ นที่ป าไม มาใชเ พื่ อ
การเกษตรในอนาคตคือ หากมีการหยุดยั้งการขยายพื้นที่การเกษตร โดยการปรับปรุงพื้นที่ที่ทําการเกษตรอยู
ในปจจุบันใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน โดยวิธีการตางๆ แลว จะสามารถหยุดยั้งการนําพื้นที่ปาไมมา
เปนพื้นที่ทําการเกษตรในอนาคตได (FAO, 2016: 1 ; World Bank, 1992: 139) ดังรายละเอียดในรูปที่ 2-2
วิธีการหนึ่งที่หากกําหนดเปนนโยบายการเกษตรไดก็คือ การผลิตพืชผลทางการเกษตรบางชนิด ใน โรงเรือน
(Greenhouse) โดย Viriano (2017: 91-94) รายงานวา มีพื้นที่ Greenhouse ในประเทศเนเธอรแลนดมากถึง 35
ตารางไมล (56,000 ไร) สามารถผลิต มะเขือเทศได 144,352 ตันตอตารางไมล (1,600 ไร) และผลผลิต ใน
Greenhouse 1 เอเคอร (2.5 ไร) จะเทากับผลผลิตในไรนาที่ปลูกตามปกติ 10 เอเคอร (25 ไร) เชนเดียวกับ
การดําเนินการของโครงการหลวงที่นําชนเผามาทําการเกษตรในระบบโรงเรือนเพื่อลดการใชพื้นที่ปาไมลงใน
พื้นที่ทางเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ อัญชัญ ชมพูพวง (2560: 22) ไดรายงานเปอรเซ็นตการสูญเสียของผัก
ชนิดตางๆ ในโรงเรือนมีเพียง 9.73–10.43 % แตนอกโรงเรือนมีตั้งแต 19.62–40.48 % และที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน การปลูกผักอินทรียในโรงเรือนขนาด 6x24 เมตร สอง
ห ลั ง มี ร า ย ไ ด ป ล ะ 1 2 0 , 0 0 0 บ า ท ดี ก ว า ก า ร ทํ า น า ห รื อ ป ลู ก ข า ว โ พ ด เ ลี้ ย ง สั ต ว
(www.facebook.com.compost classroom) แนวคิดนี้สอดคลองกับธนาคารโลก (1992: 139) ที่เสนอให
กําหนดนโยบายในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรใหสามารถเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้นก็ไมมีความจําเปนที่จะตอง
ไปบุกรุกทําลายปาไมอีกตอไป พรอมทั้งเสนอใหมีการทําการเกษตรในรูปแบบ “วนเกษตร” เพื่อใหพื้นที่ปา ไม
ทําหนาที่เปนทั้งแหลงเก็บกักน้ําและแหลงธาตุอาหาร
ในทางปฏิบัติ Brand et.al. (2015: 89) ไดร ายงานถึงการปลูกไมยืนตนในทะเลทรายเนเกฟ
ประเทศอิสราเอล วามีผลตอการเก็บกักน้ําและปรับปรุงคุณภาพดินในเวลาตอมา ซึ่งแสดงใหเห็นการปฏิบัติที่
เชื่อมโยงระหวางทรัพยากรปาไม ที่ดินและน้ํา ในกรณีของประเทศออสเตรเลียไดมีการปฏิบัติที่เชื่อมโยงของ
ทรัพยากร ปาไม ที่ดินและน้ําในกรณีของ Permaculture (Holmgren, 2004: 132) และโครงการ Land
care (FAO, 2002: 34) ในเรื่องความแหงแลงที่เกิดขึ้นบอยครั้งในประเทศออสเตรเลียนั้น Simmons (2015:
119) ไดรายงานถึงสาเหตุและการเตรียมการรองรับภัยแลงและอุทกภัยโดยวิเคราะหใหเห็นวิธีปฏิบัติที่ตอง
เชื่อมโยงระหวางทรัพยากรน้ํากับการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติที่เชื่อมโยงระหวางทรัพยากรปาไม
ที่ดินและน้ํา โดยการอนุรักษดินและน้ําจากการเกษตรเชิงพหุภารกิจในประเทศเยอรมัน แคนาดา และญี่ปุ น
(ชพิกา สังขพิทักษ , 2560: 16-17, 32, 53) รวมทั้ง โครงการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเ วศ
(Payment for Ecosysten Service: PES) ในประเทศเวียตนาม ที่สงผลใหมีน้ําเพื่อการเกษตรอยางมั่นคง
ซึ่งแสดงถึงการกําหนดนโยบาย ปาไมและนโยบายเกษตรที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (วินรอค อินเตอรเนชั่นแนล,
2554: 6)
การจัดการปาไมบริเวณตนน้ําใหอํานวยน้ําในพื้นที่ตอนลางปรากฏในประเทศญี่ปุนซึ่งมีน้ําทวม
บอยครั้ง เชน กรณีของกรุงโตเกียว รัฐบาลทองถิ่นของกรุงโตเกียวไดมีการจัดการพื้นที่ปาไมในพื้นที่ลมุ น้ํา
ตอนบนมาตั้งแต พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) หรือกวา 100 ปมาแลว เพื่อสรางความมั่นใจวาตนน้ําใหน้ําที่
สะอาดและปองกันการชะลางพังทลายของดินโดยใชระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ
(Payment for Ecosystem Service: PES) ในเขต Aichi prefecture1)
------------------------------------------------1)

www.ebd.int/financial/pes/japan-pesforest.pdf
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ที่ดินที่ทําการเกษตรอยูในปจจุบัน
ปาไม
เสื่อมโทรมมากไมคุมในการผลิต
พืชอาหาร

สามารถปรับปรุงบํารุงดินไดใหมีประสิทธิภาพในการผลิต
สูงสุดตอหนวยเนือ้ ที่

อาหารจะมากพอเลี้ยงประชากรโลก

ไมตองขยายพื้นที่เกษตรสูพื้นทีป่ าไมที่มีอยูในปจจุบัน

รูปที่ 2-2 แนวคิดความเชื่อมโยงระหวางปาไมกับที่ดินที่ทําการเกษตรอยูในปจจุบัน
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อีกประเทศหนึ่งคือประเทศสวิตเซอรแลนด ทีก่ รุงโลซานนซงึ่ รัฐบาลทองถิ่นโลซานนมพี ื้นที่ปาไมที่อยู
ตอนบนของเมืองในครอบครอง 16 ตารางกิโลเมตร ที่ใหน้ําสําหรับดื่มประมาณรอยละ 8 มีการเก็บภาษีเพื่อ
รักษาพื้นทีป่ าไมดังกลาวนี้ไว 1)
ในกรณีของประเทศไทยนั้นความเชื่อมโยงของทรัพยากรปาไมกับการเกษตร ไดปรากฏในนโยบาย
และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540–2559 ที่ระบุไววา ปาไมเปนระบบ
นิเวศที่ค้ําจุนรักษาดุลยภาพของธรรมชาติในการควบคุมสภาพดินฟาอากาศ เปนแหลงเก็บกักน้ําและระบาย
น้ําตลอดป ชวยปองกันอุทกภัยปองกันการพังทลายหนาดิน และเปนหวงโซอาหาร ซึ่งมี สวนที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรทั้ ง ดินและน้ํา (สํานั กงานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล อม (2540: 2) ในขณะที่ ประเวศ วะสี
ไดอธิบายไววา “ตนไมปามีปฏิสัมพันธกับ ดิน ฟา อากาศ ตนไมยึดดิน และปกคลุมดิน ” นอกจากนี้ สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องการ
พัฒนาปาไมใหเปนนโยบายสาธารณะและการแกไขปญหาการรุกปาและคณะรัฐมนตรี มีมติไววาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมจะตองมองในลักษณะองคร วม เพราะปาไมเ ปนทรัพยากรที่มีความ
เกี่ยวเนื่อ งและสัม พันธกันทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ หลายชนิด เชน น้ํา ดิน และสินแร โดยที่ทรัพยากร
เหลานั้นตางก็มีความสําคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการปฏิรูป (2554: 32) ที่ไดเสนอไววา นโยบายน้ําตองมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรสวนอื่นๆ เชน ปา ที่ดิน ระบบนิเวศ ตลอดไปจนถึงวิถีชีวิตประชาชนในทองถิ่นตางๆ อยางสมดุล
ตอมาในป พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2560: 32) ไดจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและ
สหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) โดยการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืนในยุทธศาสตรที่ 4 ระบุไววา “บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
SDGs และสงเสริมการทําการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูไปกับการ
ทําการเกษตร” รวมทั้งการบริหารจัดการน้ําครบวงจร เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหเต็มศักยภาพสงเสริมการใชน้ํา
ทางการเกษตรอยางคุมคา รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการทําการเกษตร
อยางไรก็ตามยุทธศาสตรดังกลาวนี้ไมมีรายละเอียดที่ครอบคลุมไปถึงความเชื่อมโยงกับทรัพยากรปาไม

2.2 ความเชื่อมโยงของปาไมกับที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตร
พื้นที่การเกษตรที่ใชอยูในปจจุบันนั้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกไมผลและพืชไร สวนใหญเปนการแผวถาง
พื้นที่ปาไมในอดีต ปาไมจึงเปนที่มาของพื้นที่ทําการเกษตร ปาไมอํานวยน้ําใหกับพื้นที่การเกษตรหากสภาพ
พื้นที่ปาไมบริเวณตนน้ํายังมีความอุดมสมบูรณ ซึ่งมูลนิธิปดทองหลังพระ ไดประเมินปริมาณน้ําที่เก็บกักไวใน
พื้นที่ปาไมแตละชนิดไวดังนี้
ปาดิบเขา
1,500,000 ลาน ลบม./กม2
ปาเบญจพรรณ 600,000 ลาน ลบม. /กม2
ปาเต็งรัง
300,000 ลาน ลบม. /กม2
เมื่อพื้นที่ปาไมซึ่งเก็บกักน้ําในปริมาณดังกลาวถูกทําลายลง น้ําที่เคยเก็บกักไวไดก็จะไหลลงสูเบื้อง
ลางเปนน้ําทา (Water Runoff) อยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดดินถลม ชะลางพังทลายของหนาดินทั้งในพื้นที่
ปาไมที่ถูกทําลาย รวมทั้งพื้นที่การเกษตรเบื้องลางที่ปลูกพืชอยู รวมทั้งเกิดน้ําทวมในที่ลุม
-------------------------------1)

Calder et.al. (2007: 6)
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การชะลางพังทลายของดินไดทําใหเกิดการลมสลายของอารยธรรมการเกษตรที่เคยรุงเรืองในอดีต เชน
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต อารยธรรมในอเมริกากลาง ดวยสาเหตุ 4 ประการ คือ (1) การใช
ที่ดินเกินขีดความสามารถในการรองรับ (2) ตัดไมทําลายปาในพื้นที่ตนน้ํา (3) ขาดระบบอนุรักษดินและน้ํา
และ (4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยเกิดน้ําทวมและภัยแลง (Lowdermilk, 1953: 4-6 ; Juo and
Wilding, 2001: 14-15; Pringle, 2001: 60)
ในทางตรงกันขา ม อารยธรรมการเกษตรที่ยั่ง ยืนในทวีปยุโ รป เชน ในพื้นที่ล าดชันตอนใตของ
ฝรั่งเศสมีการกอสรางคันดินระดับตางๆ มีการอนุรักษดินและน้ําและปรับปรุงบํารุงดิน ไดใชมาแลวมากกว า
1,000 ป ยังคงสามารถใชอยูจนถึงปจจุบัน (Lowdermilk, 1953: 22)
การนํ า มาตรการวิ ธี ก ลมาใช ใ นระบบอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า โดยสร า งขั้ น บั น ไดดิ น หรื อ Bench
Terraces ไดนั้นมีการดําเนินการมานานกวา 100 ป ทั้งการทํานาและปลูกพืชชนิดตางๆ เชน ขั้นบันไดดินใน
การปลูกขาวที่บาเกียว ประเทศฟลิปปนส บาหลี ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเปรู การทํานาและปลูกพืชไร
ที่ประเทศจีน หรือปลูกปาลมน้ํามันในบอรเนียว เปนตน ในทวีปอาฟริกาในสวนที่แหงแลงมีน้ําฝนนอยนั้น ได
ใชระบบอนุรักษดินและน้ําหลายวิธี เชน Half-moons, the CAAG system, Contour stone bunds with
planting pits. (IFAD, 1995: 16) ดังรายละเอียดในประมวลภาพทายบท หนา 2-17, 2-18)

2.3 ความเชื่อมโยงของน้ํากับการเกษตร
พื้นที่การเกษตรของโลกที่ใชอยูในปจจุบันนั้น สวนใหญเปนพื้นที่การเกษตรที่อยูภายใตการเกษตร
น้ําฝน (Rainfed) ประมาณรอยละ 80 ที่เหลือเปนพื้นที่การเกษตรที่อยูภายใตระบบชลประทาน (Irrigated
area) ประมาณรอยละ 20
(1) การชลประทาน
(1.1) สถานการณในภาพรวม
Irrigation Museum (2017: 1-2) ไดรายงานไววา การชลประทานไดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ
6,000 ป กอนคริสตกาลในประเทศอียิปต โดยใชน้ําจากแมน้ําไนล และในเมโสโปเตเมียจากแมน้ําไทกริสและ
ยูเฟรติส ซึ่งใชวิธีการผันน้ําในชวงฤดูฝนเขาสูพื้นที่เพาะปลูก ชวงเวลาหนึ่งจนดินอิ่มตัวแลวจึงระบายออก
นอกจากนี้เมโสโปเตเมียไดมีการขุดบอบาดาล (Qanat) แลวตอทอสงน้ําไปสูพื้นที่เพาะปลูก
เมื่อประมาณ 550 ป กอนคริสตกาล
ประมาณ 300 ปกอนคริส ตกาล ไดมีก ารชลประทานเกิดขึ้นในประเทศศรีลัง กา และ
ประมาณ 256 ปกอนคริส ตกาลมีระบบชลประทานในพื้นที่เพาะปลูกที่ก วางใหญในประเทศจีนที่มีชื่อวา
Dujiangyan Irrigation System ซึ่งไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและใชประโยชนมาจนถึงปจจุบัน (ICID,
2017: 1-2)
ในทวีปอเมริกาใตไดมีการใชระบบชลประทานในพื้นที่ราบริมฝงแมน้ํา Santa Cruz กอน
คริสตศักราช 1200 จนถึง ค.ศ.150
น้ํา ที่นํ า มาใช ใ นระบบชลประทานนั้น มาทั้ง จากน้ํา ผิ วดิ น และน้ํ า ใต ดิน ซึ่ง National
Geographic (2013: 43) ไดรายงานถึงปริมาณน้ําในโลกไววา น้ําใตดิน (groundwater) มีปริมาณมากถึง
5,614,000 ลูกบาศกไมล (ตารางที่ 2-3) จึงมีการใชน้ําใตดินในระบบชลประทานของประเทศตางๆ ทั่วโลก
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ตารางที่ 2-3 ปริมาณน้ําในโลก
องคประกอบ
1. อยูในสิ่งมีชีวิต (Living organisms)
2. หนอง บึง (Swamp water)
3. อยูในบรรยากาศ (Atmosphere)
4. ความชื้นในดิน (Soil moisture)
5. ทะเลสาบ และแมน้ํา (Lakes and River
6. น้ําแข็งพื้นผิวโลกและชั้นดินเย็นแข็งคงตัว (Ground ice and permafrost)
7. น้ําใตดิน (Groundwater)
8. พืดน้ําแข็ง ธารน้ําแข็ง และหิมะ (Ice sheets, glaciers and permanent snow)
9. มหาสมุทรและทะเล (Oceans, seas and bays)

ปริมาณ
(ลูกบาศกไมล)
269
2,752
3,095
3,959
42,829
71,970
5,614,000
5,773,000
321,000,000

ที่มา : National Geographic (2013: 43)
หมายเหตุ : 1 ลูกบาศกไมล = 4,168,180 ลูกบาศกเมตร

ประเทศที่ใชน้ําใตดินจํานวนมากเพื่อการเกษตรคือสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Nijhuis (2014: 68) ไดรายงาน
ไววาเปน การใชน้ําใตดินเพื่อ การเกษตรที่ไมยั่งยืนใน Central Valley มลรัฐแคลิฟอรเ นีย เพราะการทํา
การเกษตรในพื้นที่นี้ใชเ งินลงทุนคอนขางสูง ตองใชเงินลงทุนในการจัดหาเครื่องมือที่จะนําน้ํามาสูไร -นา
เงินทุนที่ตองใชในปที่ฝนแลง เงินทุนที่ตองใชในการตอสูคดีและการตอสูทางการเมืองในการใชน้ําในมลรัฐ
เกษตรกรใน Central Valley มีทั้งที่ประสบความสําเร็จและสูญเสีย ถึงแมวาจะมีการปลูก พืชหลายรอย
เอเคอรและจําหนายพืชที่มีมูลคาหลายลานดอลลารก็ตาม หลายรายที่เสี่ยงปลูกพืชที่ทําเงินสูงเชน อัลมอนด
หรือพิสตาชิโอ ที่ตองการน้ํามาก จึงตองหาน้ํามาใหเพียงพอในแตละป
เมื่อ พ.ศ. 2536 FAO (1993: 284-285) ไดรายงานไววาในป ค.ศ.1800 มีพื้นที่ชลประทานทั่วโลก
ประมาณ 8 ลานเฮกแตร เมื่อสิ้นศตวรรษที่ 19 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเปน 48 ลานเฮกแตร ในป ค.ศ. 1990
ขยายตั วขึ้ นเป น 237 ล านเฮกแตร ซึ่ง 3 ใน 4 ของพื้ นที่ ชลประทานอยูใ นประเทศกํา ลัง พั ฒ นา พื้น ที่
ชลประทานในจีน อินเดีย และปากีสถาน รวมกันมีจํานวนมากกวา 60 % ของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหมด
ในระดับโลกพื้นที่ชลประทานไดขยายตัวประมาณ 1% ตอป ในชวงทศวรรษ 1960 และเพิ่มขึ้นเปน
2.3% จาก ค.ศ.1972–1975 แตหลังจาก ค.ศ.1975 เปนตนมาไดลดลงเหลือประมาณ 1%
FAO (1993: 283) ไดวิเคราะหไวถึงภาพรวมของโครงการชลประทาน 3 ประการพบวา (1) การ
กอสรางโครงการชลประทานมีแนวโนมลดลง (2) มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ (3) การบริหารจัดการ
โครงการชลประทานเปลี่ยนจากบทบาทของภาครัฐไปสูภาคประชาชน
คากอสรางในการขยายพื้นที่ชลประทานนั้นไดเพิ่มขึ้น ในชวงทศวรรษที่ 1970 ในอินโดนีเซียและ
อินเดีย คากอสรางเพิ่ม ขึ้นหนึ่ง เทาตัว ในประเทศไทย และฟลิ ป ปนส คากอสรางเพิ่ม ขึ้น 50% Postel
(1992: 17) ไดรายงานไววาคากอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญใน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน
ฟลิปปนส และไทย อยูในระหวาง 1,500-4,000 ลานเหรียญสหรัฐ และสูงถึง 6,000 ลานเหรียญสหรัฐใน
เม็กซิโก
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม คือ การขยายตัวของดินเค็ม และน้ําทวมขังจากการยกตัวขึ้นของ
ระดับน้ําใตดิน
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การบริหารจัดการโครงการชลประทานนั้น มีความจําเปนที่จะตองใหป ระชาชนมีสวนรวม จึง มี
แนวโนมวาการบริหารจัดการโดยภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงไปสูภาคเอกชนในรูปของ กลุมผูใชน้ํารูปแบบตางๆ
พื้นที่การเกษตรอยูภายใตโครงการชลประทานทั่วโลกในป 2012 มีจํานวน 324 ลานเฮกแตร (2,025
ลานไร) แตสามารถสงน้ําไดเพียง 275 ลานเฮกแตร (1,718 ลานไร)
ประเทศที่มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดคือ ประเทศจีน จํานวน 69.4 ลานเฮกแตร รองลงมาคือ
ประเทศอินเดียจํานวน 66.7 ลานเฮกแตร สหรัฐอเมริกา 26.4 ลานเฮกแตร อิตาลี 3.95ลานเฮกแตร อียิปต
3.65 ลานเฮกแตร และออสเตรเลีย จํานวน 2.55 ลานเฮกแตร (FAO, 2014a: 1)
การใชน้ําบาดาลเพื่อการชลประทานมีสัดสวนรอยละ 38 ของพื้นที่ในโครงการชลประทานทั่วโลก
โดยอยูในทวีป อเมริกาเหนือและใต รอยละ 46 ทวีป เอเชีย รอยละ 39 ทวี ปยุโรป รอยละ 30 Oceania
รอยละ 25 และทวีปอาฟริการอยละ 18 ของพื้นที่การเกษตรแตละทวีป (FAO, 2014a: 1)
ตอมาในป 2557 FAO (2014b: 1-3) ไดรายงานสถานการณการชลประทานโลกไววา
“พื้นที่การเกษตรที่อยูภายใตโครงการชลประทานของโลกมีเพียงรอยละ 20 ของพื้น ที่
การเกษตรทั้งหมด แตผลิตอาหารไดรอยละ 40 ของอาหารที่ผลิตไดทั่วโลก
กลุมประเทศตอนใตของทะเลทรายซาฮารามีพื้นที่ ภายใตโครงการชลประทานนอยที่สุดคือ
เพียงรอยละ 3 ในจํานวนรอยละ 20 ของพื้นที่ชลประทานทั่วโลก และมีปญ หาประชากรการขาดแคลน
อาหารทั่วโลกที่มีรอยละ 12
การชลประทานควบคูกับการใชพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูง พรอมกับปุย ยากําจัดศัตรูพืช และ
เครื่องจักรกล ไดมีบทบาทที่สําคัญในการปฏิวัติเขียวในทวีปเอเชีย ปจจุบันพื้นที่การเกษตรรอยละ 41 อยูใน
ภายใตโครงการชลประทานซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอยละ 26 ใน ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ลดการขาดแคลนอาหาร
จากรอยละ 24 ในชวง ค.ศ.1990–1992 ลดเหลือ รอยละ 14 ในป 2010–2012
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการขยายโครงการชลประทาน คือ พื้นที่ของกลุมประเทศตอน
ใตทะเลทรายซาฮารา ซึ่งมีพื้นที่โครงการชลประทานในปจจุบันเพียงหนึ่งในหาของพื้นที่ที่มีศักยภาพ คือ 7.7
ลานเฮกแตร จากพื้นที่ที่มีศักยภาพ 38 ลานเฮกแตร และในทวีป อเมริกาใต ซึ่ง ปจ จุบันมีพื้นที่โ ครงการ
ชลประทานเพียงหนึ่งในสี่ คือ 16 ลานเฮกแตร จากพื้นที่ที่มีศักยภาพ 60 ลานเฮกแตร
ในทวีปเอเชีย ซึ่งพื้นที่ประมาณ 230 ลานเฮกแตรอยูภายใตโครงการชลประทาน ซึ่งเปน
รอยละ 70 ของพื้นที่ชลประทานทั่วโลก ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ 230 ลานเฮกแตรหรือรอยละ 42
ของพื้นที่ชลประทานทั่วโลก อยูในประเทศจีนและอินเดีย
ในทวีป อเมริกาเหนือไดใชน้ําใตดินเพื่อการชลประทานประมาณรอยละ 59 ของพื้นที่
ชลประทานทั้งหมด
ในดานการบริหารจัดการนั้นมีรายงานวารัฐไดถายโอนอํานาจการบริหารไปใหกับกลุมผูใช
น้ําจํานวน 33 ประเทศ
การใชน้ําชลประทานทั่วโลกนั้นรอยละ 60 ใชเพื่อการผลิตธัญพืช สวนในทวีปเอเชียใชผลิต
ธัญพืชสูงถึงรอยละ 87
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World Bank (2003: 1) ไดวิเคราะหไววา เพื่อตอบสนองความตองการของโลก จะตองมีการ
ขยายพื้นที่ชลประทานในประเทศกําลังพัฒนาออกไปอยางนอย 40 ลานเฮกแตร ในป ค.ศ. 2030
(1.2) การเก็บคาน้ําชลประทาน
เพื่อ ให ก ารใชน้ํ าเพื่อ การเกษตรเป นไปอยางประหยัด และมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ตลอดจนการบํารุงรักษาระบบชลประทาน จึงไดมีการเก็บคาน้ําชลประทานจากเกษตรกรในประเทศตางๆ
จากการทบทวนสาระสํา คั ญ เรื่อ งการเก็ บ คา น้ํ าชลประทานในประเทศต างๆ พบวา มี ก ารเก็ บ คา น้ํ า
ชลประทานทั้งจากระบบชลประทานน้ําผิวดิน และจากน้ําใตดิน
FAO (2002: 1-8) ไดรายงานจากการสํารวจถึงวิธีการเก็บคาน้ําชลประทานของประเทศตางๆ
ไวทั่วโลก วามี 2 ระบบ คือ (1) เก็บตามปริมาณการใชน้ํา (1,000 ลูกบาศกเมตร) และ (2) เก็บตามหนวย
พื้นที่ที่ใชน้ําในการปลูกพืช
ในรายงานฉบับนี้ไดกลาวถึงประเทศที่ไมเก็บคาน้ําชลประทานไววามี ประเทศไทย ซาอุดิ
อาเรเบีย เลบานอน ไตหวัน (ตั้งแต ค.ศ. 1992) โปแลนด (ตั้งแต ค.ศ. 2000) โครเอเทีย และอียิปต
(2) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในประเทศอิสราเอล
Sitton (1997: 1-8) ไดสรุปสาระสําคัญการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรในประเทศอิสราเอลไวดังนี้
“อิส ราเอล ไดจัดตั้ง เปนประเทศเมื่อ ค.ศ.1948 (พ.ศ. 2491) แตก ารศึกษาเพื่อจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการเกษตรไดเริ่มมากอนตั้งแต ค.ศ. 1943 (พ.ศ.2486) ในทะเลทรายเนเกฟโดยจัดตั้งหมูบาน
3 แหง แตละแหงหางกัน 30 กิโลเมตร เพื่อศึกษาสภาพดิน น้ําที่มีอยู รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกและชนิดพืชที่
สามารถปลูกไดในพื้นที่ทะเลทรายเนเกฟ ในป ค.ศ. 1946 (พ.ศ.2489) ไดจัดตั้งหมูบานเพิ่มขึ้นอีก 3 แหง
และเพิ่มอีก 5 แหง ในป ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490)
จากการเริ่มตนศึกษาดังกลาวพบวาปญหาที่สําคัญคือการขาดแคลนน้ํา หากตองการทํา
การเกษตรแลว ทางแก เ พีย งทางเดีย วคือ มีก ารชลประทาน จึ ง มีก ารศึ กษาเพิ่ ม เติม ด านอุตุ นิ ยมวิท ยา
ธรณีวิทยา และอุทกวิทยา ในเริ่มแรกไดมีการขุดเจาะบอบาดาลและนําน้ําใตดินขึ้นมาใชแตไดปริมาณนอย
และเปนน้ําเค็ม ตอมาไดมีการสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําแตไมประสบความสําเร็จเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณฝนในแตละป การตัดสินใจขั้นสุดทายคือการนําน้ําที่เหมาะสมตอการเกษตรมาจากตอนเหนือของ
ประเทศโดยใชทอสงน้ํา
ทอสง น้ําโครงการแรกไดติดตั้งเมื่อ ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) ถึงแมจะใหน้ําในปริมาณที่
สม่ําเสมอแตยังมีนอยเกษตรกรในทะเลทรายเนเกฟยังคงใชน้ําจากบอบาดาล ทอสงน้ําโครงการแรกนี้นําน้ํา
จากบอบาดาลจากตอนเหนือของทะเลทรายเนเกฟ มีความยาว 190 กิโลเมตร ทอมีขนาด 6 นิ้ว สงน้ําไดปละ
1 ลานลูกบาศกเมตร
ตอมาทอสงน้ําสายนี้ไดเปลี่ยนขนาดเปน 20 นิ้ว สงน้ําไดปละ 30 ลานลูกบาศกเมตร และ
ตอมาในป ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) ภายหลังการจัดตั้งประเทศอิสราเอลในป ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) แลว
ไดมีผูคนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานจํานวนมาก ไดมีการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ําขึ้นใหม โดยจัดทําโครงการ
สงน้ําขนาดใหญ ไดมีการกอสรางทอสงน้ําขนาด 66 นิ้ว นําน้ําจากแมน้ํายารคอนมายังทะเลทรายเนเกฟ
ระยะทาง 130 กิโลเมตร ซึ่งสงน้ําใหได 100 ลานลูกบาศกเมตรตอป
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โครงการสงน้ําโครงการที่สองคือ National Water Carrier นําน้ําจาก Kinneret หรือ
ทะเลสาบกาลิลี ทางตอนเหนือของประเทศ เริ่มกอสรางในป ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) แลวเสร็จในป ค.ศ. 1964
(พ.ศ. 2507) ปริมาณน้ําที่สงทางทอนี้ประมาณ 400 ลานลูกบาศกเมตรตอป
ปริมาณน้ําในประเทศอิสราเอลที่จัดหาไดมีประมาณ 2,000 ลานลูกบาศกเมตรตอป ใชเพื่อ
การเกษตรประมาณ 60-72% นอกจากนั้นเพื่ออุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีน้ําจํากัดการใชน้ําเพื่อการเกษตรในประเทศอิสราเอลจึงใชระบบน้ําหยด (Drip
irrigation) เปนหลัก”
(3) การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
การใชน้ําเค็มเพื่อการเกษตร ไดเริ่มตนมาจากขอมูลทางวิทยาศาสตรเรื่องพืชชอบเกลือ ซึง่
ICBA ไดตั้งหัวขอที่เปนความหวังในการปลูกพืชในทะเลทรายไววา พืชชอบเกลือ : อนาคตที่ทําใหทะเลทราย
เปนสีเขียว
Lieth and Koyro (2005: 6-8) ไดทบทวนถึงการปลูกพืชชอบเกลือไว ดังนี้
“การใชพืชชอบเกลือหลายชนิดมาเปนอาหาร และอาหารสัตวไดมีในพื้นที่ชายฝงของทวีป
ยุโรปมาเปนเวลาชานาน เชน Aster tripolium, Salicornia sp. Triglochin maritima ซึ่งนํามาเปนผักใน
สลัดหรือปรุงโดยวิธีตางๆ หรือใชเปนอาหารสัตว หรือพืชประดับ
การศึกษาเรื่องนีเ้ ริม่ ในตนทศวรรษ 1920 (พ.ศ. 2463) นักชีววิทยาชาวฮังการี-ออสเตรีย
คือ Hogo Boyko และ Elisabeth Boyko ไดศึกษาพืชชอบเกลือในทะเล Neusiedler ในออสเตรีย Boyko
พบวามีพืชหลายชนิดที่ชอบเกลือขึ้นไดในดินทราย (sandy soils) แตการคนพบดังกลาวมิไดนํามาใชกันอยาง
กวางขวาง
ตอมาในป 2503 ไดมีงานวิจัยในประเทศแคนาดาที่ยืนยันผลงานของ Boyko วามีพืชชอบ
เกลือขึ้นไดใน บึงน้ําเค็ม (saltmarshes) บนดินที่เปนทราย แตไมพบพืชชนิดใดขึ้นไดในพื้นที่ที่เปนดินเหนียว
งานวิจัยในเวเนซูเอลลาในเวลาตอมาพบวา saline ecosystem เปนระบบที่มีแนวโนมใน
การผลิตพืชหากมีการจัดการที่ถูกตอง”
ดวยผลงานพื้นฐานทางวิชาการดังกลาว ในป ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) Sheikh Zayed
Bin Sultan al Nayan แหงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (UAE) ไดนําพืชชอบเกลือทั่วโลกมาทดลองปลูกใน
UAE โดยตั้งสถานีวิจัยที่ Nashalla ขึ้น
ICBA ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) โดยมีแผนงานทดลองปลูกพืช 3 ระบบ คือ
(1) Salt-tolerant crops (2) Salt-tolerant and halophyte crops และ(3) Halophyte crops ซึ่งใช
ความเค็มในชวงตางๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-4
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ตารางที่ 2-4 ความเค็มในชวงตางๆ กับการทดลองปลูกพืช
Salinity
Slightly saline
Moderately saline
Highly saline
Very highly saline
Seawater

Production system
<5 dS/m
5-15 dS/m
15-25 dS/m
>25 dS/m
40-60 dS/m

Salt-tolerant crops
Salf-tolerant and halophyte crops
Halophyte crops

dS/m decisiemens per meter
ที่มา : ICBA (2003: 2)

จากแผนงานดัง กลาว ICBA ไดมีการทดลองปลูก พืชหลายชนิด เชน Quinoa เปนพืชอาหาร,
Salicornia หรือ sea asparagus สําหรับผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ Sesbania หรือโสนสําหรับอาหารสัตว
Mustard สําหรับผลิตน้ํามันพืชเพื่อการบริโภค Safflower หรือดอกคําฝอยเพื่อผลิตน้ํามันพืชเพื่อการบริโภค
Triticate ซึ่งเปนพืชผสมพันธุขึ้นใหมระหวางขาวสาลีและขาวไรย เพื่อเปนอาหารสัตว
ในด า นพื ช ชอบเกลื อ หรื อ Halophytes นั้ น พบว า มี ห ญ า ที่ เ ป น พื ช อาหารสั ต ว เ ติ บ โตได ดี คื อ
Sporobolous virginicus และ Distichlis spicata สวนไมพุม (Shrubs) นั้น Atriplex spp. เติบโตไดดี
เชน Atriplex lentiformis และ Atriplex nummularia
พืชทนเค็มที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งก็คือ อินทผลัม (Date) ที่มีงานทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิต (ICBA, 2004:
9-12, ICBA, 2012: 2-8)
(โปรดดูรายละเอียด ในประมวลภาพทายบท หนา 2-21, 2-22)
(4) การเปลี่ยนสภาพทะเลทรายเปนพื้นที่ปลูกปาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในประเทศจีนไดมีโครงการปลูกปาในทะเลทราย Taklimakan โดยใชระบบน้ําหยด รวมทั้งวิธีอื่นๆ
และประสบผลสําเร็จในหลายพื้นที่ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ผ2.1 (หนา 2-17)
(5) ความเชื่อมโยงของนโยบายปาไม ที่ดิน น้ําและการเกษตรในประเทศนามิเบีย
ตัวอยางความเชื่อมโยงของนโยบายปาไม ที่ดิน น้ํา และการเกษตรไดปรากฎอยางชัดเจนในประเทศ
นามิเบีย ทวีปอาฟริกา ซึง่ เปนประเทศที่อยูในพื้นที่ทะเลทรายซาฮารา มีพื้นที่ 982 ตารางกิโลเมตร อยูในเขต
แหงแลงรุนแรง (Hyper-Arid) 78 ตารางกิโลเมตร แหงแลง (Arid) 335 ตารางกิโลเมตร กึ่งแหงแลง 569
ตารางกิโลเมตร (UNDP, 1997: 12) ไดมีการจัดทําแผนตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย โดยเชื่อมโยง
นโยบาย 5 ดาน ไปพรอมกันคือ
1. Land and Natural Resource Management
2. Water
3. Agriculture
4. Forestry
5. Economic Policy
จากตัวอยางดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา
และนโยบายการเกษตร (NAPCOD, 1996: 8-10)
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นาขาว : เปรู1)
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นาขาว : บาเกียว ฟลิปปนส2)

นาขาว : บาหลี อินโดนิเซีย3)

นาขาว : จีน4)

ปาลมน้ํามัน : บอรเนียว5)

ประมวลภาพการจัดทําขั้นบันไดดินเพื่อปลูกพืชในประเทศตางๆ
ที่มา : 1) Pringle (2011: 34, 57)
4) Mcmillan (2018: 82)

2) www.pinterest.com/pic
5) Klum (2008 : 53)

3) Franklin (2000: 9)
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ประมวลวิธีการอนุรักษดนิ และน้ําในแอฟริกา
ที่มา : IFAD (1995 : 16)
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การเจาะหาน้ําใตดินในทะเลทรายเนเกฟ

ทอสงน้ําจากตอนเหนือของประเทศสูทะเลทรายเนเกฟ

การใหน้ําโดยระบบน้ําหยด (Drip)

ประมวลภาพการบริหารจัดการน้ําในประเทศอิสราเอล
ที่มา : Sitton (1997 : 1-8)
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ที่มา : Sitton (1997 : 1-8)

ทะเลทราย Rub’al-khali

บอเก็บน้ําทะเลใตดิน

แปลงทดลองพืชอาหารสัตว

การขุดบอเก็บน้ําทะเลใตดิน

เครื่องสูบน้ําทะเลที่เก็บกักในบอขึ้นมาใช

การทดลองใชน้ําทะเลกับการทนเค็มของพืช

ประมวลภาพงานวิจัยการใชน้ําเค็มในการปลูกพืชของ ICBA ที่ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ที่มา : ICBA (2004 : 2 ; 2012 : 2-8 )
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บทที่ 3
วิวัฒนาการการเกษตรกับการปกครองของราชอาณาจักรไทย
จากหลักฐานที่ปรากฏในประวัติศาสตรของไทยนั้นปรากฏใหเห็นวามีวิวัตฒนาการการเกษตรกับการ
ปกครองของราชอาณาจักรไทยมาอยางตอเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในแตละชวงเวลา
เพื่อลําดับภาพวิวัฒนาการการเกษตรกับการปกครองดังกลาว ในบทนี้จะทบทวนสาระสําคัญรวม 3 อยาง คือ
(1) การตั้งถิ่นฐานและการกอตั้งชุมชนการเกษตรในประเทศไทย (2) การพัฒ นาการเกษตรภายหลังการ
กําเนิดรัฐไทย และ (3) ชวงเวลาการปกครองของราชอาณาจักรไทยกับวิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การตั้งถิ่นฐานและการกอตั้งชุมชนการเกษตรกรรมในประเทศไทย
ถึงแมวาจะมีแนวคิดที่วาบรรพบุรุษของคนไทย กอนจะมาอยูในดินแดนที่ตั้งของราชอาณาไทยใน
ปจจุบันมาจากหลายแนวคิดก็ตาม วัลลภา รุงศิริแสงรัตน , (2545: 34) ไดแสดงความเห็นไววา แนวคิดที่มี
ความเปนไปไดคือแนวคิดที่เสนอวาคนไทยนาจะมาจากภาคกลางหรือตอนใตของจีน และอีกแนวคิดหนึ่งคือ
คนไทยไมไดอพยพมาจากไหนแตอยูในดินแดนที่เปนที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบันนี้เอง ซึ่งสอดคลองกับ
ศรีศักร วัลลิโภดม (2532: 11) ที่ไดบันทึกไววาดินแดนที่ตั้งราชอาณาจักรไทยในปจจุบันนี้จากหลักฐานทาง
โบราณคดีพ บวาตั้ง แตยุคหินเกาเรื่อยมาจนถึง ปจ จุบัน มีม นุษยอาศัยอยูม าโดยตลอด จากแนวคิดและ
หลักฐานทางโบราณคดีดังกลาวในหัวขอนี้จะทบทวนถึงการตั้งถิ่นฐานและการกอตั้งชุมชนเกษตรกรรมใน
ราชอาณาจักรไทยตามลําดับเวลารวม 6 เรื่อง คือ (1) การกําเนิดชุมชนบนผืนแผนดินไทย (2) การกําเนิด
บานเมืองยุคเริ่มตนบนผืนแผนดินไทย (3) การกําเนิดรัฐไทย (4) หลักฐานทางโบราณคดีกับการตั้งถิ่นฐาน
และการพัฒนาการเกษตร และ(5) ชวงเวลาการปกครองของราชอาณาจักรไทยกับวิวัฒนาการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
3.1.1 การกําเนิดชุมชนบนผืนแผนดินไทย
กรมศิลปากร (2558: 41-47) ไดรายงานถึงการแรกเริ่มมีผูคนและชุมชนบนผืนแผนดินไทยไววา
“ในดินแดนประเทศไทยเมื่อหลายแสนปมาแลวเปนที่อยูอาศัยของมนุษยกลุมแรกที่อาศัยผืน
แผนดินไทยในปจจุบัน มนุษยกลุมนี้มีสังคมแบบลาสัตวหาของปาเปนอาหารดํารงชีวิตประจําวันดวยการเก็บ
ของปา ลาสัตวดักจับสัตวน้ํา และหาพืชผักผลไมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาเปนอาหาร รูจักการใชเครื่องมือหิน
แบบที่เรียกรวมๆ กันวา “เครื่องมือหินกะเทาะ” ใชในการลาสัตว สับ-ตัดกระดูกและแลหนังสัตว รวมทั้ง
อาจจะมีการนําไมไผมาทําเครื่องใชบางอยางดวย
ทั้งนี้มีรายงานการคนพบเครื่องมือหินกะเทาะหยาบๆ ที่ทําจากหินกรวดแมน้ําในเขตอําเภอ
แมท ะ จัง หวัดลําปาง กําหนดอายุไวป ระมาณ 800,000 ถึง 600,000 ปมาแลว ซึ่ง นับ วาเกาแกที่สุดใน
ประเทศไทย และตอมาไดมีการรายงานวาพบชิ้นสวนกะโหลกศีรษะมนุษยที่มีชีวิตอยูในชวงเวลาดังกลาวที่
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เรียกมนุษยในกลุมนี้วา “มนุษยโฮโมอีเร็กตัส” ซึ่งมีรางกายที่สามารถยืนตัวตรงไดดี
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ตอมาในชวงประมาณ 40,000-10,000 ปมาแลว มนุษยในสมัยนี้นาจะรวมเปนกลุมใหญขึ้น
อาศัยตามที่โลงใกลแหลงน้ําและชายฝงทะเล บางกลุมคงอพยพเคลื่อนยายที่อยูอาศัยตามแหลงอาหารใน แตละ
ฤดูกาล ดํารงชีวิตดวยการหาของปา – ลาสัตว รวมถึงการดักจับสัตวน้ํานานาชนิดในชวงประมาณ 12,000 ป
มาแลว บางกลุมอาจเริ่มทดลองปลูกพืชบางชนิด เชน น้ําเตา และแตงกวาจนกระทั่งราว 6,000 ปมาแลวเปน
ตนมา
เมื่อราว 5,000 – 4,500 ปมาแลว เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสําคัญ คือ การชุมชน
สังคมเกษตรกรรม เปนสังคมผลิตอาหารไดเอง บางกลุมเริ่มทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวบางชนิด เชน วัว
หมู ไก ควบคูไปกับการลาสัตวและเก็บของปา การเพาะปลูกขาวในสมัยแรกสุดนั้น สันนิษฐานวาอาจทํานา
หวานในพื้นที่ลุมน้ําขัง ซึ่งเปนการทํานาเลื่อนลอย จนกระทั่งประมาณ 2,700-2,500 ปมาแลว จึงมีการปลูก
ขาวแบบนาลุมและนาจะมีการใชควายเปนแรงงานในการไถนา”
3.1.2 การกําเนิดบานเมืองยุคเริ่มตนบนผืนแผนดินไทย
จากการตั้งถิ่นฐานถาวรและทําการเกษตรไดมีการกอตั้งบานเมือง ซึ่งในยุคเริ่มตนนั้นกรมศิลปากร
(2558: 54-74) ไดรายงานไววา
“ตั้ง แตพุท ธศตวรรษที่ 9-10 เปนตนมา ผูคนบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาเริ่ม คุนเคยกับ
วัฒนธรรมอินเดีย เริ่มมีการจัดระเบียบสังคมแบบอินเดีย รวมทั้งชาวอินเดี ยที่นับถือศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธไดนําศาสนาของตนเขามาเผยแผใหชาวพื้นเมืองดวย สงผลใหตอมาราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11 ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยไดพัฒนาเปนบานเมืองที่ชัดเจน เรียกกันวา “ทวารวดี”
ในชวงเวลาใกลเคียง หรือรวมสมัยกับทวาราวดีในบริ เวณภาคกลางพบหลักฐานแสดงถึง
พัฒนาการของบานเมืองที่เรียกกันวา “เจนละ” หรือ “เจิ้นลา” บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ศรีวิชัย”
ในบริเวณภาคใต และ “หริภุญชัย” บริเวณภาคเหนือ
เมืองสมัยทวาราวดีในบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทยแบงไดเปน 2 กลุม คือกลุม
บานเมื องดานตะวันออกและแมน้ําเจาพระยา เมืองโบราณที่สําคัญ เชน เมืองโบราณลพบุรี เมืองคูเมือง
จัง หวัดสิง หบุรี เมือ งอูตะเภา จัง หวัดชัยนาท เมืองจันเสน จัง หวัดนครสวรรค และเมืองศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูร ณ เมือ งศรีมโหสถ จัง หวัดปราจีนบุรี เมืองดงละคร จัง หวัดนครนายก และกลุมบานเมือ งดาน
ตะวั น ตกของแม น้ํ า เจ า พระยา เมื อ งโบราณสํ า คั ญ ได แ ก เมื อ งนครปฐม โบราณ เมื อ งนครชั ย ศรี
เมืองกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน”
ในกรณีอาณาจักร “เจนละ” นั้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 บริเวณปากแมน้ํามูล และลําแมน้ํา
โขงในเขตจังหวัดอุบลราชธานีติดตอไปยังแขวงจําปาสัก ประเทศลาว เปนอาณาบริเวณที่ตั้งอาณาจักรเจนละ
หรือเจิ้นลามากอนที่จะเขาไปมีอํานาจทางแถบลุมแมน้ําโขงในประเทศกัมพูชา อาณาจักรนี้ไดขยายอาณาเขต
ขึ้นมาตามฝงแมน้ํามูลในเขตจัง หวัดศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัม ย นครราชสีม า ชัยภูมิ จนถึง เมืองศรีเทพใน
ลุมแมน้ําปาสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ในชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ 13-18 บริเวณพื้นที่เกาะสุมาตราและเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย
รวมทั้ง แหลมมลายูในประเทศมาเลเซีย และภาคใตของประเทศไทย ไดพัฒ นาเปนบานเมือ งเรียกกันวา
“ศรีวิชัย” นักวิชาการหลายทานเสนอวาอาณาจักรศรีวิชัยไดพัฒนาขึ้นมาจากรัฐ หรือแควนที่เจริญมากอนหนานี้
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บริเวณทางภาคใตของประเทศไทยพบรูปแบบวัฒนธรรมศรีวิชัยมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13–18
เปนวัฒนธรรมในสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนามหายาน มีพัฒนาการมาจากการเปนเมืองทา การคาผลผลิต
พื้นเมืองและเครื่องเทศในเขตชายฝงทะเลกับอินเดีย อาหรับ จีน ชวา แหลมมลายู
ดวยทําเลที่ตั้งของภาคเหนือที่อยูลึกเขาไปตอนในของภาคพื้นทวีปพัฒนาการบานเมืองจึงเกิดชากวา
บริเวณภาคใต ภาคกลาง และภาคอีส านซึ่ง อยูทางตอนลางใกลชายฝงทะเล และมีลักษณะเปนเมืองทา
ดินแดนทางภาคเหนือจึงเริ่มมีพัฒนาการเปนบานเมืองเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 อันเปนผลจากการ
ขยายตัวของผูคนจากทางภาคเหนือลงมาและทางภาคใตขึ้นไป พรอมกับการแพรกระจายอารยธรรมจาก
บานเมืองที่เปนศูนยกลางในเขตใกลทะเลดวย จึงเกิด “หริภุญชัย” ขึ้น
แควนหริภุญชัยที่เกิดขึ้นใหมนี้มีลักษณะรูปแบบการปกครองและขนบธรรมเนียมตางๆ คลายคลึงกับ
ภาคกลางซึ่งไดรับอิทธิพลจากอินเดีย ลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมไดคลี่คลายในรูปแบบศิลปะในทองถิน่ จน
เปนรูปแบบของตนเอง เรียกวา "ศิลปะหริภุณชัย” หรือบางครั้งเรียกวา “ศิลปะทวารวดีตอนปลาย”
ตอมาภายหลังพัฒนาการของบานเมืองไดขยายไปยังลุมแมน้ําวังในจังหวัดลําปาง ดํารงความเปน
แควนปกครองตนเองโดยอิสระเปนลําดับสืบมาจนถึงสิ้นพุทธศตวรรษที่ 18”
การกอตั้งบานเมืองในยุคเริ่มตนนั้น จึงสรุปไดวาไดมีอาณาจักร “ทวารวดี” ในพุทธศตวรรษที่ 11
อาณาจักร เจนละ หรือ “เจิ้นลา” ในพุทธศตวรรษที่ 12 อาณาจักรศรีวิชัย ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-18 และ
อาณาจักรหริภุญชัย ในพุทธศตวรรษที่ 16
3.1.3 การกําเนิดรัฐไทย
กรมศิลปากร (2558: 75) ไดรายงานไววาในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 ไดมีบานเมืองของกลุมคนไทยที่
เกิดขึ้นใหม ไดแก “ลานนา” และ “สุโขทัย” ในภาคเหนือ สวนในภาคกลางมีกลุมบานเมืองที่พัฒนามาจาก
บานเมืองเดิม ไดแก “อโยธยา” มีศูนยกลางอยูที่เมืองละโว หรือลพบุรีในปจจุบัน “สุพรรณภูมิ” มีศูนยกลาง
อยูที่เมืองสุพรรณภูมิ หรือเมืองสุพรรณบุรีในปจจุบัน สวนในภาคใตที่สําคัญไดแก “นครศรีธรรมราช”
ตอมาในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 19 “อโยธยา” กับ “สุพรรณบุรี” ไดรวมกันเปน “อยุธยา”
ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ 20 “อยุธยา” ไดผนวก “สุโขทัย” ไวในฐานะหัวเมืองหนึ่ง สวน “ลานนา” ยังคงดํารง
เปนบานเมืองสืบมากวา 500 ป จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดผนวกเขาเปน
สวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย
3.1.4 หลักฐานทางโบราณคดีกับการตั้งถิ่นฐานเพื่อการเกษตร
จากการตั้งถิ่นฐานของผูคนและชุมชนบนผืนแผนดินไทยที่กลาวมาขางตนนั้น ไดมีขอมูลยืนยันจาก
หลักฐานทางโบราณคดีกับการตั้งถิ่นฐานเพื่อการเกษตรที่มีอายุราว 7,000 ป ดังนี้
ในภาคเหนือ (Gorman, 1970: 102) ไดพบเศษเครื่องปนดินเผาที่มีลักษณะเรียบเปนมัน
อายุราว 12,000 ป และพบเศษชิ้นสวนของพืชบางชนิดที่กําหนดอายุไดราว 7,000 ป ในถ้ําผีแมน อําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดพบภาพเขียนสี กอนประวัติศาสตรที่ ผาหมอนนอย
บานตากุม ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แสดงใหเห็นวิถีเกษตรกรรม อายุไมนอยกวา
2,000 ป มีภาพการปลูก ธัญ พืชชนิดหนึ่ง มีลัก ษณะคลายขาว ภาพควาย (เยาวนุช เวศรภาดา และวันชัย
ตันติวิทยาพิทักษ, 2543: 15)
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จากแหลงโบราณคดีทบี่ านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบหลักฐานรอบแกลบ
ขาวผสมอยูกบั ดินที่นํามาปน ภาชนะดินเผา กําหนดอายุไดประมาณ 5,600 ป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 1)
การพบรอยแกลบขาวเปนสวนผสมของดินที่ใชปนภาชนะ ดินเผาทีโ่ นนนกทา ตําบลบานโคก
อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแกน กําหนดอายุประมาณ 5,400 ป (เยาวนุช เวศรภาดา และวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ, 2543: 14)
ในพื้นที่ภาคใตแมจะไมมีหลักฐานที่ชัดเจนดานการเกษตรแตพบหลักฐานที่แสดงวาเคยเปน
ที่อยูของมนุษยในยุคหินเกาตอนปลายอายุประมาณ 37,000 ป และยังไดพบโครงกระดูกมนุษยซึ่งมีอายุเกา
ถึง 28,000 ป (www.slideshare.net)
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ไดพ บเถาถา นในดิน และรอยแกลบข าวบนเครื่อ งปนดินเผาที่
โคกพนมดี อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แสดงใหเห็นวามีชุมชนปลูกขาวกอนสมัยประวัติศาสตรบริเวณชายฝงทะเล
สวนที่จังหวัดกาญจนบุรี ไดพบหลักฐานคลายดอกขาวปาเมืองไทยที่ ถ้ําเขาทะลุ จังหวัด
กาญจนบุรี อายุประมาณ 2,800 ป
นอกจากนี้ไดมีการศึกษาโดย Watabe et.al. (1968) ในระหวางป พ.ศ. 2510-2512 โดย
การวิจัยแกลบขาวจากอิฐที่รวบรวมจากโบราณสถาน 108 แหงใน 39 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทําใหทราบ
ชนิดขาวที่ปลูกในสมัยทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ 13-16 ซึ่งมีการปลูกขาวเหนียวเมล็ดปอมและเมล็ ดใหญ
(บริบูรณ สัมฤทธิ์, 2547: 27)

3.2 การพัฒนาการเกษตรภายหลังการกําเนิดรัฐไทย
3.2.1 การปกครองของราชอาณาจักรไทยในสมัยตางๆ
ภายหลังการกําเนิดรัฐไทยแลวไดมีการปกครองของราชอาณาจักรไทย ตามลําดับเวลาดังนี้
(1) สมัยสุโขทัย (พ.ศ.1762-1982)
ขุนศรึอินทราทิตยสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เมื่อ พ.ศ.1762 (กระมล ทองธรรมชาติ และ
คณะ, 2533: 231) ตอมาไดเสื่อมลงและตกเปนเมืองขึ้นของรัฐไทยอีกรัฐหนึ่ง คืออาณาจักรอยุธยา
(2) สมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-2310)
พระเจาอูทองทรงกอตั้งอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 ในสมัยนี้ ไดเริ่มการติดตอกับ
ชาติตะวันตก เชน โปรตุเกส ดัตซ ฝรั่ งเศส จีน และญี่ปุน อาณาจักรอยุธยาเริ่ม เสื่อมอํานาจลงราวพุท ธ
ศตวรรษที่ 24 ตอมาแพสงครามตอพมา เมื่อป พ.ศ. 2310 อาณาจักอยุธยาดํารงความเปนเอกราชอยูได 417 ป
(3) สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-2325)
หลังจากที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดขับไลกองทัพพมาออกจากแผนดินไทย ทําการรวมชาติ
และไดยายเมืองหลวงมาอยูกรุงธนบุรี ในพ.ศ. 2310 กรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูได 15 ป
(4) สมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน)
พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟาจุฬาโลก ไดสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เมื่อ พ.ศ. 2325
มีระยะเวลาการครองราชยของแตละรัชกาล ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-1
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ตารางที่ 3-1 ระยะเวลาในการครองราชยของรัชกาลตางๆ
รัชกาลที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กษัตริยไทย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พ.ศ.

2325-23521)
2352-236 1)
2367-23941)
2394-24111)
2411-24531)
2453-24681)
2468-24771)
2477-24891)
2489-2559 2)
2559-ปจจุบัน2)

ที่มา: 1) คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป (2525ก, 2525ข)
2)
รงค ประพันธพงศ (2560: 288, 291)

3.2.2 รัฐบาลและระยะเวลาการบริหารประเทศหลัง พ.ศ. 2475
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมา
เปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดและมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต
รัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป, 2525ข: 258)
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2559) ไดมีรัฐบาลเขามาบริหาร
ประเทศรวม 61 คณะ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-2
การแบง การปกครองออกเปน 2 ระยะ นั้นเนื่อ งจากที่ม าของอํานาจในการกําหนดนโยบายได
เปลี่ยนแปลง จากอํานาจของพระมหากษัตริยเปนอํานาจของราษฎร ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 24751) มาตรา 1 มาตรา 2 และมาตรา 7 ดังนี้
“มาตรา 1 อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย
มาตรา 2 ใหมีบุคคลและคณะบุคคลดั่งจะกลาวตอไปนี้เปนผูใชอํานาจแทนราษฎรตามที่จะ
ไดกลาวตอไปในธรรมนูญ คือ
1. กษัตริย
2. สภาผูแทนราษฎร
3. คณะกรรมการราษฎร
4. ศาล
มาตรา 7 การกระทําใดๆ ของกษัตริยตองมีกรรมการราษฎรผูหนึ่งผูใดลงนามดวย โดย
ไดรับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึงจะใชได มิฉะนัน้ เปนโมฆะ”
รอง ศยามานนท (2525: 38) ไดสรุปสาระสําคัญของธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475 ไวดังนี้
“1. กษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คําวินิจฉัยของศาลก็ดี
การอื่นๆ ซึ่งจะมีบทกฎหมายระบุไวโดยเฉพาะก็ดี จะตองกระทําในนามของกษัตริย
----------------------------------------1)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 49 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2475

3-6
2. สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจออกพระราชบัญญัติทั้งหลาย พระราชบัญญัตินั้นเมื่อกษัตริย
ไดประกาศใหใชแลว ใหเปนอันไดบังคับใช
สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจและควบคุมกิจการของประเทศ และมีอํานาจประชุมกันถอด
ถอนกรรมการราษฎรหรือพนักงานรัฐบาลผูใดผูหนึ่งก็ได”
นอกจากนี้ รอง ศยามานนท (2525: 39) ยังไดสรุปไวดวยวา “ธรรมนูญการปกครองฉบับ
ชั่วคราวแสดงวาคณะราษฎรไดอํานาจการปกครองไวทั้งหมด แมแตเสนาบดีก็ตอ งขึ้นตอคณะราษฎร”
ตอมาไดมีก ารประกาศใชรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รสยาม พุท ธศัก ราช 2475 ลงวันที่ 10
ธันวาคม 2475 มีบทบัญญัติ มาตรา 1 มาตรา 2 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดังนี้
“ มาตรา 1 สยามประเทศเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได ประชาชน
ชาวสยามไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 2 อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริยผูเปนประมุขทรง
ใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
“ มาตรา 6 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยคํา แนะนํา และยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎร
มาตรา 7 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี
มาตรา 8 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาลที่ไดตั้งขึ้นตามกฎหมาย”
ตารางที่ 3-2 รัฐบาลและระยะเวลาการบริหารประเทศ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ระยะเวลา
28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
1 เมษายน 2476 - 20 มิถุนายน 2476
21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2476
16 ธันวาคม 2476 - 22 กันยายน 2477
22 กันยายน 2477 - 9 สิงหาคม 2480
9 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480
21 ธันวาคม 2480 - 16 ธันวาคม 2481
16 ธันวาคม 2481 - 7 มีนาคม 2485
7 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487
1 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488
31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488
17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489
31 มกราคม 2489 - 24 มีนาคม 2489
24 มีนาคม 2489 - 11 มิถุนายน 2489
11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489
23 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490
30 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490
10 พฤศจิกายน 2490 - 21 กุมภาพันธ 2491
21 กุมภาพันธ 2491 - 8 เมษายน 2491
8 เมษายน 2491 - 25 มิถุนายน 2492
25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494

นายกรัฐมนตรี
พระยามโนปกรณนิติธาดา 1
พระยามโนปกรณนิติธาดา 1
พระยามโนปกรณนิติธาดา 1
พระยาพหลพลพยุหเสนา 1
พระยาพหลพลพยุหเสนา 1
พระยาพหลพลพยุหเสนา 1
พระยาพหลพลพยุหเสนา 1
พระยาพหลพลพยุหเสนา 1
นายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม 1
จอมพลแปลกพิบูลสงคราม 1
นายควง อภัยวงศ 1
นายทวี บุณยเกตุ 1
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 1
นายควง อภัยวงศ 1
นายปรีดี พนมยงค1
นายปรีดี พนมยงค1
พล ร.ต ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ1์
พล ร.ต ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ1์
นายควง อภัยวงศ 1
นายควง อภัยวงศ 1
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 1
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 1
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ตารางที่ 3-2 รัฐบาลและระยะเวลาการบริหารประเทศ (ตอ)
ลําดับที่

ระยะเวลา
29 พฤศจิกายน 2494 - 6 ธันวาคม 2494
6 ธันวาคม 2494 - 24 มีนาคม 2495
24 มีนาคม 2495 - 21 มีนาคม 2500
21 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500
21 กันยายน 2500 - 1 มกราคม 2501
1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
9 กุมภาพันธ 2502 - 9 ธันวาคม 2506
9 ธันวาคม 2506 - 7 มีนาคม 2512
7 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514
18 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516
14 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517
27 พฤษภาคม 2517 - 15 กุมภาพันธ 2518
15 กุมภาพันธ 2518 - 14 มีนาคม 2518
14 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519
20 เมษายน 2519 - 25 กันยายน 2519
25 กันยายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519
8 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520
11 พฤศจิกายน 2520 - 12 พฤษภาคม 2522
12 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 2523
3 มีนาคม 2523 - 30 เมษายน 2526
30 เมษายน 2526 - 5 สิงหาคม 2529
5 สิงหาคม 2529 - 4 สิงหาคม 2531
4 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533
9 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ 2534
2 มีนาคม 2534 - 7 เมษายน 2535
7 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535
10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535
23 กันยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538
13 กรกฎาคม 2538 – 25 พฤศจิกายน 2539
25 พฤศจิกายน 2539 – 9 พฤศจิกายน 2540
14 พฤศจิกายน 2540 – 17 กุมภาพันธ 2544
17 กุมภาพันธ 2544 – 11 มีนาคม 2548
11 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549
8 ตุลาคม 2549 – 6 กุมภาพันธ 2551
6 กุมภาพันธ 2551 – 8 กันยายน 2551
24 กันยายน 2551 – 2 ธันวาคม 2551
20 ธันวาคม 2551 – 9 สิงหาคม 2554
9 สิงหาคม 2554 – 9 ธันวาคม 2556
30 สิงหาคม 2557-ปจจุบัน

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58
59.
60.
61.
ที่มา :

นายกรัฐมนตรี
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 1
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 1
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 1
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 1
นายพจน สารสิน 1
พลโทถนอม กิตติขจร 1
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 1
พลเอกถนอม กิตติขจร 1
จอมพลถนอม กิตติขจร 1
จอมพลถนอม กิตติขจร 1
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 1
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 1
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 1
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 1
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 1
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 1
นายธานินทร กรัยวิเชียร 1
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 1
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 1
พลเอกเปรม ติณสูลานนท 1
พลเอกเปรม ติณสูลานนท 1
พลเอกเปรม ติณสูลานนท 1
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 1
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 1
นายอานันท ปนยารชุน 1
พลเอกสุจินดา คราประยูร 1
นายอานันท ปนยารชุน 1
นายชวน หลีกภัย 1
นาย บรรหาร ศิลปอาชา 1
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 1
นาย ชวน หลีกภัย 1
พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร 2
พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร 3
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 4
นาย สมัคร สุนทรเวช 5
นาย สมชาย วงศสวัสดิ์ 6
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 7
นางสาว ยิ่งลักษณ ชินวัตร 8,9,10
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา11

1

2

3

4

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2540)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2548)
5
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ก)
7
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ค)
9
ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 115ก วันที่ 9 ธันวาคม 2556
10
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2544)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2549)
6
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ข)
8
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2554)
11

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557)

3-8

3.3 ชวงเวลาการปกครองของราชอาณาจักรไทยกับวิวัฒนาการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
วิวัฒนาการของหนวยงานบริหารการเกษตรคือกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้น ไดเริ่มมาตั้งแตสมัย
อาณาจักรอยุธยา ที่มีการจัดตั้งกรมนา มีการตรากฎหมายเบ็ดเสร็จที่มีสวนเกี่ยวของกับการเกษตรคือ เรื่อง
การไรนาและสัตวพาหนะ มีวิวัฒนาการจนถึงปจจุบัน ที่มีหนวยงานระดับกรม 15 กรม รัฐวิสาหกิจ 5 แห ง
องคการมหาชน 3 แหง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 ชวงเวลาการปกครองของราชอาณาจักรไทยกับวิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ชวงเวลาการปกครอง
สมัยอาณาจักรอยุธยา
(พ.ศ. 1893-2310)

สมัยกรุงธนบุรี
(พ.ศ. 2310-2325)
สมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ 1
(พ.ศ. 2325-2352)

วิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- การปกครองเปนแบบจตุสดมภ คือ เวียง วัง คลัง นา
- มีการจัดตั้ง “กรมนา”1
- มีการตรา “กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ” สวนที่เกี่ยวของกับการเกษตร คือ เรื่องการไรนาและสัตว
พาหนะ1
- เนื่องจากการปกครองยังคงเปนแบบจตุสดมภ คือ เวียง วัง คลัง นา “กรมนา” จึงยังคงทําหนาที่
บริหารการเกษตร1
- การปกครองยังคงเปนแบบจตุสดมภ 1
- “กรมนา” ทําหนาที่บริหารการเกษตร1
- มีการตรา “กฎหมายตราสามดวง” 1

รัชกาลที่ 2
(พ.ศ. 2352-2367)

- “กรมนา” ทําหนาที่บริหารการเกษตร1

รัชกาลที่ 3
(พ.ศ. 2367-2394)

- “กรมนา” ทําหนาที่บริหารการเกษตร1

รัชกาลที่ 4
(พ.ศ. 2394-2411)

- “กรมนา” ทําหนาที่บริหารการเกษตร1

รัชกาลที่ 5
(พ.ศ. 2411-2453)
1 เมษายน 2435

- มีการปรับปรุง “กรมนา” ยกเปน “กระทรวงเกษตราธิการ” 1

มีนาคม 2439

- มีการปรับเปลี่ยน “กระทรวงเกษตราธิการ” จัดตั้งเปน
“กรมเกษตรกร”ในกระทรวงการคลัง1

พ.ศ. 2442

- มีการจัดตั้ง “กระทรวงเกษตราธิการ” ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง1

17 กุมภาพันธ 2444

- จัดตั้ง “กรมทะเบียนที่ดิน” ใน “กระทรวงเกษตราธิการ” 1

3-9
ตารางที่ 3-3 ชวงเวลาการปกครองของราชอาณาจักรไทยกับวิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ตอ)
ชวงเวลาการปกครอง

วิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

13 มิถุนายน 2445

- จัดตั้ง “กรมคลอง” ใน “กระทรวงเกษตราธิการ” 1

พ.ศ. 2446

- จัดตั้ง “กรมชางไหม” ใน “กระทรวงเกษตราธิการ” 1

เมษายน 2451

- เปลี่ยน “กรมชางไหม” เปน “กรมเพาะปลูก” 1

รัชกาลที่ 6
(พ.ศ. 2453-2468)
30 กันยายน 2457
พ.ศ. 2458

- จัดตั้ง “กรมทดน้ํา” ใน “กระทรวงเกษตราธิการ” 1
- จัดตั้งสวนทดลองเพาะปลูกขึ้นที่อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปนสถานีกสิกรรมแหงแรกของ
ประเทศไทย

พ.ศ. 2459

จัดตั้งสถานีทดลองขาวรังสิตเปนสถานีทดลองขาวแหงแรกของประเทศไทย1

รัชกาลที่ 7
(พ.ศ. 2468-2477)
พ.ศ. 2468
พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2474

จัดตั้ง “กรมรักษาสัตวน้ํา” 1
เปลี่ยนชื่อ “กรมทดน้ํา” เปน “กรมชลประทาน” 1
มีการรวม “กรมเพาะปลูก” กับ “กองตรวจพันธุรุกขชาติ” ตั้งเปน “กรมตรวจกสิกรรม” สังกัดกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม1

วันที่ 24 มิถุนายน 2475
ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดและมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ 2)
รัฐบาลคณะที่ 1
29 มิถุนายน 2475
รัฐบาลคณะที่ 4
3 พฤษภาคม 2476

รัฐบาลคณะที่ 6
2 ตุลาคม 2477

รวม “กระทรวงเกษตราธิการ” กับ “กระทรวงพาณิชยและคมนาคม” เปน “กระทรวงเกษตรพนิชการ” 1
โอนกรมปาไมไปขึ้น “กระทรวงมหาดไทย” 1
- เปลี่ยนชื่อ “กระทรวงเกษตรพนิชการ”1 เปน “กระทรวงเศรษฐการ”
- เปลี่ยนชื่อ “กรมรักษาสัตวน้ํา” เปน “กรมประมง ” 1
- เปลี่ยนชื่อ “กรมตรวจกสิกรรม” เปน “กรมเกษตร ” 1
- โอนกรมปาไมกลับมาขึ้น “กระทรวงเกษตรพนิชการ” 1
แยกกระทรวงเศรษฐการออกเปน 2 ทบวง คือ
1. ทบวงเกษตราธิการ1
2. ทบวงพาณิชยการและคมนาคม1

3-10
ตารางที่ 3-3 ชวงเวลาการปกครองของราชอาณาจักรไทยกับวิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ตอ)
ชวงเวลาการปกครอง
รัชกาลที่ 8
(พ.ศ. 2477-2489)
รัฐบาลคณะที่ 6
1 เมษายน 2478

ตุลาคม 2478
รัฐบาลคณะที่ 8
พ.ศ. 2481
2 กุมภาพันธ 2486

วิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

- ไดแยกทบวงเกษตราธิการ “ออกจากกระทรวงเศรษฐการ” แลวยกเปน “กระทรวงเกษตราธิการ” 1
- รวม “กรมเกษตร” และ “กรมประมง”เขาดวยกันเปน1
“กรมเกษตรและกรมประมง” สังกัด “กระทรวงเกษตราธิการ” 1
- สวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ คือ “กรมชลประทาน” กรมที่ดินและกรมโลหกิจ
กรมปาไมและกรมสหกรณ
จัดตั้งโรงเรียนปาไมแพร1
- ไดแยก “กรมเกษตรและการประมง” ออกเปน 2 กรม คือ “กรมเกษตร” และ “กรมประมง”อยูใน
สังกัด “กระทรวงเกษตราธิการ” 1
- สวน “กรมที่ดิน” โอนไปสังกัด “กระทรวงมหาดไทย” “กรมโลหกิจ” โอนไปสังกัด “กระทรวง
เศรษฐกิจ (กระทรวงเศรษฐการเดิม)” 1
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2

รัชกาลที่ 9
(พ.ศ. 2489-ปจจุบัน)
รัชกาลคณะที่ 24
12 มีนาคม 2495

เปลี่ยนชื่อจาก “กระทรวงเกษตราธิการ” เปน “กระทรวงเกษตร” 2

รัชกาลคณะที่ 25
15 เมษายน 2496
16 กันยายน 2496

จัดตั้งองคการสะพานปลา 2
จัดตั้ง “กรมการขาว” ใน “กระทรวงเกษตร”2

รัชกาลคณะที่ 29
2502

โอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 2

27 กันยายน 2504

จัดตั้ง “กรมสงเสริมการเกษตร” 2

23 พฤษภาคม 2506

- จัดตั้ง “กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ” โอน “กรมชลประทาน” ไปสังกัด “กระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ” 2
- จัดตั้งกรมพัฒนาที่ดิน สังกัด “กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ” 2

รัฐบาลคณะที่ 31
6 กันยายน 2504

- จัดตั้ง “องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย” 1

1 ตุลาคม 2515

- ยุบกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ โอน “กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และ กรมสงเสริมสหกรณ”
ไปสังกัด “กระทรวงเกษตร” 2
-รวม “กรมกสิกรรม” และ “กรมการขาว” เปน “กรมวิชาการเกษตร” 1

17 พฤศจิกายน 2515

- จัดตั้ง “กองบินเกษตร” ในสํานักงานปลัดกระทรวง 2

รัฐบาลคณะที่ 34
5 ตุลาคม 2517

จัดตั้งองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2

3-11
ตารางที่ 3-3 ชวงเวลาการปกครองของราชอาณาจักรไทยกับวิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ตอ)
ชวงเวลาการปกครอง

วิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รัฐบาลคณะที่ 35
14 กุมภาพันธ 2518
5 มีนาคม 2518

จัดตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2
จัดตั้ง “สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง” สังกัด “สํานักงานปลัดกระทรวง” 2

รัฐบาลคณะที่ 36
23 กันยายน 2518

จัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง2

รัฐบาลคณะที่ 41
29 กันยายน 2522
รัฐบาลคณะที่ 57
9 ตุลาคม 2545

- เปลี่ยนชื่อ “กระทรวงเกษตร” เปน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” 2
- จัดตั้ง “สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร” 2
- มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 3
- จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3
- จัดตั้งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ ืช โดยโอนภารกิจดานนี้จาก “กรมปาไม” ไปสังกัด
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม” 3
- จัดตั้ง “สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ” 3

1 กันยายน 2546

โอน “กรมปาไม” ไปสังกัด “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 4

15 มีนาคม 2549

ไดมีการจัดตั้ง “กรมการขาว” 5
(ไดเคยมีการจัดตั้งกรมการขาวครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2493 ไดยุบรวมกับกรมกสิกรรม เมื่อพ.ศ. 2515 เปน
กรมวิชาการเกษตรและมีกองการขาวอยูในสังกัด)

รัฐบาลคณะที่ 59
4 ธันวาคม 2552

รัฐบาลคณะที่ 60
24 มกราคม 2556

จัดตั้ง “กรมหมอนไหม” 6
(ไดเคยมีการจัดตั้งกรมชางไหม เมื่อ พ.ศ. 2446 ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน
กรมเพาะปลูก เมื่อรวมกับกองตรวจพันธุรุกขชาติ เปน กรมตรวจกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2474)
จัดตั้ง “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” 7
โครงสรางของกระทรวงเกษตรและสหกรณในปจจุบัน7
1. สํานักงานรัฐมนตรี
2. สํานักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการขาว
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ
5. กรมประมง
6. กรมปศุสัตว
7. กรมพัฒนาที่ดิน
8. กรมวิชาการเกษตร
9. กรมสงเสริมการเกษตร
10. กรมสงเสริมสหกรณ
11. กรมหมอนไหม
12. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
13. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 14. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
15. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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ตารางที่ 3-3 ชวงเวลาการปกครองของราชอาณาจักรไทยกับวิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ตอ)
ชวงเวลาการปกครอง

วิวัฒนาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐวิสาหกิจ
1. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
2. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
3. องคการสวนยาง
4. องคการสะพานปลา
5. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
องคการมหาชน
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
3. สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ที่มา :
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525)
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2535)
3. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2545)
4. ราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนที่ 93 ก วันที่ 1 กันยายน 2546
5. ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 28 ก วันที่ 15 มีนาคม 2549
6. ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนที่ 42 ก วันที่ 3 ธันวาคม 2552
7. ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 8 ก วันที่ 24 มกราคม 2556
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บทที่ 4
ผลจากนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทยกับชวงเวลาการพัฒนา
จากการทบทวนนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ําและนโยบายการเกษตร ตั้งแตสมัยสุโขทัย
(พ.ศ.1762) ถึง พ.ศ. 2561 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นั้นไดวิเคราะหถึงผลจาก
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย กับชวงเวลาการพัฒนา รวม 5 เรื่อง คือ (1) ชวงเวลาการ
บริหารประเทศของรัฐบาลคณะตางๆ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-12 (2) ผลจาก
นโยบายปาไมกับชวงเวลาการพัฒนา (3) ผลจากนโยบายที่ดินกับชวงเวลาการพัฒนา (4) ผลจากนโยบายน้ํา
กับชวงเวลาการพัฒนา และ(5) ผลจากนโยบาย การเกษตรกับชวงเวลาการพัฒนา โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

4.1 ชวงเวลาของการบริหารประเทศของรัฐบาลคณะตางๆ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1-12
เมื่อเริ่ม ตนแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหง ชาติฉบับ ที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 จนถึง ปจจุบันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561 เปนเวลา 57 ป มีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศรวม 33
คณะตั้งแตรัฐบาลคณะที่ 29 ถึงรัฐบาลคณะที่ 61 การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลดังกลาวนี้จึงมีพลวัตนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแตละคณะโดยมีคณะรัฐบาลที่เขามาบริหาร
ประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ รวม 33 คณะ ดังนี้
(1) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 จํานวน 2 คณะ
(2) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 จํานวน 1 คณะ
(3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 จํานวน 7 คณะ
(4) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 จํานวน 4 คณะ
(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 จํานวน 1 คณะ
(6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 จํานวน 4 คณะ
(7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 จํานวน 51) คณะ
(8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 จํานวน 42) คณะ
(9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 จํานวน 1 คณะ
(10) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 จํานวน 5 คณะ
(11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จํานวน 23) คณะ
(12) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จํานวน 1 คณะ
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 ชวงเวลาของการบริหารประเทศของรัฐบาลคณะตางๆ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-12
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2504-2509)
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2510-2514)
ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2515-2519)

ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524)
ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525-2529)
ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534)
ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539)

ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2545)
ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549)
ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)

รัฐบาลคณะที่

นรม.

ชวงเวลาการบริหาร

รัฐบาลคณะที่ 29
รัฐบาลคณะที่ 30
รัฐบาลคณะที่ 31

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร

1 ต.ค. 2503-8 ธ.ค. 2506 1)
9 ธ.ค. 2506-30 ก.ย. 25091)
1 ต.ค. 2509 - 1 ก.ย. 25141)

รัฐบาลคณะที่ 32
รัฐบาลคณะที่ 33
รัฐบาลคณะที่ 34
รัฐบาลคณะที่ 35
รัฐบาลคณะที่ 36
รัฐบาลคณะที่ 37
รัฐบาลคณะที่ 38
รัฐบาลคณะที่ 39
รัฐบาลคณะที่ 40
รัฐบาลคณะที่ 41
รัฐบาลคณะที่ 42
รัฐบาลคณะที่ 43

จอมพลถนอม กิตติขจร
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
นายธานินทร กรัยวิเชียร
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท
พลเอกเปรม ติณสูลานนท

1 ต.ค. 2514 - 14 ต.ค. 25161)
14 ต.ค. 2516 – 22 พ.ค. 25171)
27 พ.ค. 2517-15 ก.พ. 25181)
15 ก.พ. 2518 - 6 มี.ค. 25181)
14 มี.ค. 2518 - 12 ม.ค. 25191)
20 เม.ย. 2519 - 25 ก.ย. 25191)
1 ต.ค. 2519- 6 ต.ค. 25191)
22 ต.ค. 2519 - 19 ต.ค. 25201)
11 พ.ย. 2520 - 12 พ.ค. 25221)
12 พ.ค. 2522-3 มี.ค. 25231)
3 มี.ค. 2523 - 30 ก.ย. 25241)
1 ต.ค. 2524 - 30 ก.ย. 25291)

รัฐบาลคณะที่ 44
รัฐบาลคณะที่ 45
รัฐบาลคณะที่ 46
รัฐบาลคณะที่ 47
รัฐบาลคณะที่ 47
รัฐบาลคณะที่ 48
รัฐบาลคณะที่ 49
รัฐบาลคณะที่ 50
รัฐบาลคณะที่ 51
รัฐบาลคณะที่ 51
รัฐบาลคณะที่ 52
รัฐบาลคณะที่ 53
รัฐบาลคณะที่ 54
รัฐบาลคณะที่ 55

พลเอกเปรม ติณสูลนนท
พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ
พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ
อานันท ปนยารชุน
นายอานันท ปนยารชุน
พลเอกสุจินดา คราประยูร
นายอานันท ปนยารชุน
นายชวน หลีกภัย
นายบรรหาร ศิลปอาชา
นายบรรหาร ศิลปอาชา
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
นายชวน หลีกภัย
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

1 ต.ค. 2529 - 3 ส.ค. 25311)
4 ส.ค. 2531 – 9 ธ.ค. 25331)
9ธ.ค. 2533-23 ก.พ. 25341)
2 มี.ค. 2534 - 30 ก.ย. 25341)
1 ต.ค. 2534 - 6 เม.ย. 25351)
7 เม.ย. 2535 - 9 มิ.ย. 25351)
10 มิ.ย. 2535 - 22 ก.ย. 25351)
23 ก.ย. 2535 - 13 ก.ค. 25381)
13 ก.ค. 2538 - 30 ก.ย. 25391)
1 ต.ค. 2539 - 25 พ.ย. 25391)
25 พ.ย. 2539 - 9 พ.ย. 25401)
9 พ.ย. 2540 - 9 ก.พ. 25441)
9 ก.พ. 2544 - 30 ก.ย. 25442)
1 ต.ค. 2544 - 19 ก.ย. 25493)

รัฐบาลคณะที่ 56
รัฐบาลคณะที่ 57
รัฐบาลคณะที่ 58
รัฐบาลคณะที่ 59
รัฐบาลคณะที่ 60
รัฐบาลคณะที่ 60
รัฐบาลคณะที่ 61
รัฐบาลคณะที่ 61

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายสมัคร สุนทรเวช
นายสมชาย วงศสวัสดิ์
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

1 ต.ค. 2549 - 6 ก.พ. 25514)
6 ก.พ. 2551 - 24 ก.ย. 25515)
24 ก.ย. 2551 - 20 ต.ค. 25516)
20 ธ.ค. 2551 – 9 ส.ค. 25547)
5 ส.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554 8,9,10)
1 ต.ค. 2554 - 9 ธ.ค. 2556 8,9,10)
24 ส.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559 11)
1 ต.ค. 2559-ปจจุบัน 11)

ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2554-2559)
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2559-2563)
ที่มา : 1) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2540)
3)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2548)
5)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ก)
7)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ค)
9)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 115ก วันที่ 9 ธันวาคม 2556
11)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557)

2)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2544)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2549)
6)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ข)
8)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2554)
10)
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
4)

4-3

4.2 ผลจากนโยบายปาไมกับชวงเวลาการพัฒนา
จากการทบทวนนโยบายปาไมของรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศรวม 61 คณะ นั้นรัฐบาลไดมีการ
กําหนดนโยบายปาไมไวรวม 7 ดาน คือ
1. การบริหาร
2. การกําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมของประเทศ
3. การบังคับใชกฎหมาย
4. การจัดที่ดินทํากิน
5. การอพยพคนออกจากปา
6. การปลูกปา
7. การมีสวนรวมของภาคประชาชน
นโยบายทั้ง 7 ด านดั ง กล าวนี้ ไดมี การดําเนินการมาอย างต อ เนื่ อง และปรากฏผลจากนโยบาย
ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
4.2.1 การบริหาร
ผลจากนโยบายปาไม เรื่องการบริหารจะวิเคราะหถึงสาระสําคัญรวม 3 เรื่อง คือ (1) องคการหลักที่
เกี่ยวของกับงานบริหารจัดการปาไมของรัฐ (2) คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่ปาไม และ
(3) ที่มาแหงอํานาจในการบริหารจัดการพื้นที่ปาไม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) องคกรหลักที่เกี่ยวของกับงานบริหารจัดการปาไมของรัฐ
การบริหารจัดการอนุรักษพื้นที่ปาไมของไทยนั้น ไดมีการจัดตั้งกรมปาไมขึ้น ในป พ.ศ. 2439
สัง กัดกระทรวงมหาดไทย และโอนมาสัง กัดกระทรวงเกษตราธิการในป พ.ศ. 2464 เปน หนวยงานเดียวที่
รับผิดชอบในการอนุรักษพื้นที่ปาไมมาจนถึง พ.ศ. 2545 เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราชกิจจานุเบกษาเลม 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ใหมีการจัดตั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และโอนภารกิจบางสวนของกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปจัดตั้งเปนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพชื และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ภายใตสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม ตอมาไดมีการประกาศใชพ ระราชกฤษฎีก า โอนกรมปาไม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในราชกิจจา
นุเบกษาเลม 120 ตอนที่ 93 ก ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หนวยงานที่รับผิดชอบการอนุรักษพื้นที่ปาไม
ในปจจุบันจึงมี 3 หนวยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ
1. กรมปาไม
2. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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ตารางที่ 4-2 ชวงเวลาในการโอนสังกัดกรมปาไม
แผนพัฒนาฯ
กอนมีแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 9

วัน/เดือน/ป
18 กันยายน 2439
7 เมษายน 2464
29 มิถุนายน 2475
12 พฤษภาคม 2476
14 ตุลาคม 2477
1 เมษายน 2478
12 มีนาคม 2495
1 ตุลาคม 2515
1 กันยายน 2546

การโอนสังกัดของกรมปาไม
สถาปนากรมปาไม สังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตราธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเศรษฐการ
ทบวงเกษตรธิการ ในกระทรวงเศรษฐการ
กระทรวงเกษตราธิการ
กระทรวงเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่มา: โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558: 3-2)

(2) คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นทีป่ าไม
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่ปาไมในปจจุบันมีอยู 6 คณะ คือ
(2.1) คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
ภายใต บ ทบัญ ญั ติ ม าตรา 9 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห ง ชาติ พ.ศ. 2504
ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ” โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
ประธาน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เปนกรรมการและเลขานุการ
(2.2) คณะกรรมการควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติประจําจังหวัด
บทบัญญัติมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 กําหนดใหมี
“คณะกรรมการควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติประจําจังหวัด” โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และ
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมแหงชาติทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติตั้งอยูหรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปน
เลขานุการ
(2.3) คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ
บทบัญ ญัติมาตรา 9 แหง พระราชบัญ ญัติส งวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ.2535
กําหนดใหมี คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(2.4) คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาติ
บทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราช แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 132 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 26
มีนาคม 2558 กําหนดใหมี “คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติ” โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานและอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนกรรมการและเลขานุการ
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(2.5) คณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2559 ในราชกิจ จานุเบกษาเลม 133 ตอนที่ 46 ก บทบัญ ญัติมาตรา 13/2 กําหนดใหมี
กรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนปาสงวนแหงชาติ” โดยมีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธานและอธิบดีกรมปาไมเปนกรรมการและเลขานุการ
(2.6) คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 ตุลาคม 2527 เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
แก ไ ขป ญ หาการพัฒ นาทรั พ ยากรปา ไม ที่ ใ ห มี ก ารกํ าหนดนโยบายป าไม แ ห ง ชาติ และให มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2529 อนุมัติใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ
ตอมาไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ
พ.ศ.2560 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเลม 134 ตอนพิเศษ 271 ง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
(3) ที่มาแหงอํานาจในการบริหารจัดการพื้นที่ปาไม
การบริหารจัดการพื้นที่ปาไมในประเทศไทย ไดเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2417 เมื่อมีการประกาศพระบรม
ราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลย ลงวันอาทิตยเดือนสี่แรมแปดค่ําปจอ ฉศก จุลศักราช 1236 ตอมา
ไดมีก ารประกาศใชก ฎหมายอีก หลายฉบับ อยางต อ เนื่ อง เชน การประกาศใชพ ระราชบัญ ญัติรัก ษาป า
พุทธศักราช 2456 พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติ
คุมครองและสงวนพันธุสัตวปา พ.ศ. 2535 เปนตน ถึงปจจุบันไดมีการประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการพื้นที่ปาไมตามลําดับเวลา ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-3
4.2.2 การกําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมของประเทศ
ไดมีความพยายามกําหนดพื้นที่ปาไมของประเทศทั้งจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันทางวิชาการและ
นักวิชาการ ภายหลังการกําหนดสัดสวนในการจําแนกประเภทที่ดินที่กําหนดใหมีพื้นที่ปารอยละ 50 ของพื้นที่
ประเทศ ที่เ หลื ออีก รอยละ 50 ใหเ ปนที่ดินทํา กินและกิจ กรรมอื่นๆ เมื่อ พ.ศ. 2504 แลวอีก หลายครั้ ง
ตามลําดับเวลาดังนี้
(1) ในป พ.ศ. 2515 สมาน พาณิชยพงส และธํารง ชะระไสย (2515: 1) ไดเสนอแนวคิดการ
กําหนดพื้นที่เพื่อการเกษตรในประเทศไทยไววาควรมีรอยละ 56.69 หรือ 181.8 ลานไร
(2) มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ (พ.ศ. 2525)
คณะกรรมการจัดที่ดินแหง ชาติ (2526: 1) ไดมีม ติให จําแนกประเภทที่ดินของประเทศ
ออกเปน 4 ประเภท โดยแตละประเภทใหมีสัดสวน ดังนี้
(2.1) พื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปาไมที่ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติและพื้นที่
ปาไมถาวรที่ยังมิไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ตลอดจนพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา
กําหนดใหมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 128.3 ลานไร หรือรอยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศ
(2.2) พื้นที่เพื่อการเกษตร หมายถึง พื้นที่ที่ทําการกสิกรรม ประมง และปศุสัตว
กําหนดใหมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 153.9 ลานไร หรือรอยละ 48 ของเนื้อที่ประเทศ
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ตารางที่ 4-3 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ปาไม
แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

กฎหมาย

กอนมีแผนพัฒนาฯ

2417

ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลย ลงวันอาทิตย เดือนสี่ แรมแปดค่ํา
ปจอ ฉศก จุลศักราช 1236
ประกาศพระบรมราชโองการเรื่อ งซื้อ ขายไม ขอนสั ก ลงวัน พุธ เดื อนเก า ขึ้น ค่ํ าหนึ่ง ป วอก ฉศก
จุลศักราช 1246
ประกาศพระบรมราชโองการเรื่ อ งไม ข อนสั ก ลงวั นอาทิ ตย เดื อ นเจ็ ด ขึ้น ค่ํ า หนึ่ ง ป กุ น นพศก
จุลศักราช 1249
ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไมขอนสั ก ลงวันจันทร เดือนสิบ เอ็ด แรมค่ําหนึ่ง ปกุ น
นพศก จุลศักราช 1249
พระราชบัญญัติไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. 115
พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก ร.ศ. 116
พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ. 117
พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบชักลากไมสักที่ยังมิไดเสียคาตอ และภาษี ร.ศ. 118
กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการและการสาธารณประโยชน ร.ศ.119
พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช 2456
กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช 2456
กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช 2464
กฎข อ บั ง คั บ วางระเบี ย บการหาของป า ว า ด ว ยการเจาะเผาตน ตะเคี ย นทํ า ชั น ในมณฑลป ต ตานี
พุทธศักราช 2465
กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง พุทธศักราช 2465
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช 2470 เฉพาะมาตรา 4 (ก) และ (ข)
พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ.2481
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติปาไม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติปาไม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2497
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนพันธุสัตวปา พ.ศ.2503
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนพันธุสัตวปา พ.ศ.2535(ยกเลิกฉบับ พ.ศ.2503)
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัตปิ าสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

2427
2430
2430
2439
2440
2441
2442
2443
2456
2456
2464
2465

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 11

2465
2470
2479
2480
2481
2484
2491
2494
2496
2497
2503
2503
2504
2507
2518
2522
2528
2535
2558
2559

ที่มา: โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558: 3-3)
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(2.4) พื้นที่อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่ดินประเภทอื่นๆ หมายถึง ที่ดิน
ที่ใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน ซึ่งไดแก ที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินทีพ่ ลเมืองใช
ประโยชนรวมกัน และที่ดินที่สงวนไวเพื่อประโยชนในทางราชการ และที่ดินประเภทอื่นๆ กําหนดใหมพี ื้นที่
ทั้งสิ้นประมาณ 30.5 ลานไร หรือรอยละ 9.5 ของเนื้อที่ประเทศ
(3) มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (2528: 1-6) ไดมีมติกําหนดเปาหมายการจําแนกที่ดินของประเทศไว ดังนี้
“(3.1) ดานปาไม
ก. กําหนดใหมีพื้นทีป่ าไม 2 ประเภท มีเนื้อทีร่ อยละ 40 ของเนื้อทีท่ ั้ง
ประเทศ หรือประมาณ 128.3 ลานไร โดยมีการกําหนดพื้นที่ของแตละประเภทอยางแนนอนตามลักษณะการ
ใชประโยชน ดังนี้
(1) พื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศวิทยาจํานวน
67.8 ลานไร หรือรอยละ 52.8 ของเนื้อทีป่ าทั้งสิ้น โดยแยกเปน
- พื้นที่อุทยานแหงชาติ
15
ลานไร
- เขตรักษาพันธุสัตวปา
12.8 ลานไร
- พื้นที่ปาไมตนน้ําลําธาร
40
ลานไร
(2) พื้นที่ปาเพื่อการผลิตจํานวน 60.5 ลานไร หรือรอยละ 47.15 ของเนือ้ ที่
ปาทั้งสิ้น
ข. ใหกรมปาไมสํารวจและจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ โดย
กําหนดเขตใหแนนอน ชัดเจน และใชมาตราสวน 1 : 250,000
(3.2) ดานกสิกรรม
กําหนดเขตพื้นทีก่ สิกรรมใหเปนไปตามศักยภาพของที่ดินรวม 146.9 ลานไร หรือ
รอยละ 45.80 โดยใหจําแนกออกเปนกลุมใหญๆ ดังนี้
- ที่นา
84
ลานไร
- ที่ปลูกพืชไร
48
ลานไร
- ที่ปลูกไมผลและพืชสวน
0.9 ลานไร
- ที่ปลูกไมยืนตนทีม่ ีฝนชุก
14
ลานไร
- สํารอง
45.5 ลานไร
(3.3) ดานปศุสัตว
กําหนดขอบเขตพืน้ ที่เพื่อการปศุสัตวประมาณ 45.5 ลานไร หรือรอยละ 14.18 ให
ชัดเจนในแผนที่ โดยใชมาตราสวน 1 : 250,000
(3.4) นโยบายปาไมแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ โดย
กําหนดใหมพี ื้นที่ปาไมที่ระบุไวในขอ 4 ของนโยบาย ดังนี้
“4. กําหนดใหมพี ื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยในอัตรารอยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศเพื่อประโยชน 2 ประการ คือ
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4.1 ปาเพื่อการอนุรกั ษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษสงิ่ แวดลอม ดิน น้ํา
พันธุพืช พันธุสัตวที่หายากและปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน ตลอดทัง้ เพือ่
ประโยชนในการรักษา การวิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตรารอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
4.2 ปาเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและของปาเพื่อ
ประโยชนในทางเศรษฐกิจในอัตรารอยละ 25 ของพื้นทีป่ ระเทศ”
(3.5) นโยบายและแผนการส งเสริม และรัก ษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อมแหง ชาติ
พ.ศ. 2540-2559
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 โดยมีเปาหมาย ดังนี้
“(1) ดานทรัพยากรปาไม
มีพื้นที่ปาไมเปนรอยละ 50 ของประเทศ (ตารางที่ 4) โดยเปนพื้นทีป่ า
อนุรักษไมนอยกวารอยละ 30 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 20
(2) ดานทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
อนุรกั ษและคุมครองพื้นที่ทเี่ หมาะสม อยางนอยรอยละ 35 ของพืน้ ที่
ประเทศไวเพื่อการเกษตรกรรมโดยเปนพื้นที่เพื่อการกสิกรรมรอยละ 25 และพื้นที่เพื่อการปศุสัตว รอยละ 10”
(3.6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ไดกําหนดเปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยการ
คุมครองพื้นที่ปาใหคงความอุดมสมบูรณไมน อยกวารอยละ 33 พื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของ
พื้ น ที่ ป ระเทศ และรั ก ษาพื้ น ที่ ทํ า การเกษตรในเขตชลประทานไว ไ ม น อ ยกว า 31 ล า นไร (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 40)
(3.7) นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2551: 1) ไดตั้งเปาหมายพื้นที่ปาของ
ประเทศ 128 ลานไร หรือรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งมีหลักการคือ (1) ดูแลรักษาพื้นที่ปาที่เหลืออยู
104.7 ลานไร และ (2) เพิ่ม พื้ นที่ปา ไมใ หได 128 ล านไร โดยการปลู ก และฟ นฟูพื้ น ที่ปา ไม (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551: 2)
(3.8) แผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม (พ.ศ. 2557)
กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2557: 1) ไดป ระกาศใชแผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากร
ปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนไดกําหนดเปาหมายพื้นที่ปา
ไมไวรอยละ 40% ของพื้นที่ปาไม
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-4
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ตารางที่ 4-4 เปาหมายการกําหนดสัดสวนการใชที่ดนิ ของประเทศ
ที่มาของนโยบาย
1)

การจําแนกประเภทที่ดิน
มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ2)
มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน3)
นโยบายปาไมแหงชาติ4)
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2540-25595)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554)6)
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม7)
แผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไมฯ 2557 8)
ที่มา:

การกําหนดสัดสวนการใชที่ดนิ ของประเทศ (%)
ปาไม ที่เกษตร เมืองและชุมชน ที่สาธารณะ

อื่นๆ

50
40
40
40
50

50
48
45.80
35

25
-

9.5
-

14.18
-

33

9.669)

-

-

-

40
40

-

-

-

-

1)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2504
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ (2526: 1)
3)
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (2528: 1-6)
4)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2528
5)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539
6)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549: 40)
7)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2551: 1)
8)
กอรมน. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(2557: 1)
9)
หนวยของพื้นที่เกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดใหรักษาพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานไวไมนอย
กวา 31 ลานไร หรือรอยละ 9.66 ของพื้นที่ประเทศ
2)

4.2.3 การบังคับใชกฎหมาย
จากการทบทวนถึงที่มาของอํานาจในการบริหารจัดการพื้นที่ปาไมของประเทศในหัวขอ (2) ซึง่ มีการ
ประกาศใชกฎหมายมาอยางตอเนื่องหลายฉบับที่ยังคงบังคับใชอยูปจจุบนั โดยมีบทบัญญัติจากกฎหมายฉบับตางๆ
ที่เปนการอนุรักษพื้นทีป่ าไมดังนี้
(1) พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
บทบัญ ญัติมาตรา 54 พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 บัญ ญัติไววา “มาตรา 54 หามมิใหผูใด
กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือ กระทําดวยประการใดๆ เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปน
ประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 55 ผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝาฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรากอน
ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น
(2) พระราชอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
มาตรา 16 (1) แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 บัญญัติไววา “มาตรา 16
ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา”
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(3) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา 14 แหง พระราชบัญ ญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 บัญ ญัติไววา “มาตรา 14
ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง
เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ....”
(4) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 บัญญัติไววา “มาตรา 38
ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูก หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด
โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตว
หรือสัตวปา หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ
อยางไรก็ตามผลจากการบังคับคดีโดยอาศัยอํานาจจากกฎหมายฉบับตางๆ ดังกลาวนี้ พบวายังมีการ
จับกุมดําเนินคดีจากการบุกรุกทําลายปาไมในป 2556-2559 ดังนี้
2556 2,801 คดี เนื้อที่
34,998 ไร
2557 3,169 คดี เนื้อที่
81,692 ไร
2558 4,248 คดี เนื้อที่
147,057 ไร
2559 3,139 คดี เนื้อที่
106,283 ไร
2560 2,279 คดี เนื้อที่
52,259 ไร
(กรมปาไม, 2560: 1)
4.2.4 การจัดที่ดินทํากินในพื้นที่ปาไม1)
การจัดที่ดินทํากิ นในพื้นที่ปาไม ดําเนินการทั้ง โดยมติคณะรัฐมนตรี อํานาจตามพระราชบัญ ญั ติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการการนโยบายที่ดินแหงชาติ
พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดที่ดินทํากินในพื้นที่ปาไมโดยมติคณะรัฐมนตรี
โดยการจัดที่ดินทํากินในพื้นที่ปาไมโดยมติคณะรัฐมนตรีมี 3 โครงการ คือ
(1) โครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติในรูปหมูบานปาไม ดําเนินการโดยกรมปาไม
(2) โครงการปลูกสรางสวนปา การจัดที่ดินทํากิน ในรูปแบบโครงการปลูกสราง
สวนปาและจัดตั้งหมูบ านปาไม ดําเนินการโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม
(3) โครงการหมูบานปาไมแผนใหม ตามแนวพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา พระบรมราชินีนาถ โครงการนี้ดําเนินการ โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1.1) โครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ในรูปหมูบานปาไม
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเรื่องแผนงานจัดที่ดินใหแกราษฎรในรูปหมูบ าน ปาไม เมื่อวันที่
29 เมษายน 2518
------------------------------------------1)

สรุปสาระสําคัญจาก โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558: 3-77)
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วัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมชาวไรผูมีอาชีพถางปาทําไรเลื่อนลอยเขามาไวในที่แหลงเดียวกัน เพื่อประโยชน
ในการควบคุมไมใหทําลายปาตอไป เพื่อเปนแหลงระดมแรงงานสําหรับใชปลูกสรางสวนปาและเพื่อเปนการ
พัฒนาสังคมชนบท ชวยใหชาวชนบทมีรายไดและฐานะเปนอยูดีขึ้น
การดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ในรูปหมูบานปาไม มีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อดํารงรักษาสภาพปาในบริเวณพื้นที่ปาสงวนแหงชาติสําหรับเปนแหลงผลิตไมมีคาทาง
เศรษฐกิจ และเปนแหลงปองกันสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของประเทศในระยะยาวและสม่ําเสมอตลอดไป
(2) เพื่อฟนฟูสภาพปาในบริเวณตนน้ําลําธาร และบริเวณที่ไมเหมาะกับการเกษตรกรรมใน
บริเวณปาสงวนแหงชาติ ซึ่งไดถูกบุกรุกทําลายแผวถางจนมีสภาพเสื่อมโทรม และมิอาจฟนคืนตัวกลับสูสภาพ
ปาดังเดิมตามธรรมชาติในเร็ววัน ใหกลับคืนสูสภาพปาดังเดิมโดยเร็ว
(3) เพื่อจัดที่ดินใหเกษตรกรผูไมมีที่ดินทํากิน และผูที่เขาไปบุกรุกทํากินกระจัดกระจายอยูใ น
เขตปาสงวนแหงชาติ ใหไดมีที่อยูที่ทํากินรวมกันเปนหลักแหลง เพื่อความสะดวกในการใหบริการดานตางๆ
โดยสวนราชการที่เกี่ยวของ
(4) เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายแผวถางพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมิใหขยายตัวตอไป
(กรมปาไม, 2525: 9-10)
สมาชิกหมูบานปาไมจะไดรับการจัดที่ดินครอบครัวละไมเกิน 15 ไร โดยมิใหกรรมสิทธิ์แตใหสิทธิ
ครอบครองถึงทายาทโดยธรรม
ผลการดําเนินงานจนถึงป พ.ศ. 2533 ไดมีการจัดตั้งหมูบานปาไมจํานวน 119 โครงการ
ใหแกราษฎรจํานวน 37,138 ครอบครัว (กรมปาไม, 2534ก: 42)
(1.2) โครงการปลูกสรางสวนปา
องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหทําการ
ปลูก สรางสวนปา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2510 และไดเ ริ่มดําเนินการในป 2511 ในภาคเหนือ ตอมาในป
2517 ไดขยายการปลูกสรางสวนปาครอบคลุมทุกภาคของประเทศ และระบบหมูบานปาไมของ อ.อ.ป. ก็ได
จัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกพรอมๆ กับการดําเนินการปลูก สรางสวนปา สวนปาของ อ.อ.ป. มีวิธีก ารคลายกับ
Taungya Syatem ซึ่งประเทศพมาใชไดผลมาแลว แต อ.อ.ป. ไดปรับปรุงวิธีการดําเนินการและหลักเกณฑ
เสียใหม ซึ่ง อ.อ.ป. ไดเรียกระบบดังกลาววา ระบบหมูบานปาไม หรือ Modified Taungya System ผลการ
ดําเนินการามารถสรางสวนปาไมในระหวาง พ.ศ. 2511-2531 รวมเนื้อที่ 406,266 ไร (มณฑี โพธิทัย, 2532: 4)
(1.3) โครงการหมูบานปาไมแผนใหมตามแนวพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา พระบรมราชินีนาถ
โครงการนี้ดําเนินการ โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ
(1) เพื่อบริหารจัดการหมูบ านปาไมแผนใหมตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา
(2) เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปาไมและฟนฟูสภาพปาไม
(3) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รวมกันดูแล เฝาระวัง ปองกัน รักษาและใช
ประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน
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พื้นที่เปาหมายคือ พื้นทีห่ มูบ านที่อยูติดเขตและในเขตพื้นทีป่ าไมทุกแหง
ยังไมมผี ลการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน
(2) การจัดที่ดินทํากินโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 25071)
การจัดที่ดินทํากินโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตปิ าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ที่ได
ทบทวนมี 2 โครงการ คือ
(1) โครงการออกหนังสืออนุญาตใหสิทธิทํากินชั่วคราว (สทก.)
(2) โครงการจัดที่ดินทํากินใหกับราษฎรผูยากไรในพื้นทีป่ าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.)
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(2.1) โครงการออกหนังสืออนุญาตใหสิทธิทํากินชั่วคราว (สทก.)
การจัดที่ดินทํากินโครงการ สทก. ดําเนินการโดยกรมปาไมทใี่ ชอํานาจตามบทบัญญัตมิ าตรา
16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการชวยเหลือราษฎรที่ไดอยูอาศัยทํา
กินมากอน ในเขตปาสงวนแหงชาติใหมสี ิทธิทํากิน ซึ่งกอใหเกิดความมั่นใจและหวงแหนในที่ดินของตน อันจะมี
ผลใหราษฎรอยูอ าศัยทํากินเปนหลักแหลงไมเคลื่อนยายไปบุกรุกแผวถางปาที่อื่นอีกตอไป
กรมป าไม (2527: 41) รายงานผลการดําเนิ นงานจนสิ้น ปง บประมาณ 2534 สามารถ
ดําเนินการได ในทองที่ 61 จังหวัด จํานวน 716,672 ราย 839,821 แปลง เนื้อที่รวม 7,314,607 ในพื้นที่รวม
699 ปา ที่มีเนื้อที่ของปารวม 108.87 ลานไร พื้นที่โครงการ สทก. ที่ไดดําเนินการดังกลาวนี้ สวนหนึ่งไดสง
มอบใหกับ สํานัก งานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ใน พ.ศ. 2536 เพื่อนําไปทําการปฏิรูปที่ดินตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2536
(2.2) โครงการจั ดที่ ดิ นทํ า กิ นให กั บราษฎรผู ยากไร ในพื้ นที่ ป า สงวนเสื่ อมโทรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ (คจก/อ) โครงการนี้ ประสานงานดําเนิ นการโดย กองอํานวยการรักษาความมั่ นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ. รมน) ที่มีวัตถุประสงคหลักในการปรับปรุง ฟนฟู และรักษาสภาพปาตนน้ําลําธาร เพื่อเปน
แนวปองกันภัยธรรมชาติ
โครงการมีพื้นที่เปาหมายในการจัดที่ดินทํากินใหกับผูยากไร ในเขตพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 352 ปา รวม 17 จังหวัด ใหราษฎรประมาณ 250,000 ครอบครัว ภายใน
ระยะเวลา 5 ป (สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, 2535: 33)
แผนงานหลักคือ การอพยพโยกยายราษฎรจากพื้นที่เขตอนุรักษ มาอยูในพื้นที่ปาไมเสื่อมโทรม
พื้นที่ที่ไดมีการอพยพโยกยายในชวง พ.ศ. 2534 มีหลายจังหวัด เชน บานโนนสวรรค ปานา
ยางกลัก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ บานตาดฟา บานดงสะคราน กิ่งอําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน บาน
โนนธาตุพัฒนา ตําบลดงสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี
ถึงแมวาจะมีแนวทางการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวอยางละเอียดก็ตาม ไดมีความ
ขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนเกิดขึ้น รวมทั้งคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชนที่อพยพออกมา
เลวลงกวาเดิม ในระหวางการดําเนินงาน (สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, 2535: 50, 59, 67) คณะรัฐมนตรีจึง
ไดยกเลิกโครงการนี้ โดยมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2535
-------------------------------------
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4.2.5 มาตรการอพยพคนออกจากปา
เพื่อเปนการอนุรักษพื้นที่ปาไมไดมีมาตรการอพยพคนออกจากปาหลายครั้ง ตั้งแต พ.ศ. 2529
เปนตนมามีดังนี้
(1) การอพยพชาวเขา อําเภอคลองลาน จัง หวัดกําแพงเพชร พ.ศ.2529 จํานวน
924 ครอบครัว 5,545 คน จากเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน อุทยานแหงชาติแมวงศ ชาวเขาในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร ชาวเขาจากอําเภออุมผาง จังหวัดตาก และจากอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค
อยางไรก็ตามการยายชาวเขาทั้งหมดลงมาเร็วกวาที่กําหนดไวในแผนที่จะมีการยาย
ลงมาเปนระลอก เจาหนาที่ไมสามารถจัดหาพื้นที่รองรับได แมกระทั่งที่อยูอาศัย ชาวเขาสวนใหญตองปลู ก
กระทอมตามขางทางถนนสายอุมผาง เขตกรมทางหลวงอยูกันอยางแออัด มีชาวเขาบางกลุมไมสามารถทนตอ
ปญหาจึงพากับอพยพออกนอก จังหวัดกําแพงเพชร (กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา, 2538: 2-11)
(2) การอพยพชนเผา จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2532
ชนเผาพื้นเมืองบนพื้นที่สูงประมาณ 2,000 คน ไดถูกทางราชการอพยพออกจาก
พื้นที่ที่ประกาศเปนอุทยานแหงชาติดอยหลวงในจังหวัดลําปาง ลงมาอยูที่บานผาชอ (ชูพินิจ เกษมณี, 2553: 30)
(3) การอพยพราษฎรออกจากปารอยตอ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก
สืบเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ปาไมซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งเปนตนน้ําลําธารของแมน้ําหลายสาย เชน แมน้ําบางปะกง คลองโตนด
ลําหวยตางๆ ที่ไหลลงสูแมน้ําประแสร จึงไดมีการอพยพผูที่เขาไปอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาแหงนี้
กรมปาไม (2534ข: 92) รายงานถึงปญหาไววามีปญหาและอุปสรรค 4 ประการ คือ
(1) เสนทางอพยพราษฎร
(2) พื้นที่ทจี่ ัดไวรองรับผูอพยพมีผทู ํากินอยูเดิม
(3) มีความขัดแยงระหวางผูอพยพกับผูทที่ ํากินอยูเ ดิมในพื้นที่รองรับ
(4) พื้นที่รองรับจัดสาธารณูปโภคไมพรอม
(4) กรณีการอพยพชาวบานจากบานชําผักหนามในพื้นที่ ปาดงลานภายใตโครงการ
จัดที่ทํากินใหผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2534 กรมปาไมและทหารไดเ ริ่มดําเนินการโครงการ คจก. โดยการอพยพ
ชาวบานจํานวน 237 ครัวเรือน จากบานชําผักหนาม ไปอยูในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมอื่น และกรมปาไมไดประกาศ
ใหพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดงลานเปนอุทยานแหงชาติภูผามาน
ตอมาในชวง พ.ศ. 2534-2535 ชาวบานจากหลายพื้นที่ที่ไดรับ ผลกระทบจาก
โครงการ คจก. ไดประทวงเพื่อใหรัฐบาลยกเลิกโครงการ
ชาวบานมากกวาครึ่งไดเขารวมกับสมัชชาคนจนประทวงรัฐบาล นานถึง 99 วัน เพื่อ
เรียกรองสิทธิในการถือครองพื้นที่ดินทํากิน และคาชดเชยจากโครงการ คจก. รัฐบาลไดตกลงในหลักการและมี
มติคณะรัฐมนตรีใหชาวบานสามารถอยูในพื้นที่ ไดและคนที่เ ขารวมประทวงจะไดรับการชดเชยจากรัฐบาล
เนื่องจากโครงการ คจก. ในป พ.ศ. 2540
คณะรัฐมนตรีไดยกเลิกโครงการ คจก. เมื่อ พ.ศ. 2535 การอพยพราษฎร จึงสิ้นสุดลง
รัชนี มณีกุล (2545: 12-19)
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(5) การอพยพชนเผา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พ.ศ.2546
ป พ.ศ. 2546 ชาวละหู 5 หมูบาน ในตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปางไดถูก
ทางราชการบังคับใหอพยพลงมาอยูรวมกันที่บานหวยวาด ดวยเหตุผลเพียงวาหมูบานเดิมของชาวละหูเหลานี้
ตั้งอยูในเสนทางลําเลียงยาเสพติด (ชูพินิจ เกษมณี, 2553: 50)
4.2.6 มาตรการการปลูกปา
การปลูก ปา ในภาครัฐไดเ ริ่ม มาตั้ง แต พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ.2560 มีส วนปา รวม 3,453
โครงการ เนื้อที่ 2,668,330 ไร พื้นที่ปาที่ไดรับการฟนฟูระหวาง พ.ศ.2551-2559 มีเพียง 298,928 ไร
(กรมปาไม, 2560: 1-3)
ในสวนภาคเอกชนนั้นภายหลังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.2535 แลวมีการ
ขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาจํานวน 63,581 ราย เนื้อที่ 1,003,971 ไร (กรมปาไม, 2560: 1-3)
ผลจากมาตรการบังคับใชกฎหมาย การจัดที่ดินทํากิน การอพยพคนออกจากปา การปลูกปา
การมีสวนรวมของภาคประชาชน มีรายละเอียดในตารางที่ 4-5
4.2.7 มาตรการการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ถึงแมวาจะมีแนวคิดใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไมมาเปนเวลาชานานและมีการ
เสนอราง พ.ร.บ. ปาชุมชน มาตั้งแต พ.ศ.2534 ก็ตาม ยังไมสามารถประกาศใชกฎหมายดังกลาวไดในทาง
ตรงกันขามกรมปาไมไดขึ้นทะเบียนปาชุมชนถึงปจจุบัน จํานวน 10,415 หมูบาน เนื้อที่ร วม 5,687,889 ไร
อยางไรก็ตามไดมีการยกรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ขึ้นใหม โดยมีการรับฟงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2561 และอยูในระหวางดําเนินการเสนอตอสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ (กรมปาไม, 2561: 1)
นอกจากกรณีปาชุมชนแลว ไดมีการดําเนินการโครงการจอมปาในผืนปาตะวันตก 1) ของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในชวง พ.ศ. 2547-2551 โดยนําภาคเอกชน และประชาชนเขามารวม
บริหารจัดการ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2551) ถึงปจจุบันไดมี การนําประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการพื้นที่ปาไมเพื่อลดปญหาการบุกรุกปาไม เชน โครงการแมแจมโมเดล อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
เพื่อลดพื้นที่การปลูกขาวโพดในพื้นที่สูง ลดปญหาหมอกควันจากการเผาพื้นที่ปลูกขาวโพด และคืนพื้นที่ที่
ใชเพื่อการเกษตรกลับสูพื้นที่ปาไม (มติชน, 2561: 1-2)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ราง) พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2561
จนถึงปจจุบันยังไดมีการประกาศใชกฎหมายปาชุมชนแตอยางใด
4.2.8 ปญหาและอุปสรรค
จากการวิเคราะห ผลจากนโยบาย
ปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษพื้นที่ปาไมที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
จะวิเคราะหโดยปจจัย 5 ประการ คือ
(2.1) การเมือง (Political) จากสาเหตุที่ก ลาวขางตนวานโยบายของรัฐไมมีเ อกภาพนั้น
เนื่องจากหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 แลวมีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศ รวม 61 คณะ
ในชวงเวลา 63 ป นโยบายของรัฐบาลแตละคณะไมมีเอกภาพ โดยเฉพาะในแนวทางการแกไขการบุกรุกปาไม
------------------------------------1)
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(1) พ.ศ. 2529 อพยพชาวเขา อ.คลองลาน
จ.กําแพงเพชร1)
(2) พ.ศ.2532 การอพยพชนเผาออกจาก
พื้นที่ๆ จะประกาศเปนอุทยานแหงชาติดอย
หลาง จ.ลําปาง2)
(3) พ.ศ. 2546 อพยพชาวละหู ตําบลทุงผึ้ง
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ลงมาอยูที่บาน
หวยวาด (ชูนิจ เกษมณี)2)
(4) พ.ศ. 2541 อพยพราษฎรออกจากปารอย
ตอ 5 จังหวัด3)
(5) พ.ศ. 2534-2535 อพยพราษฏรออกจาก
บานซําผักหนาม ปาดงลาน จ.ขอนแกน4)

1. การจัดที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี
1.1 หมูบานปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 29 เมษายน 2518
1.2 โครงการปลูกสรางสวนปา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มิถุนายน 2511
1.3 โครงการหมูบานปาไมแผนใหมตาม
แนวพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
พระบรมราชินีนาถ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2547
2. การจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507
2.1 โครงการออกหนังสืออนุญาตใหสิทธิทํา
กินชั่วคราว (ส.ท.ก.) ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 28 สิงหาคม 2522 และบทบัญญัติ
มาตรา 16 (ทวิ) แหงพระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
2.2 โครงการจัดทีด่ ินทํากินใหกับราษฎรผู
ยากไรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม (คจก.)
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มกราคม
2534

(1) พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484
บทบัญญัติมาตรา 54 พ.ร.บ. ปาไม
พ.ศ. 2484 บัญญัติไววา
“มาตรา 54 หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือ
เผาปา หรือ กระทําดวยประการใดๆ เวนแตจะ
กระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปน
ประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 55ผูใดครอบครองปาที่ไดถูกแผวถางโดยฝา
ฝนตอบทบัญญัติแหงมาตรากอน ใหสันนิษฐานไว
กอน วาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น

(3) พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 บัญญัติไววา

(2) พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
มาตรา 16 (1) แหงพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 25042) บัญญัติไววา
“มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิให
บุคคลใด
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกน
สราง แผวถาง หรือเผาปา”

การอพยพคนออกจากปา

การจัดที่ดนิ ทํากิน

การบังคับใชกฎหมาย

ตารางที่ 4-5 สรุปผลจากนโยบายปาไม
การมีสวนรวมของภาคประชาชน
- เสนอราง “พ.ร.บ.ปาชุมชน” ตั้งแต
พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบันยังไมสามารถ
ประกาศใชได 6)
- มีปาชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปาไมใน
ป 2559 จํานวน 9,874 แหง เนื้อที่
4.727 ลานไร 7)
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “(ราง)
พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. ….” อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

การปลูกปา
- สวนปาภาครัฐปจจุบันมี 2.668 ลานไร5)
- ฟนฟูพื้นที่ปา 2551-2559 จํานวน
298,928 ไร5)
- ภาคเอกชนขึ้นทะเบียนสวนปา 63,581
ราย เนื้อที่ 1,003,971ไร 5)
(ทําลายปจจุบัน ปละ 100,000 ไร)
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ที่มา : 1) กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุทธยา (2538: 2-11)
2)
ชูพินิจ เกษมณี (2553: 30)
3)
กรมปาไม (2534ข: 29)
4)
รัชนี มณีกุล (2545: 12-19)

“มาตรา 14 ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคล
ใดยึดถือครอบครองทําประโยชนหรืออยูอาศัยในทีด่ ิน
กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือ
กระทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสียแก
สภาพปาสงวนแหงชาติ....”
(4) พ.ร.บ. สงวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ. 2535
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 บัญญัติไววา
“มาตรา 38 ในเขตรักษาพันธุสตั วปา หามมิใหผูใด
ยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูก หรือกอสรางสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลาย
ตนไมหรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือ
เลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือ
เปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย
หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปน
อันตรายตอสัตวปา…”
ผลจากการบังคับใชกฎหมายมีการจับกุมดําเนินคดี
2556 2,801 คดี เนื้อที่ 34,998 ไร8)
2557 3,169 คดี ”81,692 ไร8)
2558 4,248 คดี
” 147,057 ไร8)
2559 3,139 คดี ” 106,283 ไร8)
2560 2,279 คดี ” 52,259 ไร8)
“ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร”

การบังคับใชกฎหมาย

ตารางที่ 4-5 สรุปผลนโยบายปาไม (ตอ)
การอพยพคนออกจากปา

“มีปญหาและอุปสรรคมาก ปจจุบันไมมี
การดําเนินการ”

กรมปาไม (2560: 1-3)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กันยายน 2540
7)
กรมปาไม (2560: 1)
8)
กรมปาไม (2561: 1)
6)

5)

1.” การจัดที่ดินทํากินทัง้ 5 โครงการนี้
ดําเนินการมาเปนเวลานานเพิ่งมาเริ่มดําเนินการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ (คทช.) อีกครั้งหนึ่ง

การจัดที่ดนิ ทํากิน

“พื้นที่การปลูกปานอยกวาการบุกรุก
ทําลายในแตละป”

การปลูกปา

“ถึงปจจุบนั ยังไมมกี ารประกาศใช
พ.ร.บ. ปาชุมชน”

การมีสวนรวมของภาคประชาชน
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4-17
ตัวอยาง เชน มีหนังสือนายกรัฐมนตรี ที่ สร.0203/4381 ลงวันที่ 4 เมษายน 2518หามมิใหจับกุมราษฎร ที่เขาทํา
กินในที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งสงผลใหมีการบุกรุกทําลายปาจํานวนมากในเวลาตอมา จนมีการยกเลิกในวันที่ 8
มิถุนายน 2518 และคณะรัฐมนตรีมีมติอีกครั้งหนึ่งคือ วันที่ 22 เมษายน 2540 ที่ใหปรับแนวเขตอุทยาน
แหงชาติทับลานออกมาเปนเขตปฏิรูปที่ดินแตมีการยกเลิกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เปนตน
(2.2) เงื่อนไขทางสังคม (Social) จากการที่มีประชาชนอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไมจํานวน
มาก และมีการเรียกรองใหยกเลิกเพิกถอนเขตสงวนหวงหามตามกฎหมายมาเปนที่ดินทํากินและออกเอกสารสิทธิ์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตลอดเวลานั้น เปนขอจํากัดที่ภาครัฐไมสามารถจะดําเนินอพยพโยกยายหรือใชกฎหมายได
ทั่วถึงทั้งประเทศจึงทําใหมีการบุกรุกปาเกิดขึ้นตลอดเวลา จนกระทั่งภาครัฐไดมีการยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ปาไมจํานวน
มากเพื่อนําไปจัดเปนที่ดินทํากิน เฉพาะการปฏิรูปที่ดิน 2 ครั้ง มีเนื้อที่ประมาณ 45 ลานไรเศษ โดยครั้งแรกยกเลิกเพิก
ถอนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2520 นําพื้นที่ปาไมไปปฏิรูปที่ดินจํานวน 740,000 ไร ครั้งที่สองในป
พ.ศ. 2536 อีกจํานวน 45 ลานไร
(2.3) สถาบัน (Bureaucracy) จากการที่นโยบายเรื่องการอนุรักษปาไมไมมีเอกภาพ สงผล
ตอสถาบันผูปฏิบัติ คือ กรมปาไม ซึ่งโดยปกติตองใชกฎเกณฑทางราชการที่ยุงยาก ซับซอน และลาชาอยูแ ลว
การดําเนินการจึง ลาชาไปดวย รวมทั้ ง ไดมีก ารนําภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริห ารจัดการ
การควบคุม กํากับ ดูแล โดยเจาหนาที่ของกรมปาไมที่มีจํานวนไมมากพอจะดูแลพื้นที่ ปาไมจํานวนมากได
ตัวอยางที่ชัดเจนคือการแยกภารกิจดานการอนุรักษออกจากกรมปาไม ไปจัดตั้งเปนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ในป พ.ศ. 2545 ตอ มาพบวามีภารกิจ ที่ซ้ําซอน ปญ หาในทางปฎิบัติแตล ะกรมขาดแคลน
อัตรากําลัง จึงมีนโยบายนํากลับมารวมกับกรมปาไมเชนเดิม แตยังไมสามารถผานเปนกฎหมายไดจนถึงปจจุบนั
(2.4) งบประมาณ (Budgeting) จากการที่มีพื้นที่ปาไมจํานวนมาก เปนพื้นที่ภูเ ขา การ
คมนาคมไมสะดวก จําเปนตองใชเครื่องบินปก หมุนในการตรวจตรา จึงตองใชงบประมาณในการบริหาร
จัดการจํานวนมาก แตงบประมาณที่รัฐไดจัดสรรใหกับกรมปาไมมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงคได
(2.5) วิ ชาการ (Technical) ถึ ง แม ว างานวิช าการดา นป าไมไ ดก าวหน าไปมากแต ก าร
ถายทอดหรือการนําผลงานไปใชเกิดขึ้นนอยมากเนื่องจากอิทธิพลจากการเมืองเปนตัวกําหนด
จากปญหาและอุปสรรคดังกลาวจึงไดวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาไม
และเหตุการณที่สง ผลกระทบตอการลดลงของพื้นที่ปา ไมดงั รายละเอียดในตารางที่
ผลจากการวิเ คราะหเ ปรียบเทียบนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาไมและเหตุก ารณที่สง ผล
กระทบตอการลดลงของพื้นที่ปาไมจ ะสรุป ไดวา “ถึง แมจ ะมีความพยายามในการอนุรัก ษพื้นที่ปาไมที่
เชื่อมโยงเชนการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตปาสงวนแหงชาติภายหลังการ
กําหนดเปาหมายแลวก็ตาม แตมีบางชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจึงทําใหขาดความเชื่อมโยง จึงทํา
ใหนโยบายขาดเอกภาพ”
4.2.9 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมโดยระบบ DPSIR
จากการทบทวนนโยบายปาไมที่มีผลตอสถานการณปาไมโดยตรงซึ่งจะไปสงผลตอการเกษตรอีกทอด
หนึ่งนั้น ไดนํามาระบบ DPSIR มาวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมซึ่งใชปจจัย 5 ประการ คือ (1) ปจจัย
ขับเคลื่อน (2) ความกดดัน (3) คุณภาพ/สถิติ (4) ผลกระทบ และ (5) การตอบสนอง ดังรายละเอียด ดังนี้
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ปจจัยขับเคลื่อน(Driver : D)
มีปจจัย ดังนี้
(1) ประชากรเพิม่
(2) ความตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ เพิ่ม
(3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
(4) นโยบายรัฐ
ความกดดัน(Pressure : P)
จากปจจัยขับเคลือ่ นดังกลาวไดสรางความกดดัน ดังนี้
(1) รัฐตองตอบสนองความตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ
(2) รัฐตองรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของประเทศโดยมีเปาหมายพื้นที่ปาไม
128 ลานไร
(3) ประชาชนตองการสิทธิในที่ดินในพืน้ ทีป่ าไม
คุณภาพ/สถิต(ิ State : S)
ผลจากสถานการณทําใหมีคุณภาพ และสถิติ ดังนี้
(1) ปาไมมีเนือ้ ที่เหลือเพียง 102.17 ลานไร (พ.ศ. 2559) ต่ํากวาเปาหมายที่
กําหนดไว 128 ลานไร
(2) พื้นที่ถูกบุกรุกบนพื้นที่ตนน้ํา 8.6 ลานไร
(3) มีพื้นทีส่ วนยางพาราอยูในพื้นทีล่ ุมน้ําชั้น 1AR และ 1BR รวม 1.25 ลานไร
ในป 2532 ปจจุบันมีจํานวน 4.5 ลานไร
(4) มี ป ระชาชนอยู อ าศั ย และทํ า กิ น ในพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ประมาณ 599,026
ครอบครัว
ผลกระทบ(Impact : I )
ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากสถานการณปาไมทลี่ ดลงเหลือ 102.17 ลานไร นั้นมีดังนี้
(1) ดินถลม
(2) การชะลางพังทลายของดิน
(3) น้ําทวม
(4) แหงแลง
(5) ขาดความสมดุลของระบบนิเวศและ สิ่งแวดลอม
(6) นําเขาไมและผลิตภัณฑไมจากตางประเทศปละ 50,000 ลานบาท
การตอบสนอง (Response : R)
จากผลกระทบดังกลาวนั้นรัฐบาลไดมกี ารตอบสนอง ดังนี้
(1) กําหนดเปาหมายพื้นทีป่ าไมรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
(2) กําหนดมาตรการการบังคับใชกฎหมาย
(3) มาตรการอพยพคนออกจากปา
(4) มาตรการจัดที่ดินทํากิน
(5) มาตรการการปลูกปา
(6) มาตรการการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ปจจัยทัง้ 5 ประการนี้ มีความเชื่อมโยง ดังรายละเอียดในรูปที่ 4-1 และตารางที่ 4-6
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ปจจัยขับเคลื่อน
(Driver : D)

การตอบสนอง
(Response : R)

- ประชากรเพิ่ม
- ความตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ เพิ่ม
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
- นโยบายรัฐ

- กําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมรอยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ
- กําหนดมาตรการการบังคับใชกฎหมาย
- มาตรการอพยพคนออกจากปา
- มาตรการจัดที่ดินทํากิน
- มาตรการการปลูกปา
- มาตรการการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ผลกระทบ
(Impact : I )

ความกดดัน
(Pressure : P)

- ดินถลม
- การชะลางพังทลายของดิน
- น้ําทวม
- แหงแลง
- ขาดความสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม
- นําเขาไมและผลิตภัณฑไมจาก
ตางประเทศปละ 50,000 ลานบาท

- รัฐตองตอบสนองความตองการที่ดินเพื่อ
กิจกรรมตางๆ
- รัฐตองรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ของประเทศโดยมีเปาหมายพื้นที่ปาไม
128 ลานไร
- ประชาชนตองการสิทธิในที่ดินในพื้นที่
ปาไม

คุณภาพ/สถิติ
(State : S)
- ปาไมมีเนื้อที่เหลือเพียง 102.17 ลานไร (พ.ศ. 2559) ต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนดไว 128 ลานไร
- พื้นที่ถูกบุกรุกบนพื้นที่ตนน้ํา 8.6 ลานไร
- มีพื้นที่สวนยางพาราอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1AR และ 1BR
รวม 1.25 ลานไร ในป 2532 ปจจุบันมีจํานวน 4.5 ลานไร
- มีประชาชนอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไมประมาณ 15 ลานไร

รูปที่ 4-1 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมในปจจุบัน โดยระบบ DPSIR
รูปที่ 4-1 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมในปจจุบัน โดยระบบ DPSIR

ที่มา :

- ดินถลม 13)
- การชะลางพังทลายของดิน 14)
- น้ําทวม 15)
- แหงแลง 16)
- ขาดความสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม
- นําเขาไมและผลิตภัณฑไมจาก
ตางประเทศปละ 50,000 ลานบาท 17)

ผลกระทบ
(Impact : I )

12)

กระทรวงมหาดไทย (2560: 4)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2561: 32)
13)
กรมทรัพยากรธรณี (2548: 1)
14)
กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)
15)
เดือนเดน นิคมบริรักษ (2558: 4)
16)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558: 2-24)
17)
กรมปาไม (2561 : 1)
18)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2528
19)
สรุปจากตารางที่ 4-5 หนา 4-15, 4-16

- ปาไมมีเนื้อที่เหลือเพียง 102.17 ลานไร (พ.ศ.
2559) ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว 128 ลานไร 8)
- พื้นที่ถูกบุกรุกบนพื้นที่ตนน้ํา 8.6 ลานไร9)
- มีพื้นที่สวนยางพาราอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1AR
และ 1BR รวม 1.25 ลานไร ในป 2532 10)ปจจุบัน
มีจํานวน 4.5 ลานไร 11)
- มีประชาชนอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม
ประมาณ 15 ลานไร 12)

- รัฐตองตอบสนองความตองการที่ดินเพื่อ
กิจกรรมตางๆ 5)
- รัฐตองรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ของประเทศโดยมีเปาหมายพื้นที่ปาไม
128 ลานไร 6)
- ประชาชนตองการสิทธิในที่ดินในพื้นที่
ปาไม 7)

11)

คุณภาพ/สถิติ
(State : S)

ความกดดัน
(Pressure : P)

กรมการปกครอง (2556: 1)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559ก: 3)
3)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559ก: 3)
4)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561ก: 158)
5)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561ข: 36)
6)
กอรมน. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2557: 1)
7)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561: 138)
8)
กรมปาไม (2560: 1)
9)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
10)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2525

2)

1)

- ประชากรเพิ่ม1)
- ความตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ
เพิ่มขึ้น2)
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ3)
- นโยบายรัฐ4)

ปจจัยขับเคลื่อน
(Driver : D)

ตารางที่ 4-6 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมในปจจุบนั โดยระบบ DPSIR

- กําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมรอยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ18)
- กําหนดมาตรการการบังคับใชกฎหมาย19)
- มาตรการอพยพคนออกจากปา19)
- มาตรการจัดทีด่ ินทํากิน19)
- มาตรการการปลูกปา19)
- มาตรการการมีสวนรวมของภาคประชาชน19)

การตอบสนอง
(Response : R)

4-20

4-21
4.2.10 สรุปผลจากนโยบายและชวงเวลาการพัฒนา
(1) ปาสงวนแหงชาติ
การประกาศพื้น ที่ปา สงวนแห ง ชาติไ ดเ ริ่ มมาตั้ง แต พ.ศ. 2481 เมื่อมี ก ารประกาศใช
พระราชบัญ ญัติสงวนและคุมครองปา พ.ศ. 2481 และไดยกเลิกเมื่อไดก ารประกาศใชพระราชบัญญัติปา
สงวนแหง ชาติ พ.ศ.2507 ตอมาในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 ไดมีก ารกําหนด
เปาหมายพื้นที่ปาไมไว รอยละ 50 ของพื้นที่ป ระเทศหรือ 163.35 ลานไร ในขณะนั้นมีพื้นที่ ปาไมอยู
171.01 ลานไร เมื่อสิ้นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 สามารถประกาศพื้นที่ปาสงวนแหงชาติได
30.13 ลานไร ซึ่งรวมพื้นที่ปาไมที่ไดสงวนและคุมครองไวกอนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองปา พ.ศ.
2481 ดวย
การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติตั้งแต พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2528 สามารถประกาศพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติได 138.85 ลานไร แตมีพื้นที่ปาจริงเพียง 94.29 ลานไร ซึ่งต่ํากวาเปาหมายรอยละ 50 หรือ
163.35 ลานไร โดยใชเวลานานถึง 30 ป
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่ อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ และ
เปลี่ยนเปาหมายพื้นที่ปาไมของประเทศลงเหลือรอยละ 40 หรือ 128 ลานไร ซึ่งมีพื้นที่ที่ประกาศเปนปา
สงวนแหงชาติที่ประกาศไวเมื่อสิ้นป 2528 คือ 138.85 ลานไร ดังกลาวขางตน ซึ่งเกินเปาหมายรอยละ 40
แตมีพื้นที่ปาไมจริงนอยกวาพื้นที่เปาหมาย
เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 พ.ศ.2539 ไดมีการประกาศพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติเพิ่มขึ้นไดจํานวน 143.98 ลานไร และเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
10 พ.ศ. 2554 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ประกาศไดลดลงเหลือ 143.92 ลานไร พื้นที่ปาไมจํานวนนี้ยังปรากฏ
อยูในขอมูลสถิติกรมปาไมจนถึงปจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-7 และรูปที่ 4-2
(2) ปาไมเพื่อการอนุรักษ

ภายหลังคณะรัฐมนตรีเรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 แลวไดมีการ
จําแนกพื้นที่ปาไมออกเปนปาเศรษฐกิจและปาอนุรักษ ซึ่งในปจจุบันนั้น กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2560: 7) ไดรายงานไววา ปาอนุรักษตามกฎหมาย ในป พ.ศ. 2559 มีอุทยานแหงชาติ 131 แหง เนื้อที่ 39.47
ลานไร เขตรักษาพันธุสัตวปา 60แหง เนื้อที่ 23.29ลานไร เขตหามลาสัตวปา 69 แหง เนื้อที่ 3.53 ลานไร
(ตารางที่ 4-8)
สวนพื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น มีปาไมในพื้นที่คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 เนื้อที่
52.58 ลานไร ปาชายเลน 1.52 ลานไร เขตอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จํานวน
88.23 ลานไร
นอกจากนี้ ยั ง มี พื้ นที่ ป าอนุ รั ก ษ ตามนโยบายคื อ วนอุ ทยาน 95 แห ง เนื้ อที่ 708,613ไร
สวนพฤกษศาสตร 18 แหง เนื้อที่ 31,263ไร และสวนรุกขชาติ 53 แหง เนื้อที่ 24,473ไร
ในสวนการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษนั้น ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมตินโยบายปาไมแหงชาติ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 ซึ่งจําแนกพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษและปาไมเพื่อเศรษฐกิจนั้นได
มีการประกาศเขตอนุรักษซึ่งดําเนินมากอนและภายหลังมติคณะรัฐมนตรีดังนี้
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ เริ่ ม ประกาศแห ง แรก คื อ อุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาใหญ
จ.นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2505 ถึงปจจุบัน พ.ศ.2561 ประกาศได 39.47 ลานไร โดยใชเวลา 56 ป ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4-8

4-22
เขตรัก ษาพันธุสัตวปา เริ่มประกาศแหงแรก คือ เขตรัก ษาพันธุสัตวปาสลัก พระ
จ.กาญจนบุ รี เมื่ อ พ.ศ. 2508 ถึ ง ปจ จุบั น พ.ศ.2561 ประกาศได 23.29 ลา นไร โดยใชเ วลา 53 ป
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-8
เขตหามลาสัตวปา เริ่มประกาศครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2519 รวม 5 แหง ถึงปจจุบัน
พ.ศ.2561 ประกาศได 3.52 ลานไร โดยใชเวลา 42 ป
“จากชวงเวลาการพัฒนา ดังที่ทบทวนนี้จะสรุปไดวา ถึงแมจะมีนโยบายและ
เปาหมายที่ชัดเจนแตระยะเวลาการดําเนินงานใชเวลานานกวาที่ควรจะเปน
ตารางที่ 4-7 เนื้อที่ปาสงวนแหงชาติที่ประกาศเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ

ที่มา :

สิน้ สุดแผนพัฒนาฯฉบับที่

พ.ศ.

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11

2509
2514
2519
2524
2529
2534
2539
2544
2549
2554
2556
2557
2559

1

คํานวณเนื้อที่จากกฎกระทรวงฉบับตางๆ
2
กรมปาไม (2534ก: 9)
3
กรมปาไม (2539: 1)
4
กรมปาไม (2544: 1)
5
กรมปาไม (2550: 1)

6

เนื้อที่ปาสงวนแหงชาติ(ลานไร)
ตามประกาศ
ที่มีอยูจริง
30.131
66.401
105.201
123.791
138.852
143.862
143.983
143.984
143.985
143.92 6
143.92 6
143.92 6
143.92 6

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (2556: 1)
กรมปาไม (2558ก: 1)
8
กรมปาไม (2558ข: 2)
9
กรมปาไม (2560: 1)
7

171.011
138.561
124.07
100.587
91.657
85.47
81.87
100.67
99.167
107.27
102.17
102.29 8
102.179

หมายเหตุ :

2)

1)

2)

23 ป

มีพื้นที่ปาไม 100.583)
ลานไร

ประกาศเขตปาสงวน
แหงชาติได 123.79
ลานไร ต่ํากวาเปาหมาย
36.56 ลานไร

พ.ศ. 2524

4 ป

4 ป

มีพื้นที่ปาไม 91.653)
ลานไร

มีพื้นที่ปาไม 94.293)
ลานไร

พ.ศ. 2529
ประกาศเขตปาสงวน
แหงชาติได 138.85
ลานไร มากกวา
เปาหมาย 18.85
ลานไร

พ.ศ. 2528
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3
ธันวาคม 2528 กําหนด
เปาหมายพื้นที่ปาไม
รอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ

รูปที่ 4-2 ชวงเวลาในการกําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมและการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ

เนื้อที่ปาสงวนแหงชาติ 143.98 ลานไร ไดลดลงเหลือ 143.92 ในป พ.ศ. 2554 และปรากฎในสถิติปาไมจนถึงปจจุบัน
ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2504-2539 เปนเวลา 41 ป

สํานักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2503: 65)
กรมปาไม (2534ก: 9)
3)
กรมปาไม (2558ข: 1)

1)

มีพื้นที่ปาไม 171.012)
ลานไร (พ.ศ. 2509)

มีพื้นที่ปาไม 174.801)
ลานไร

ที่มา :

ประกาศใช พ.ร.บ.
ปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
กําหนดเปาหมายพื้นที่
ปาไม รอยละ 50 ของ
พื้นที่ประเทศ หรือ
160.35 ลานไร

3 ป

พ.ศ. 2507

พ.ศ. 2504

10 ป

มีพื้นที่ปาไม 81.83)
ลานไร

ประกาศเขตปาสงวน
แหงชาติได 143.98
ลานไร มากกวา
เปาหมาย 23.98
ลานไร

พ.ศ. 2539

4-23

4-24
ตารางที่ 4-8 พื้นที่ปาอนุรักษ พ.ศ. 2560
รายการ
พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย
- อุทยานแหงชาติ
- เขตรักษาพันธุสัตวปา
- เขตหามลาสัตวปา
พื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี*
- ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้น 1
- ปาชายเลน
- เขตอนุรักษ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535)
พื้นที่ปาอนุรักษตามนโยบาย
- วนอุทยาน
- สวนพฤกษศาสตร
- สวนรุกขชาติ

แหง

เนื้อที่ (ไร)

131
60
69

39,470,739
23,293,352
3,528,028

110

52,584,268
1,525,060
88,233,415

95
18
53

708,613
31,263
24,473

ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2561: 7)

การใชเวลาในการพัฒนานานกวาที่ควรจะเปนนั้นทําใหมเี หตุการณตางๆ เกิดขึ้นและสงผลตอการ
ลดลงของพื้นที่ปาไม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-9

ประกาศ พ.ร.บ. รักษาปา พ.ศ. 24563)

พ.ร.บ. คุมครองสงวนปา พ.ศ. 24814)

พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 : ที่ดินทีย่ ังมิไดมีกรรมสิทธิต์ ามประมวลกฎหมายที่ดินเปนที่ปาไม5)

ประกาศ พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 25046)

2456

2481

2484

2504

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา10)

ประกาศ พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 252811)

นโยบายปาไมแหงชาติ กําหนดพื้นที่ปาไม 40%12)

ดินถลมที่กะทูน อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช13)

ยกเลิกสัมปทานปาไม14)

มติคณะรัฐมนตรี วันที1่ 0 และ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง จําแนกพื้นที่ปาไมเปน Zone A, E และ C15)

2525

2528

2528

2531

2532

2532
2535

2539
2545

เสนอราง พ.ร.บ. ปาชุมชน16)
สถาปนากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช17)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525 เรื่อง นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน9)

2518
2520
2525

2536

พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 25078)

2507

มติ ครม. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 เรื่อง จําแนกพื้นที่ปาไมไว 50% 7)

สถาปนากรมปาไม กระทรวงมหาดไทย2)

ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมสัก รวม 4 ฉบับ1)

นโยบายและเหตุการณที่สงผลตอการอนุรักษพื้นที่ปาไม

2439

กอน 2439

ชวงเวลา

เหตุการณที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม

เพิกถอนพื้นที่ปาไมให สปก. 44.28 ลานไร23)

ประกาศ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 253222)

คําสั่งนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน 2518 หามมิใหจับกุมราษฎรในพื้นที่ปาไม20)
เพิกถอนพื้นที่ปาไมให สปก. 740,000 ไร ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที1่ 0 สิงหาคม 252021)

ตารางที่ 4-9 เปรียบเทียบชวงเวลาของนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาไมและเหตุการณที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม
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ปาไมเหลือเพียง 102.17 ลานไร(80% ของเปาหมาย)19)

กอรมน. และ ทส. จัดทําแผนแมบทการปาไม กําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไม 40%18)

นโยบายและเหตุการณที่สงผลตอการอนุรักษพื้นที่ปาไม

2)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2529 :19-20)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2535 : 8)
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 30 หนา 409 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2456
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 56 วันที่ 3 เมษายน 2482
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 65 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2481
6)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 78 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2504
7)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 250420) คําสั่งนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน 2518
8)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2507
9)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525
10)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2525
11)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 102 ตอนที่ 124 ลงวันที่ 11 กันยายน 2528
12)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2528
13)
ประเสิรฐ มิลินทางกร (2533:27)

1)

ที่มา

2558-2559
2559

2546
2552
2557

ชวงเวลา

คทช. นําพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมาจัดใหชุมชน/สหกรณ 1.04 ลานไรที่ดินยังเปนของรัฐ26)

15)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 8 วันที่ 14 มกราคม 2532
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
16)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กรกฏาคม 2539
17)
ราชกิจจานุเบกษา อลม 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545
18)
กอรมน และ ทส (2557: 1)
19)
กรมปาไม (2560 : 1)
21)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2520
22)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 149 ลงวันที่ 3 กันยายน 2531-2532
23)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2536
24)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤษภาคม 2546
25)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 สิงหาคม 2552
26)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561: 36)

14)

เหตุการณที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม
มติ ครม. วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 สงเสริมการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา24)
ประกันราคาขาวโพดตามมติ ครม. วันที่ 11 สิงหาคม 255225)

ตารางที่ 4-9 เปรียบเทียบชวงเวลาของนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปา ไมและเหตุการณที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม (ตอ)
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4.3 ผลจากนโยบายทีด่ ินและชวงเวลาการพัฒนา
การวิเคราะหผลจากนโยบายที่ดินในสมัยสุโขทัยถึงชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
จะครอบคลุมสาระสําคัญรวม 13 เรื่อง คือ (1) องคก รหลักที่เ กี่ยวขอ งกับ งานบริห ารจัดการที่ดินของรัฐ
(2) ที่มาแหงอํานาจในการบริหาร (3) เปาหมายของนโยบาย (4) ผลการดําเนินการตามเปาหมาย (5) ผลจาก
นโยบายการวางแผนการใชที่ดิน (6) ผลจากนโยบายการถือครองที่ดิน (7) ผลจากนโยบายการคุมครองพื้นที่
เกษตรกรรม (8) ผลจากนโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (9) ผลจากนโยบายการอนุรักษดินและน้ํา
(10) ผลจากนโยบายภาษีที่ดิน (11) ผลจากนโยบายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (12) ผลจากนโยบายระบบ
ขอมูลที่ดิน (13) ผลจากนโยบายการถือครองที่ดินของตางชาติในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.3.1 องคกรหลักที่เกี่ยวของกับงานบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
(1) หนวยงานบริหารจัดการที่ดิน
การบริหารจัดการที่ดินไทยดําเนินการโดยหนวยงานจํานวนมาก องคกรหลักกระจายอยูใน
6 กระทรวง ดังนี้
(1.1) กระทรวงมหาดไทย ไดแก กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมการ
ปกครอง
(1.2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดแก กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และการเคหะแหงชาติ
(1.3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก สปก. กรมสงเสริมสหกรณ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร
(1.4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก กรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1.5) กระทรวงการคลัง ไดแก กรมธนารักษ
(1.6) กระทรวงกลาโหม ไดแก องคการทหารผานศึก
นอกจากนี้ยงั มีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน
จากการที่มหี นวยงานจํานวนมาก การบริหารจัดการที่ดินไทยจึงมีขอขัดแยงกันทั้ง
ทางดานนโยบายและกฎหมายที่เปนทีม่ าของอํานาจในการดําเนินการของแตละหนวยงาน ซึ่งมีผลไปสราง
ความเหลือ่ มล้ําในเรือ่ งที่ดินและปาไมกับประชาชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-10
(2) คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับที่ดิน
ปจจุบันมีคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวของกับที่ดินในภาพรวม จํานวน 12 คณะ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
2.2 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
2.3 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
2.4 คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2.5 คณะกรรมการที่ราชพัสดุ
2.6 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
2.7 คณะกรรมการผังเมือง
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ตารางที่ 4-10 องคกรหลักที่เกี่ยวของกับงานบริหารที่ดินของรัฐ
หนวยงาน
1. กรมที่ดิน
2.กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
3. กรมการปกครอง
4.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6. การเคหะแหงชาติ
7. สปก.
8. กรมสงเสริมสหกรณ
9. กรมพัฒนาที่ดิน
10. กรมชลประทาน
11. สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
12. กรมวิชาการเกษตร
13. กรมปาไม
14. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
15.กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง
16. สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
17. กรมธนารักษ
18. สํานักพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
19. องคการทหารผานศึก
20. ธ.ก.ส.
21.ธนาคารอาคารสงเคราะห

ลักษณะงาน
ทะเบียนที่ดิน สํารวจดินจําแนกที่ดิน ควบคุม
การใช
ออกเอกสารสิทธิ์ อนุรักษดินและน้ํา
ประเมินราคาที่ดิน คนควาทดลองเกี่ยวกับ ที่ดิน
และโรงเรือน ดินน้ําและพืช



จัด
ที่ดิน
ทํากิน

สํารวจการ จัดที่ดิน
ถือครอง เพือ่ ที่อยู
ที่ดิน
อาศัย



ธุรกิจ
เกี่ยว
กับที่ดิน

จัดรูป
ที่ดิน




































2.8 คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
2.9 คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน
2.10 คณะกรรมการการขุดและถมดิน
2.11 คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ
2.12 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(3) คณะกรรมการที่เกีย่ วของกับที่ดินเพื่อการเกษตรโดยตรง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับที่ดินเพื่อการเกษตรโดยตรงในปจจุบนั มี จํานวน 6 คณะ คือ
(3.1) คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
(3.2) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
(3.3) คณะกรรมการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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(3.4) คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(3.5) คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
(3.6) คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(4) คณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกีย่ วของกับที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับจังหวัด
ปจจุบันมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทีเ่ กี่ยวของกับที่ดินในระดับจังหวัด
รวม 4 คณะ คือ
(4.1) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัด
(4.2) คณะกรรมการปฏิรปู ที่ดินจังหวัด
(4.3) คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(4.4) คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
4.3.2 ที่มาแหงอํานาจในการบริหารจัดการที่ดิน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการที่ดินไดมีการตราขึน้ จํานวนมากตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปจจุบัน
มีทั้งที่ยกเลิกและรางขึ้นใหมเพื่อใหรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับที่ดินทีบ่ ังคับใชอยูในปจจุบันมีจํานวน 24 ฉบับ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
3. พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505
4. พระราชบัญญัตจิ ัดที่ดินเพือ่ การครองชีพ พ.ศ.2511
5. พระราชบัญญัตจิ ัดรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ.2558
6. พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
7. พระราชบัญญัติทรี่ าชพัสดุ พ.ศ.2518
8. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
9. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522
10. พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524
11. พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530
12. พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
13. พระราชบัญญัติขุดและถมดิน พ.ศ.2543
14. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพือ่ พัฒนาเพื่อที่ พ.ศ. 2547
15. พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
16. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504
17. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
18. พระราชบัญญัติสงวนและคุม ครองสัตวปา พ.ศ.2535
19. พระราชบัญญัติพฒ
ั นาที่ดิน พ.ศ.2551
20. พระราชบัญญัตสิ งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
21. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
22. พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองทองที่พุทธศักราช 2457
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23. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
24. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
4.3.3 เปาหมายของนโยบาย
เนื่องจากนโยบายที่ดินมีขอบเขตที่ก วางขวาง เชน กําหนดสัดสวนการใชที่ดิน การคุมครองพื้นที่
เกษตรกรรม การจัดที่ดินทํากิน การปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน การเชาที่ดิน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชที่ดิน ภาษีที่ดิน ธนาคารที่ดิน ตางชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย และนโยบายการเกษตรกับสิ่งแวดลอม
ซึ่งนโยบายดังกลาวนี้จะรวมกลุมไดเปน 2 กลุม คือ (1) นโยบายการถือครองที่ดิน (2) นโยบายการใชที่ดิน
ซึ่งแตละดานนั้นมีเปาหมายในแตละชวงเวลา ไมมีเปาหมายในระยะยาววาแตละดานนั้นมีเปาหมายอยางไร
เชนเดียวกับนโยบายปาไม
(1) การกําหนดเปาหมายสัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
ไดมีการกําหนดเปาหมายสัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายและมติของคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
1. การจําแนกประเภทที่ดินในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 และมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 คือ พื้นที่เกษตรซึ่งรวมอยูกับการใชเพื่อกิจกรรมอื่นๆ นอกจากพื้นที่
ปาไมรอยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ
2. มติค ณะกรรมการจั ดที่ ดิน แห ง ชาติ วั นที่ 27 กัน ยายน 2526 กํา หนดพื้ น ที่
การเกษตรไวรอยละ 48 ของพื้นที่ประเทศ
3. มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน วันที่ 28 ตุลาคม 2528 กําหนดพื้นที่การเกษตรไว
รอยละ 45.80 ของพื้นที่ประเทศ
4. นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559
ซึ่งเปนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 กําหนดพื้นที่การเกษตรไวรอยละ 35 ของพื้นที่ประเทศ
5. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
กําหนดใหมีพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31 ลานไร หรือรอยละ 9.66 ของพื้นที่ประเทศ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-11 เปาหมายสัดสวนพื้นที่เกษตร
ที่มาของนโยบาย
การจําแนกประเภทที่ดิน1)
มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ2)
มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน3)
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-25594)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)5)
ที่มา:

1)

การกําหนดสัดสวนการใชที่ดนิ ของประเทศ (%)
ที่เกษตร
50
48
45.80
35
9.66 6)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2504
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ (2526: 1)
3)
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (2528: 1-6)
4)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539
5)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549: 40)
6)
หนวยของพื้นที่เกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ได กําหนดใหรักษาพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานไวไม
นอยกวา 31 ลานไร หรือรอยละ 9.66 ของเนื้อที่ประเทศ
2)
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4.3.4 ผลการดําเนินการตามเปาหมาย
จากเปาหมายที่กําหนดไวเปนนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และโดย
มติคณะกรรมการคณะตางๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-11 นั้น เนื่องจากไมมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนวา
เปาหมายดังกลาวครอบคลุมพื้นที่สวนใดที่เปนขอบเขตตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งตองยึดถือรวมกัน
ทั้งหนวยงานของรัฐและภาคประชาชน ยกเวนเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่กําหนดพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ชลประทานไวอยางนอย 31 ลานไร หรือรอยละ 9.66
ถึงแมกรมชลประทาน (2561: 140) ไดรายงานไววามีเ นื้อที่ชลประทานในป 2560 จํานวน 32.66 ลานไร
ก็ ต าม แต ต ามข อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏในป จ จุ บั น พบว า มี ก ารนํ า พื้ น ที่ ช ลประทานทั้ ง ในเขตปริ ม ณฑล
กรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดเชียงใหม ไปใชเพื่อกิจกรรมอื่น เชน ที่อยูอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สนาม
กอลฟจํานวนมาก และยังไมมีมาตรการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมเหลานี้เอาไว ยกเวนพื้นที่ในเขตจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ซึ่งปจจุบันมีอยูเพียง 1.98 ลานไร
การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดเพิ่มขึ้นตามชวงแผนพัฒนาตางๆ จนถึง พ.ศ. 2560 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2561: 180) ไดรายงานไววามีพื้นที่เกษตรกรรมจํานวน 149.26 ไร หรือรอยละ 46.54 ของเนื้อที่
ประเทศ ในขณะที่กรมพัฒนาที่ดิน (2560: 1) ไดสํารวจและรายงานไววาในป 2558/59 ไดมีการใชที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจํานวน 177,689,181 ไร รอยละ 55.42 ของเนื้อที่ประเทศ นอกจากขอมูลจากสองหนวยงาน
ดัง กลาวนี้แลวยัง มีร ายงานการใช ที่ดินบนพื้นที่สูง ชัน ซึ่ ง เปนพื้นที่ปาไมอีก 8.6 ลานไร ซึ่ง ปรากฏในมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับเปาหมายที่กําหนดโดยหนวยงานและสถาบันตางๆ
แลวจะพบวาขอมูลการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรใกลเ คียงกับ เปาหมายที่
กํา หนดโดยคณะกรรมการจัดที่ดิ นแหง ชาติ และคณะกรรมการพัฒ นาที่ดิน สวนขอมูล การใชที่ดิ นเพื่ อ
เกษตรกรรมจากกรมพัฒนาที่ดินนั้นจะสูงกวาเปาหมายที่กําหนดโดยสวนราชการและสถาบันตางๆ
4.3.5 ผลจากนโยบายการวางแผนการใชที่ดิน
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายเกี่ยวกับการวางแผนการใชที่ดินไดปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตั้งแตฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 12 ดังนี้
(1.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ไดกําหนดแนวทางดําเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาการดานเกษตรกรรมเรื่องการปาไมและการจัดสรรที่ดินซึ่งเกี่ยวของกับการวางแผนการใช
ที่ดินไวดังนี้
“1. ใหกรมที่ดิน กรมปาไม และกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการจําแนก
ที่ดินทั่วประเทศ เพื่อใหมีเขตสงวนในชั้นตนนี้ประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 156 ลานไร เวลานี้มี
เขตที่เ ปนปาอยู 187 ลานไร ผลของการจําแนกประเภทที่ดินจะทําใหมีเนื้อที่จัดสรรใหเกษตรกรไดเพิ่มขึ้น
ประมาณ 30 ลานไร ในหกปขางหนาควรจะดําเนินการจําแนกประเภทที่ดินใหสําเร็จบริบูรณได
2. สงวนปาไมไวเปนสมบัติของชาติ เปนเนื้อที่ 156 ลานไร หรือประมาณ
250,000 ตารางกิโลเมตร ตอไปเมื่อมีพลเมืองเพิ่มขึ้นก็อาจลดลงไดเหลือ 125 ลานไร หรือประมาณ 200,000
ตารางกิโ ลเมตร แยกเปนปาตนน้ําลําธาร 100,000 ตารางกิโลเมตร และปาไมผลิตผล 100,000 ตาราง
กิโลเมตร (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2503: 54-55)
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(1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ไดกําหนดนโยบายในสวนของการ
วางแผนการใชที่ดิน ดังนี้
“(1) เรงรัดสํารวจการใชที่ดินเพื่อกําหนดนโยบายการใชที่ดินมิใหเขตเมือง
ขยายตัวออกไปยังพื้นที่การเกษตรที่รัฐไดลงทุนระบบชลประทานไวแลว หรือพื้นที่ที่ดินมีคุณภาพดีซึ่งสามารถ
ใหผลผลิตไดสูงและสงเสริมการใชที่ดินสําหรับเพาะปลูกใหถูกประเภท
------------------------------------(4) สํารวจเพื่อแยกเขตพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่เหมาะสมกับการเกษตร เพื่อจัด
ที่ดินทํากินใหเกษตรกรในรูปของหมูบานปาไม สวนปาเสื่อมโทรมที่ไมเหมาะสมกับการเกษตรใหทาํ การปลูกปา
ตอไป” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2524: 60-61)
(1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530–2534)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไดมีการ
กําหนดแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น มีสวนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการใชที่ดินในแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉพาะดานใน หนา 135 ดังนี้
“4.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
(1) นโยบายและมาตรการสํ า หรั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ ดิ น ในช ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 มีดังนี้
(1.1) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินใหเหมาะสม โดย
การจัดทําแผนการใชที่ดินและพัฒนาทรัพยากรที่ดิน และจัดทําระบบขอมูลที่ดินใหสมบูรณ และแบงเขตการ
พัฒนาออกเปนเขตชลประทานและเขตเกษตรน้ําฝน เพื่อชี้แนะทางเลือกแกเกษตรกรในการปรับปรุงการใช
ที่ดินของตน และเพื่อเปนแผนในการประสานงานระหวางหนวยราชการที่เกี่ยวของ
-----------------------------(1.4) เรงรัดการจําแนกพื้นที่ทเ่ี หมาะสมทางการเกษตรออกจากพื้นที่
ปาไม” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2529: 135)
(1.4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 -2539)
มีสวนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการใชที่ดิน ดังนี้
-----------------------------“3.1.3 วางแผนการใชที่ดิน เพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินนั้นอยางชัดเจนโดย
สนับสนุนใหมีกฎหมายรับรอง เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับการใชประโยชน
ของที่ดิน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2534: 42, 171, 230-235)
(1.5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 มีสวนที่เกี่ยวของกับ “ที่ดิน”
ในสวนที่ 6 บทที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนา 145 มีสวนที่เกี่ยวของกับการวาง
แผนการใชที่ดิน ดังนี้
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“2 ใหมีก ารประสานนโยบายและจัดการดานการใชป ระโยชนที่ดินใหเ ปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งเพื่อใหเกิดความเปนธรรม และเปนประโยชนตอคน
และชุมชนอยางแทจริง โดย
2.1 จัดทําและกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
นอกเขตปาอนุรัก ษใหชัดเจนเหมาะสมกับ สภาพทรัพยากรดิน เขตการใชป ระโยชนที่ดินชายฝง ทะเลให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอมชายฝง รักษาพื้นที่ชลประทานไวเพื่อการผลิต
ทางการเกษตร รวมทั้ง พิจารณาดานกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการจูงใจ เพื่อใหการกําหนดเขตบรรลุผล
ในทางปฏิบัติ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2539: 139-145)
(1.6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 9 ไดมีเ ปาหมายที่เ กี่ยวขอ งกับ
นโยบายการวางแผนการใชที่ดิน ในขอ 2.2 หนา 63 ดังนี้
“2.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการใชประโยชน โดย
ใหมีพื้นที่ปาอนุรักษไมต่ํากวารอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ควบคูไปกับการอนุรักษพื้นที่ปาชายเลนใหไดไมต่ํา
กวา 1.25 ลานไร ตลอดจนลดปญหาการชะลางพังทลายของดินไมนอยกวา 5 ลานไร และฟนฟูปรับปรุงบํารุง
ดินที่มีปญหาทั้งที่เปนดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินขาดอินทรียวัตถุไมนอยกวา 10 ลานไร ในป 2549”
โดยมีแนวทางพิจารณาในขอ (1.4) หนา 67 ดังนี้
“(1.4) กํ า หนดเขตการใช ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ส มควรอนุ รั ก ษ เ ป น พื้ น ที่
เกษตรกรรม” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544: 63, 67)
(1.7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
บทที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในแนวทางการพัฒนาขอ (3) ระบุวา
“(3.1) ใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิง พื้นที่ โดย
คํานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตรและขีดความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ สรางแนวกันเขตพื้นที่อนุรักษโดย
จัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถิ่น เพื่อปองกันการบุกรุกขยายพื้นที่ในอนาคต กําหนดเขตการใชประโยชนและ
กระจายการถือครองที่ดิน โดยรวมกับทองถิ่นกําหนดเขตการใชที่ดินและวางผังเมือง แกไขปญหาขอขัด แยัง
เรื่องการทับซอนของแนวเขตที่ดิน และจัดระเบียบการบุกรุกใชประโยชนที่ดินของรัฐและพื้น ที่ปาอนุรัก ษ
กําหนดมาตรการเพื่อรักษาที่ดินที่เหมาะสมซึ่งรัฐไดลงทุนพัฒนาระบบชลประทานไวแลว ใหเปนที่ดินสําหรับ
การเกษตรตลอดไป
และในขอ (2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ขอ (2.2) ระบุวา
“(2.2) กําหนดเขตการใชที่ดิน รวมทั้งกําหนดทิศทางและจัดระเบียบการ
เติบ โตของชุม ชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยคํานึง ถึงศักยภาพของธรรมชาติ วัฒ นธรรม ปริม าณและ
ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะ เพื่อใหสามารถควบคุม
ผลกระทบมิใหเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และความสามารถในการบริหารจัดการ” (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 104 -108)
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(1.8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีสวนที่
เกี่ยวขอ งกับ ที่ดินอยูใ นบทที่ 8 ยุท ธศาสตรก ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอ มอยางยั่ง ยื น
ในแนวทางการพัฒนา ขอ 5.1.3 ดังนี้
“5.1.3 ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครอง
ที่ดินใหเกิดความเปนธรรม โดยใหมีการจัดทําระบบสารสนเทศและทะเบียนขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ
แสดงการครอบครองใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินที่มีการถือครอง
โดยไมมีเอกสารสิทธิ์เพื่อใชเปนขอมูลการบริหารจัดการและปองกันการขยายพื้นที่เกษตรกรรมเขาไปในเขต
อนุรักษ ………” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2554: 106)
(1.9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ไดมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ในสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไวดังนี้
“3.1.3 พัฒ นาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทําหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให
ครบถวนชัดเจน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559: 110)
(2) คําแถลงของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดเขตหรือวางแผนการใชที่ดินไดปรากฏในคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอสภาตั้งแต พ.ศ.2476 ถึงปจจุบันมีดงั นี้
รัฐมนตรีวา การกระทรวงเศรษฐการในรัฐบาลคณะที่ 5 ซึ่งมีพระยาพหลพลยุห เสนาเปน
นายกรัฐมนตรีไดแถลงตอสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2476 วา จะทําการหมายเขตตและทําแผน
ที่ปา เพื่อการสงวนและการอนุญาตทําไมทั่วไป จะวางโครงการทําปาไม คือ สํารวจชนิด ขนาด และวาง
กําหนดเขตตใหราษฎรตัดฟนเปนปๆหรือเปนคราวๆไป (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540)
นายชวน หลีก ภัย นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ในสวนของนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาจะ
กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงสมรรถนะของดินและศักยภาพของพื้นที่ เช น เขต
พื้นที่ เ กษตรกรรม พาณิ ชยกรรม อุ ตสาหกรรม ชุ ม ชน และพื้ นที่ป าอนุรัก ษ (สํา นัก งานเลขาธิ การสภา
ผูแทนราษฎร, 2540)
นาย บรรหาร ศิล ปอาชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 51
ตอรัฐสภาในนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการใชที่ดิน เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2538 วาจะลดความขัดแยง การใชท รัพยากรธรรมชาติโดยกําหนดการใชที่ดิน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540)
นาย ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 53 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2540 ตอรัฐสภาในสวนของยโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนที่
เกี่ยวของกับการวางแผนการใชที่ดินโดยมีนโยบายสนับสนุนมาตรการกําหนดเขตการใชป ระโยชนที่ดินให
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสมรรถภาพของดินและศักยภาพของพื้นที่ เชน เขตพื้นที่เกษตรกรรม พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม ชุมชน และพื้นที่ปาอนุรักษ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540)
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พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ 2544 มีสวนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการใชที่ดินในนโยบายดานเกษตรกรรมวาจะสงเสริมให
เกษตรกรมีที่ดินทํากินอยางเพียงพอ ในการวางแผนการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการใชที่ดินรก
รางวางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544)
(3) นโยบายแหงรัฐที่เกี่ยวของกับการวางแผนการใชที่ดิน
จากเขตการใชที่ดินที่มีการกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายฉบับตางๆ แลวจะเปนเขต
การใชที่ดินเฉพาะเรื่องมิไดครอบคลุมการใชที่ดินทุกประเภท หรือมิใชแผนการใชที่ดินของชาติ
ในกรณีของแผนการใชที่ดินนั้น เมื่อมีการประกาศใชรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย
พ.ศ.2560 บทบัญญัติมาตรา 72(1) กําหนด
“วางแผนการใชที่ดินของประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของ
ที่ดิน ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน”
เมื่ อ วั น ที่ 6 เมษายน 2561 ได มี ก ารประกาศแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น มีการกําหนดแผนการปฎิรูปประเทศที่เกี่ยวของกับการวางแผนการใชทดี่ นิ
โดยใหมีการกําหนดแผนการใชที่ดินของชาติทั้งระบบ รวมทั้งปรับปรุงแผนการใชที่ดินระดับตําบลทั้ง 7,225
ตําบลดวย
(4) ผลจากนโยบายการวางแผนการใชที่ดิน
ไดมี ก ารกํา หนดเขตการใชที่ ดิน รวม 20 เขต โดยใชอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย
19 ฉบับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-12
(5) ปญหาและอุปสรรคในการวางแผนการใชที่ดิน
จากที่ไดทบทวนถึงนโยบายของรัฐในดานการวางแผนการใชที่ดินมาขางตน จะเห็นไดวามี
การกําหนดนโยบายเรื่องการวางแผนการใชที่ดินมาอยางตอเนื่อง วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนมาตรการ
ของแตล ะนโยบายที่กํา หนดขึ้นนั้น มีทั้ง สอดคล องและขัด แยง กัน จึง ทําใหส ามารถวางแผนการใชที่ดิ น
ระดับประเทศได เมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาและอุปสรรคพบวาที่สําคัญมี 4 ประการ คือ (1) การเมือง
(2) การบริหารจัดการที่ดิน (3) วิชาการ (4) เงื่อนไขทางสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(5.1) การเมือง
ตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศในป 2475 ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2556) เปน
เวลา 85 ป ประเทศไทยมีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศรวม 61 คณะ เฉพาะในป พ.ศ. 2551 มีรัฐบาลเขามา
บริหารประเทศถึง 3 คณะ เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายการบริหารงานก็จะเปลี่ยนไปตามนโยบายของ
พรรคการเมืองที่เขามาบริหารประเทศ ทําใหนโยบายไมมีเอกภาพ ถึงแมวาการวางแผนการใชที่ดินจะไดวาง
แผนการดําเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. 2504 โดยแรงผลักดันจากพรรคการเมืองใหมีการจําแนกประเภทที่ดินของ
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ตารางที่ 4-12 ชวงเวลาในการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตการใชที่ดนิ
แผนพัฒนา

พ.ศ.

กอนมีแผนพัฒนา
ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 4

2497
2504
2505
2507
2510
2511
2518

ฉบับที่ 5

2522

ฉบับที่ 7

2535

ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12

2542
2547
2551
2558
2560

ฉบับที่ 2

ที่มา :

1)

กฏหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตการใชที่ดนิ
ประมวลกฎหมายที่ดิน1)
พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 25042)
พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. 25053)
พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 25074)
พ.ร.บ.แร พ.ศ. 2510 5)
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 25116)
พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 7)
พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 8)
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 9)
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 10)
พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 11)
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 12)
พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 13)
พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 14)
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 15)
พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 16)
พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 17)
พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 18)
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 19)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 20)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2497
2)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 78 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2504
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 79 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2505
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2507
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 84 ตอนที่ 129 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 31
ธันวาคม 2510
6)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 85 ตอนที่ 55 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2511
7)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 5
มีนาคม 2518
8)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518
9)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 33 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2518
10)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 80 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2522

11)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 40 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 23
มีนาคม 2522
12)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 41 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 24
มีนาคม 2522
13)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 15 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2535
14)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 37 ลงวันที่ 4 เมษายน 2535
15)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 9 เมษายน 2535
16)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 120ก ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542
17)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 81ก ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547
18)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 27ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551
19)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 14ก ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558
20)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 40ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2560

4-37
ประเทศออกเปนสองสวนคือพื้นที่ปาไมกับที่ดินทํากินก็ตาม แตหลังจากนั้นมามีนโยบายเรื่องนี้จากรัฐบาลทีเ่ ขา
มาบริหารประเทศนอยมาก จะเห็นไดจากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา นอกจากนี้การ
วางแผนการใชที่ดินมีขอบเขตที่กวางขวางเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม ไมสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เมื่อขาด
เอกภาพของนโยบาย และขาดแรงผลักดันจากภาคการเมืองอยางจริงจัง จึงเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการกําหนด
แผนแมบทการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อกิจกรรมตางๆ ของประเทศ มีผลใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการที่ดิน
ตามมาดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน
(5.2) สถาบันการบริหารจัดการที่ดิน
เนื่องจากมีการจัดตั้งหนวยงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินขึ้นมาจํานวนมาก
แตละหนวยงานตางก็มีอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงมีการจัดทําเขตการใชที่ดินเฉพาะดานขึ้นจํานวน
มาก เชนในปจจุบันมีเขตการใชที่ดิน 20 เขต ภายใตกฎหมาย 19 ฉบับ กอใหเกิดปญหาการทับซอนของเขต
การใชที่ดินขึ้น เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ตางหนวยงานตางก็ยึดแนวเขตที่ประกาศไวจนหาขอยุติไดยาก เขตการใช
ที่ดินที่ประกาศไปนั้นอาจจะกลาวไดวาเปนเขตการใชที่ดินเฉพาะดานไมเปนที่ยอมรับของทุกหนวยงาน ทั้ง นี้
เปนเพราะหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประกาศเขตการใชที่ดินที่มี 18 หนวยงานในปจจุบัน มีอํานาจในระดับ
เดียวกัน ไมมีหนวยงานใดมีอํานาจในการกํากับ ดูแล ภาพรวมการใชที่ดินของประเทศ ที่มีอํานาจตามกฎหมาย
เหนือกวาหนวยงานอื่นๆ และสามารถยุติปญหาความขัดแยง เรื่องแนวเขต รวมทั้งกําหนดเปาหมายการใช
ที่ดินแตล ะประเภทที่เหมาะสมตอการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการจัดทําแผนแมบทการใชที่ดินของ
ประเทศในลําดับแรก แลวจึงกําหนดเขตการใชที่ดินตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ ในลําดับตอมาที่
สอดคล อ งเป น ระบบทุ ก กิ จ กรรม เมื่ อ ขาดหน ว ยงานดั ง กล า วนี้ จึ ง ไม ส ามารถจั ด ทํ า แผนการใช ที่ ดิ น
ระดับประเทศได
(5.3) วิชาการ
เนื่องจากการวางแผนการใชที่ดินมีขอบเขตที่กวางขวาง ตองใชขอมูลทางวิชาการ
จํานวนมาก จากทุก หนวยงานที่เ กี่ยวของ ขอมูล บางดานไมมีก ารรวบรวมไวเปนระบบ ที่ส ามารถนํามา
คาดการณการใชที่ดินในอนาคตได รวมทั้งการไมใหความรวมมือในการใหขอมูลแกหนวยงานอื่นๆ ในบาง
ชวงเวลา มีนโยบายของรัฐที่จะจัดทําเรื่องแผนการใชที่ดิน แตมีอุปสรรคจากหนวยผูปฏิบัติวาไมมีขอมูลในการ
ดําเนินงาน ดังผลการศึกษาในโครงการ National Capacity Self-Assessment โดย United Nations
Development Programme (2007: 3-3) ที่ ทํา การศึก ษาในประเทศไทยเมื่อ ป พ.ศ.2550 ได ส รุป ถึ ง
ความเห็นของนักการเมืองไทยตอการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารที่ดินและสิง่ แวดลอมไว
วาหนวยงานตางๆ ขาดความพรอมในเรื่องขอมูลที่จะนํามาประกอบการตัดสินใจ หากมอบนโยบายบางเรื่องไป
ตองรอผลศึกษาเปนเวลานาน บางครั้ง ตองไปจางบริษัท ที่ป รึก ษา เมื่อขาดขอมูลที่ประกอบการตัดสินใจ
นักการเมืองที่เขามาบริหารประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งดังที่กลาวขางตน ทําใหแนวคิดใน
การจัดหาเครื่องมือในการบริหารประเทศซึ่งรวมถึงแผนการใชที่ดินของประเทศจึงไมเกิดขึ้น
(5.4) เงื่อนไขทางสังคม
เนื่องจากการดําเนินงานของรัฐมีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ จํานวน
มาก การประกาศเขตการใชที่ดินจึงดําเนินการไดลาชา ในขณะที่ประชากรกลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และตางก็
ตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ ทั้งที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน เมื่อรัฐไมสามารถตอบสนองความตองการโดยจัดหา
ที่ดินมารองรับ โดยถูก ตองตามกฎหมายได ราษฎรเหลานั้นจึง ไดเขาอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ที่มีความ
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เปราะบางทางดานสิ่งแวดลอม สมควรที่จ ะทําการอนุรัก ษไว เชน พื้นที่ปา ไมที่มีความสูง ชันและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งที่ทราบดีวาผิดกฎหมาย ถึงแมจะมีแนวคิดวาจะอพยพราษฎรเหลานั้นแตไมสามารถ
จะดําเนินการไดเพราะไมมีพื้นที่ที่จะรองรับเนื่องจากมีจํานวนหลายแสนราย การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ
เพิ่มเติมในปจจุบันจึง ไดมีการคัดคานและตอตานจากราษฎรที่อยูอาศัยและทํากินในพื้นที่จนเกิดเปนความ
ขัดแยงระหวางรัฐกับราษฎรเปนเงื่อนไขทางสังคมที่ทําใหการวางแผนการใชที่ดินของประเทศกระทําไดยากขึน้
ในปจจุบันและในอนาคต
4.3.6 ผลจากนโยบายที่ดินดานการถือครองที่ดิน
ผลจากนโยบายการถือครองที่ดินจะมีการวิเคราะหรวม 4 เรื่อง คือ
(1) การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (2) การจัดที่ดินทํากิน (3) การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (4)
ธนาคารที่ดิน
(1) การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
การออกเอกสารสิท ธิ์ในที่ ดินนั้ น เริ่ ม มาตั้ง แต พ.ศ. 2444 โดยการจัดตั้ง กรม
ทะเบียนที่ดินที่อําเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการออกโฉนดที่ดินฉบับแรกในปเดียวกัน ตอมาไดจัดตั้ง
เปนกรมที่ดิน เมื่อถึงปจจุบัน ไดกอตั้งมาแลวเปนเวลา 117 ป
การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ได ดํ า เนิ น การมาอย า งต อ เนื่ อ ง ในป 2527
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2527 ใหมีการเรงรัดออกเอกสารสิทธิ์ทั้งประเทศโดยการกูเงินจาก
ธนาคารโลก
ชวงเวลาการดําเนินงานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินมีรายละเอียดดังนี้
(1) กอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีการดําเนินการ ดังนี้
พ.ศ. 2444 - ประกาศออกโฉนดที่ดิน (ร.ศ. 120) กรมที่ดิน (2544: 32)
- จัดตั้งหอทะเบียนที่ดิน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2444 (ร.ศ. 120)
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2525: 42)
พ.ศ. 2451 ประกาศใชพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2525: 42)
พ.ศ. 2486 ประกาศใชพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2486
(กรมที่ดิน, 2544: 177)
พ.ศ. 2497 ประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497*
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 2527 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
กรมที่ดิน โดยเรงรัดใหออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศใหแลวเสร็จภายใน 20 ป (พ.ศ. 2525-2547) โดยกูเงินจาก
ธนาคารโลก 25.5 ลานเหรียญ (World Bank, 1984: 17-18)
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 ออกเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศได 36,958,914 แปลง โฉนด
32,766,411 น.ส. 3 1,019,719 น.ส.3 3,021,592 ใบจอง 151,192 เนื้อที่ 128,568,776 (กรมที่ดิน, 2560: 1)
ชวงเวลาการออกเอกสารสิทธิ์ดังกลาวนี้มรี ายละเอียดใน ตารางที่ 4-13 และรูปที่ 4-3
--------------------------------------------*

ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
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ตารางที่ 4-13 ชวงเวลาการดําเนินงานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ที่มา :

แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

ลําดับเวลาการดําเนินงานการออกเอกสารสิทธที่ดิน

กอนมีแผนพัฒนาฯ

2444

ฉบับที่ 5

2451
2486
2497
2527

ฉบับที่ 12

2560

- ประกาศออกโฉนดที่ดิน (ร.ศ.120)1)
- จัดตั้งหอทะเบียนทีด่ ินที่ เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2444 (ร.ศ. 120)2)
ประกาศใชพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 2)
ประกาศใชพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 24863)
ประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.24974)
คณะรัฐมนตรีวนั ที่ 3 เมษายน 2527 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนากรมทีด่ ิน โดยเรงรัดใหออก
โฉนดทีด่ ินทั่วประเทศใหแลวเสร็จภายใน 20 ป (พ.ศ.2525-2547) โดยกูเงินจากธนาคารโลก
25.5 ลานเหรียญ5)
ออกเอกสารสิทธิทั่วประเทศได 36,958,914 แปลง โฉนด 32,766,411 น.ส 3 1,019,719 น.ส.3
3,021,592 ใบจอง 151,192 เนื้อที่ 128,568,776 6)

1)

กรมที่ดิน (2544: 32 )
2)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525: 42)
3)
กรมที่ดิน (2544: 177)

4)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
World Bank (1984 : 17-18)
6)
กรมที่ดิน (2560: 1)

5)

7 ป

ประกาศใช
พระราชบัญญัติออก
โฉนดทีด่ ิน ร.ศ.127 2)

พ.ศ.2451

35 ป

2)

พ.ศ.2486
ประกาศใช
พระราชบัญญัติออกโฉนด
ที่ดิน (ฉบับที่ 7)
พุทธศักราช 24863)

11 ป

ประกาศใช
พระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.24974)

พ.ศ.2497

30 ป

รูปที่ 4-3 ชวงเวลาการดําเนินงานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

กรมที่ดิน (2544: 32)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525: 42)
3)
กรมที่ดิน (2544: 177)
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
5)
World Bank (1984 : 17-18)
6)
กรมที่ดิน (2560: 1)

1)

ที่มา :

จัดตั้งหอทะเบียนที่ดนิ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน
)
2444 (ร.ศ. 120)2

- ประกาศออกโฉนด
ที่ดิน (ร.ศ.120)1)

พ.ศ.2444
คณะรัฐมนตรีวันที่ 3
เมษายน 2527 มีมติ
เห็นชอบโครงการพัฒนา
กรมที่ดิน โดยเรงรัดให
ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ
ใหแลวเสร็จภายใน 20 ป
(พ.ศ.2525-2547) โดยกู
เงินจากธนาคารโลก 25.5
5)
ลานเหรียญ

พ.ศ.2527

33 ป

ออกเอกสารสิทธิทั่ว
ประเทศได
36,958,914 แปลง 7)
โฉนด 32,766,411 น.ส
3 1,019,719 น.ส.3
3,021,592 ใบจอง
151,192
เนื้อที่ 128,568,776 6)

พ.ศ.2560

4-40

4-41
ผลการดํ า เนิ น งานนั้ น ถึ ง ป จ จุ บั น สามารถออกเอกสารสิ ท ธิ์ ไ ด 36,958,914 แปลง เนื้ อ ที่
128,568,776 ไร (กรมที่ดิน, 2560: 1) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 ปริมาณเอกสารสิทธิ์ในทีด่ นิ ทั่วประเทศ ตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก (2444) ถึงเดือนกันยายน 2560
ประเภท

จํานวนเอกสารสิทธิ์
แปลง

ไร

โฉนด
น.ส.3ก
น.ส.3
ใบจอง
รวม

32,766,411
3,021,592
1,019,719
151,192
36,958,914

103,073,252
14,775,506
9,329,545
1,390,472
128,568,776

จํานวนเนื้อที่
งาน
0
2
2
1
2

วา
88.94
37.67
37.16
5.05
68.82

ที่มา : กรมที่ดิน (2560: 1)

(2) การจัดที่ดินทํากิน
ดวยเหตุที่วาที่ดินเปนปจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดานตางๆ มาอยางตอเนื่อง
นอกจากใชในการผลิตทางการเกษตรโดยตรงแลว ที่ดินยังไดชวยบรรเทาความยากจน เปนที่รองรับประชากร
ที่เพิ่มขึ้นและไมสามารถหางานทํานอกภาคการเกษตรไดใหมีอาชีพ ที่อยูอาศัย และที่ดินทํากินตลอดมา ดวยเหตุ
นี้รัฐจึงไดมีแนวคิดการจัดที่ดินทํากินใหแกราษฎรมาเปนเวลาชานาน เพื่อใหเห็นแนวคิดของรัฐดังกลาว ในบทนี้
จะมีการทบทวนรวม 7 เรื่อง คือ (1) แนวคิดในการจัดที่ดินทํากิน (2) หนวยงานในการจัดที่ดินทํากิน (3)
ที่มาของอํานาจในการจัดที่ดินทํากิน (4) ความแตกตางของสิทธิในที่ดินของผูไดรับการจัดที่ดินทํากิน (5)
แนวคิดเรื่องวิธีปฏิบัติ (6) ผลงานจัดที่ดินโดยหนวยงานที่สําคัญและลําดับเวลา และ (7) ปญหาและอุปสรรค
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) แนวคิดในการจัดที่ดินทํากิน
ถึงแมวาแนวคิดการจัดที่ดินทํากินจะปรากฎเปนคําแถลงในนโยบายของรัฐอยางชัดเจนหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 ก็ตาม แตแนวคิดที่ปรากฎในรูปนโยบายการถือครองที่ดินซึ่งเกี่ยวของ
กับที่ดินทํากินไดมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยที่ปรากฎในศิลาจารึกหลัก 1 วา “ใครสรางได ไวแกมัน” (กรมศิลปากร,
2515: 7) ซึ่งหมายความวา ผูที่บุกเบิกครอบครองทําประโยชนจะไดสิทธิและตกทอดแกทายาทโดยธรรม ตอมา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาราษฎรสามารถบุกเบิกครอบครองทําประโยชนในที่ดินไดโดยเสรี แตใหแจงแกเจาหนาที่
เพื่อการเก็บภาษี อากร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ , 2525: 16-17) ในสมัยกรุงธนบุรี ตอนตนมี นโยบาย
เชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงยอมรับกรรมสิทธิ์ของเอกชนโดยการออก
“ตราแดง” ใหเจาของที่นา ตอมาในรัชกาลที่ 5 ไดมีประกาศการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ 120 (พ.ศ. 2444) และ
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ 127 (พ.ศ. 2451) ซึ่งเปนการออกเอกสารสิทธิ์ใหกับราษฎร (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2525: 33,40)
ภายหลัง การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 นายปรีดี พนมยงค (2542: 10)
ไดเสนอเคาโครงการเศรษฐกิจมีแนวคิดเรื่องการจัดการที่ดิน โดยระบุไววา “99 เปอรเซ็นต ของราษฎรหามี
ที่ดินและเงินทุนเพียงพอที่จะประกอบการเศรษฐกิจแตลําพังใหถูกตองได” ตอมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2485
จอมพลแปลก พิ บูล สงคราม ซึ่ ง เปนนายกรัฐ มนตรี ไดแ ถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 10 ตอ สภา
ผูแทนราษฎร ถึงการจัดที่ดินทํากินวา “จะชวยบุคคลที่ตั้งใจประกอบอาชีพอิสระใหไดรับความสะดวกในการ
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จับจองที่ดินรกรางวางเปลา” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 63-64) หลังจากนั้นไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 59 ลงวันที่
24 มีนาคม 2485 โดยมีเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้วา “สมควรจัดใหประชาชนชาวไทยมีที่ดิน
เพื่อการครองชีพ” เมื่อนายปรีดี พนมยงค เปนนายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2489 เกี่ยวกับการจัดที่ดินวา “การจัดที่ดินจะเรงรัดและสงเสริมบรรดากิจการซึ่งไดดําเนิน
อยูแลวใหสมบูรณยิ่งขึ้น เชน การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 93)
หลังจากนั้นการจัดที่ดินทํากินก็ไดเปนนโยบายของรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศเกือบทุกคณะจนถึงปจจุบัน
โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 เรื่องการจัดที่ดินทํากินไววา “เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธิ์ ” (สํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557: 16) นอกจากนโยบายของรัฐบาลดังกลาวนี้แลว มีนักวิชาการ เชน ประเวศ วะสี
(2553: 18) ไดเสนอแนวทางใหเกิดการปฏิรูปเพื่อความเปนธรรมไววา “ควรจัดสรรใหประชาชนมีที่ดินทํากินเพื่อที่
อยูอาศัยและทําการเกษตรพอเพียงหรือเกษตรยังชีพหรือเกษตรยั่งยืนมากที่สุด ประมาณครอบครัวละ 5-6 ไร
จะเกิดความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
โดยรวมและความมั่นคงทางสังคม” ในขณะที่คณะกรรมการปฏิรูป (2554: 140) ไดมีขอเสนอใหจัดตั้ง
กองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อดําเนินการจัดหาที่ดินใหกับผูไรที่ดินทํากิน
ในดานหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการจัดที่ดินทํากิน เชน กรมประชาสงเคราะห ไดระบุ
ถึงแนวคิดการจัดนิคมสรางตนเองขึ้นในป 2483 วา “ประเทศไทยมีที่ดินที่รกรางวางเปลา โดยมิไดนํามาใชใหเกิด
ประโยชนอยูเปนอันมาก อีกทั้งประชากรของประเทศสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร ยังยากจน ขาดแคลนที่ดินทํา
กินตองเชาที่ดินของผูอื่นเพื่อประกอบอาชีพอยูอาศัยเปนสวนมาก หากปลอยทิ้งไวก็จะเปนภาระหนักแกรัฐบาล
และเกิดชองวางทางสังคมยิ่งขึ้น” (กรมประชาสงเคราะห, 2528: 3) สวนกรมสงเสริมสหกรณไดใหเหตุผลของการจัด
นิคมสหกรณไววา “เกษตรกรจํานวนมากไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่ดินประกอบอาชีพการเกษตรไมมีที่ดินเปน
ของตนเอง ตองเชาที่ดินหรือบางรายบุกรุกปาสงวนแหงชาติ รัฐบาลไดมอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณชวยเหลือ
เกษตรกรเหล านั้ น โดยจั ดที่ ดิ นทํ ากิ นให แก เกษตรกรด วยวิ ธี การสหกรณ ” (กรมส งเสริ มสหกรณ , 2540: 39)
อีกหนวยงานหนึ่งคือสํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก คือจัดที่ดินใหแกเกษตรกรนั้น
ในหลักการและเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีเจตนารมย
ในการแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเปนผูเชาที่ดิน โดยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อชวยใหแกเกษตรกรมี
ที่ดินทํากิน
จึง สรุป ไดวาไดมีแนวคิดเรื่อ งการจัดที่ดินทํากิน ใหแกร าษฎรมาอยางตอเนื่องเปนเวลา
ชานานเพื่อใหราษฎรมีที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย มีที่อยูอาศัยเปนหลัก แหลง ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
(2.2) หนวยงานในการจัดที่ดินทํากิน
กอนที่คณะรัฐมนตรีจ ะมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 มีห นวยงานที่จัดที่ดินทํากินอยู
จํานวน 13 หนวยงาน แตมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดกําหนดมิใหห นวยงานตางๆ ขยายพื้นที่ดําเนินการ
ยกเวนกรณีก ารปฏิรูปที่ดินและการพั ฒนาที่ดิน อยางไรก็ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525
ดังกลาวนี้ ไดยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ทุกหนวยงานจึงมีอํานาจหนาที่ในการจัด
ที่ดินทํากินตามอํานาจหนาที่ที่มีอยู แตหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติดังกลาวยังไมมีโครงการและแผนงานขยาย
จัดที่ดินทํากินปรากฏแตอยางใด ในปจจุบันจึงมีหนวยงานรับผิดชอบดังนี้
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3.
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5.
6.
7.
8.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
องคการทหารผานศึก
กรมธนารักษ
กรมที่ดิน
กรมปาไม
สํานักงานโฉนดชุมชน

(2.3) ที่มาของอํานาจในการจัดที่ดินทํากิน
เพื่ อ รองรั บ นโยบายการจั ด ที่ ดิ น ดั ง กล า ว ได มี ก ารตรากฎหมายหลายฉบั บ ได แ ก
พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณนิคมในเขตหวงหามในทองที่จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 24801) ซึ่งมีการยกเลิกเมือ่ มีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณนิคม พุทธศักราช 24832) ตอมามีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดทีด่ นิ
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 24853) เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดินใน พ.ศ. 24974) หมวด 2 แหงกฎหมาย
ฉบับนี้ เปนเรื่องการจัดที่ดินใหประชาชนในลักษณะจัดที่ดินผืนใหญและจัดที่ดินแปลงเล็ก ซึ่งเมื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนตางๆ แลว ผูไดรับ การจัดที่ดินจะไดรับ เอกสารสิท ธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภายหลังการ
ประกาศใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ใน พ.ศ. 2504 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 25115) โดยยกเลิกพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485 ภายใต
กฎหมายฉบับนี้มีการจัดที่ดินในลักษณะนิคมสรางตนเองและนิคมสหกรณ ซึ่งเมื่อดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ
ครบถวนแลว สมาชิกนิคมจะไดรับเอกสารสิทธิ์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ตอมาใน พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 25186) เกษตรกรที่ไดรับ การคัดเลือกใหเขาทํากินในเขตปฏิรูป ที่ดินจะไดรับ
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งไมสามารถจําหนายจายโอนได
ยกเวนตกทอดแกทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือ ส.ป.ก. หลังจากนั้นไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแห งชาติ (ฉบั บที่ 3)7) พ.ศ. 2528 มาตรา 16 ทวิ แห งกฎหมายฉบับนี้ ไดให อํานาจในการชว ยเหลื อ
ประชาชนที่เขาทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติใหมีสิทธิทํากินโดยออกหนังสือใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว หรือ
ส.ท.ก. ตอมาใน พ.ศ. 2534 ไดมีการจัดตั้งกองทุนที่ดินขึ้นในลักษณะ ธนาคารที่ดินจําลอง8) จัดซื้อที่ดินมาจัด
ใหแกผูไรที่ดินทํากิน แตมีปญหาในการบริหารจึงยุบเลิกใน พ.ศ. 2546 อยางไรก็ตามการจัดที่ดินทํากินใหแก
เกษตรกรในรูปแบบตางๆ นั้นพบวา เกษตรกรที่ไดรับที่ดินไมวาจะมีสิทธิในที่ดินรูปแบบใดไดจําหนาย จาย โอน
ทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและขัดตอกฎหมายจํานวนมาก ทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและขัดตอกฎหมายจํานวนมาก
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555: 151) แนวคิดการจัดที่ดินทํากินที่มอบใหแกเกษตรกรเปน
--------------------------------------1)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 55 ลงวันที่ 4 เมษายน 2481
ราชกิจจานุเบกษา เลม 57 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2483
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 59 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2485
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 78 ตอนที่ 78 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 85 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2511
6)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518
7)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 102 ตอนที่ 124 ลงวันที่ 11 กันยายน 2528
8)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 สิงหาคม 2534
2)
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“รายบุคคลหรือปจ เจก” จึงเปลี่ยนไปเปนการมอบใหแก “ชุมชน” โดยมีการประกาศใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 25531) ในเดือนมิถุนายน 2553 และมีการจัดใหมีโฉนด
ชุมชนในที่ดินของรัฐที่อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ในป 2554 (สํานักงานโฉนดชุมชน, 2554: 43)
อนึ่ง การจัดที่ดินทํากินภายใตนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)
ไดกําหนดใหหนวยงานตางๆ จัดที่ดินใหแกสหกรณหรือชุมชนแทนจัดใหแกปจเจกเชนที่เคยดําเนินการมาในอดีต
นอกจากพระราชบัญญัติและระเบียบดังกลาวแลว ยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญอีกบางเรือ่ ง
เชน มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 เมษายน 2518 เรื่อง แผนงานจัดที่ดินใหแกราษฎรในหมูบ านปาไม และมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มิถุนายน 2510 เรื่องโครงการปลูกสรางสวนปา ของ อ.อ.ป. และวันที่ 27 กรกฎาคม 2547
และวันที่ 10 สิงหาคม 2547 เรื่องโครงการหมูบานปาไมแผนใหมตามแนวพระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา มหาราชินี เปนตน
(2.4) ความแตกตางของสิทธิในที่ดินของผูไดรับการจัดที่ดินทํากิน
ความแตกตางของสิทธิในที่ดินของผูไดรับการจัดที่ดินทํากิน สามารถจําแนกออกไดเปน 2
เรื่อง คือ (1) ความแตกตางในเรื่องผูร ับหนังสืออนุญาตหรือแสดงสิทธิในที่ดิน และ (2) ความแตกตางในสิทธิ
การถือครองที่ดิน
(1) ความแตกตางในเรื่องผูร ับหนังสืออนุญาตหรือแสดงสิทธิในที่ดิน
ความแตกตางในเรื่องผูร ับหนังสืออนุญาตหรือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นมีปรากฎทั้งเปน
รายบุคคล สถาบันเกษตรกรและชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1.1) การออกหนังสืออนุญาตหรือแสดงสิทธิใหเปน “รายบุคคล”นั้น เปนการออก
ใหตามกฎหมาย 3 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
(1.2) การออกหนังสืออนุญาตหรือแสดงสิทธิใหเปน “รายบุคคลและสถาบัน
เกษตรกร” นั้นเปนการออกใหตามพระราชบัญญัติการปฏิรปู ที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518
(1.3) การออกหนังสืออนุญาตหรือแสดงสิทธิใหเปน “ชุมชน” นั้นเปนการออกให
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
ความแตกตางของการปฏิรูปที่ดินที่เพิ่มจากจัดที่ดินใหแกปจเจกเปนสถาบันเกษตรกรดวยนั้น
เริ่มดวยแนวคิดของไชยยงค ชูชาติ (2520: 162) ที่ตองการใหสหกรณดําเนินการเรื่องสินเชื่อ คลังสินคา และ
รวบรวมสินคาเกษตรเพื่อการจําหนาย หากสหกรณมีที่ดินอยูในการครอบครองก็สามารถที่จะอํานวยความ
สะดวกทั้ง 3 ดาน ใหแกสมาชิกได สวนการออกหนังสืออนุญ าตหรือแสดงสิทธิใหเปนชุมชนนั้น เครือขาย
ปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทยใหเ หตุผลไววา “เพื่อปองกันมิใหผูไดรับการจัดที่ดินขายที่ดินหรือโอนสิทธิไปให
บุคคลอื่น” (เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย, 2552: 37)
(2) ความแตกตางในสิทธิการถือครองที่ดิน
(2.1) การจัดที่ดินภายใตประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผูไดรับการจัดที่ดินปฎิบัติตาม
กฎเกณฑครบถวนก็จะรับเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะจําหนาย จายโอน เมื่อครบ
กําหนดที่มีไวได
--------------------------------------1)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 73 ง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2511
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(2.2) การจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 เมื่อ
สมาชิกหรือผูไดรับการจัดที่ดินปฎิบัติตามกฎเกณฑครบถวนก็จะไดรับเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ในขั้นสุดทาย ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะจําหนายจายโอน เมื่อครบกําหนดที่มีไวได
(2.3) การจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ผูที่
ไดรับสิทธิในการเขาทําประโยชน เชา หรือ เชาซื้อ ไมวาจะในกรณีไดรับ หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) หรือโฉนดก็ตาม จะหามมิใหจําหนาย จายโอนหรือเปลี่ยนมือ เวนแตตก
ทอดแกทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรเทานั้น
(2.4) การจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ผูไดรับการจัด
ที่ดินจะไดรับ หนัง สืออนุญาตใหสิทธิทํากินชั่วคราว (ส.ท.ก.1) ไมมีสิท ธิจําหนาย จายโอน หรือเปลี่ยนมือ
ยกเวนตกทอดแกทายาทโดยธรรม
(2.5) การจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 เปนการจัดใหเชาโดย
ที่ดินยังเปนของรัฐ
(2.6) การจัดที่ดินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน
เปนเพียงการอนุญาตใหแกชุมชนใช ประโยชนในที่ดิน ของรัฐเทานั้น ไมสามารถ
จําหนายจายโอนไดแตสามารถตกทอดแกทายาทโดยธรรมได
(2.7) การจัดที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี
(2.7.1) กรณีหมูบานปาไม สมาชิกไมมีสิทธิจําหนายจายโอนได มีเพียงสิทธิ
ที่จะอยูอาศัยและมีที่ดินทํากิน แตตกทอดแกทายาทโดยธรรมได
(2.7.2) กรณีหมูบานสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม สมาชิกมีเพียง
สิทธิในการอยูอาศัยและทํากินโดยเปนลูกจางของสวนปา ไมสามารถจําหนาย จายโอนได แตตกทอดแกทายาท
โดยธรรมได
ความแตกตางในสิทธิการถือครองที่ดินนี้ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต (2553: 4)
ไดใหแนวคิดไววา วิวัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินของไทยนั้น จะสามารถแบงออกไดเปน
3 ระยะ คือระยะแรก ที่ดินมีมากแตประชากรมีนอย กฎหมายก็ไดวางหลักใหบุคคลอาจถือครองที่ดินไดโดย
ไมจํากัดจํานวนและผูใดจะขออนุญาตเขาครอบครองที่ดินแปลงใดก็ได ระยะที่สองที่ดินเริ่มมีจํานวนจํากัดก็
เริ่มมีกฎเกณฑที่จะสงวนที่ดินใหแกผูที่ใชประโยชนไดคุมคาเทานั้น โดยมีก ารใหท ดลองทําประโยชนเพื่อ
พิสูจนความจริงจังของผูไดรับการจัดที่ดิน มีการหามโอน เปน ระยะเวลาหนึ่ง ดังที่ระบุไวในกฎหมาย เชน
ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 เปนตน ระยะที่สามที่ดินมีจํากัด
กฎหมายกําหนดใหรัฐสามารถจัดซื้อ หรือ เวนคืนที่ดินมาจัดใหแกป ระชาชนได จึง มีขอจํากัดหามโอนที่
เครงครัดยิ่งขึ้นเพื่อใหผูรับการจัดที่ดินทําประโยชนในที่ดินดวยตนเองเทานั้นที่จะมีโอกาสเปนเจาของที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เชน พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เปนตน
(2.5) แนวคิดเรื่องวิธีปฏิบัติ
ในการจัดทําโครงการจัดที่ดินทํากินนั้น นอกจากจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ
ไดรับการจัดที่ดินทํากินคือไรที่ดินทํากินและเปนบุคคลสัญชาติไทยแลว (กรมประชาสงเคราะห, 2528: 308
; กรมสงเสริมสหกรณ, 2556: 1 ; สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558: 1 ; กรมปาไม, 2527: 93 ;
สํานักงานโฉนดชุมชน, 2554: 19) วิธีปฏิบัติที่สําคัญคืออํานวยความสะดวกใหแกผูไดรับการจั ดที่ดินทํากินคือ
การจัดหาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาอาชีพ ซึ่งไดแก ถนน แหลงน้ํา ตลาด โรงเรียน วัด สถานพยาบาล
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เป น ต น จะเห็ น ได จ ากแนวคิ ด ของ จอมพล แปลก พิ บูล สงคราม ที่ ไ ด บั น ทึ ก สั่ ง การไปยัง อธิ บ ดี ก รม
ประชาสงเคราะห เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2496 ใหกรมประชาสงเคราะหจัดตั้งหนวยงาน ที่จัดหาแหลงน้ํา
ไฟฟาและพลังงาน รังวัด สรางถนน สรางบาน หักรางถางพงดวยเครื่องจักร ขนสงและจัดหาตลาด สถานที่
ศึกษา และสถานพยาบาลในนิคมสรางตนเอง (กรมประชาสงเคราะห, 2535: ก-ค) รวมทั้งเงินทุนซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ ไชยยงค ชูชาติ (2520: 163) ที่เ ห็นวาการปฏิรูป ที่ดินจะตอ งมีก ารบูร ณาการหลายดานทั้ง
โครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาอาชีพ ซึ่งรัฐตองรวมมือกับภาคเอกชน ถึงปจจุบันคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ
แหงชาติ (คทช.) ไดมีนโยบายในการจัดที่ดินทํากินที่เปนการบูรณาการโดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ นิ
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพขึ้นเพื่อวางแผนจัดทําโครงการจัด
ที่ดินทํากินในแตล ะพื้นที่รวมกัน รวมทั้ง การจัดหาโครงสรางพื้นฐาน และปจ จัยการผลิตที่สําคัญ ใหแก
เกษตรกรดวย
โดยสรุปแนวคิดการจัดที่ดินทํากินใหแกราษฎรเกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยสุโขทัยตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคนอกจากใหราษฎรมีปจจัยหลักในการผลิตเพื่อการเกษตรแลว การจัดที่ดินยัง
ดําเนินการเพื่อเปนที่รองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นและไมสามารถหางานทํานอกภาคการเกษตรไดใหมีอาชีพ ที่
อยูอาศัย และที่ดินทํากินตลอดมา ในการจัดที่ดินทํากินนั้นมีที่มาของอํานาจที่เปนกฎหมาย ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับ อยางไรก็ตามสิทธิในที่ดินที่ผูไดรับการจัดที่ดินจะแตกตางกัน
ตามที่มาของอํานาจในการจัดที่ดิน สวนวิธีปฎิบัตินั้นจะเริ่มตนดวยการคัดเลือกเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํา กิน
มีสัญชาติไทย รวมทั้งมีการอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกรโดยการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน
ตลาด แหลงน้ํา วัด โรงเรียน และเงินทุน เปนตน
(2.6) ผลงานจัดที่ดินทํากินโดยหนวยงานที่สําคัญและลําดับเวลา
(2.6.1) ผลงานจัดที่ดินโดยหนวยงานที่สําคัญ
การจัดที่ดินทํากินในประเทศไทยทีเ่ ริม่ มาตั้งแต พ.ศ. 2478 ดังที่กลาวขางตน
ถึงปจจุบันเปนเวลา 83 ป และยังคงมีแผนการดําเนินการตอไป “โดยไมมีเปาหมายทั้งพื้นที่และจํานวน
เกษตรกรในระยะยาว”ในชวงเวลาทีผ่ านมามีเปาหมายเปนชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือ
เปนรายปของหนวงงานตางๆ
ผลการดําเนินการเปนเวลา 83 ป สามารถจัดที่ดินใหแกราษฎรได 43.16 ลานไร
ใหแกสมาชิกจํานวน 2.71 ลานครัวเรือน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-15
(2.6.2) ลําดับเวลาการจัดที่ดินทํากิน
การจัดที่ดินทํากินมีหลายประเภท โดยมีการจัดตั้งสหกรณเชาซื้อลําลูกกา จัดหวัด
ปทุมธานี เมื่อ พ.ศ.2478 ตอมาในป พ.ศ.2481 ไดมีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรมสันทราย จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ.2485 ไดมีการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง จังหวัดสระบุรี ตอมาป พ.ศ.2497 ไดมีการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
พ.ศ.2510 คณะรัฐมนตรีมีมติโครงการปลูกสรางสวนปาและหมูบานปาไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม
พ.ศ.2518 มีโครงการปฏิรปู ที่ดินและโครงการหมูบ าน ปาไม พ.ศ.2522 โครงการออกหนังสืออนุญาตใหมี
สิทธิทํากินชั่วคราว (ส.ท.ก) พ.ศ.2553 มีการดําเนินการโฉนดชุมชน และตั้งแต พ.ศ. 2558 เปนตนมา มีการ
ใหหนวยงานของรัฐจัดที่ดินทํากินใหแกสหกรณและชุมชนภายใตนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ (ค.ท.ช.) โดยมีเปาหมายดําเนินการ 1.04 ลานไร

4-47
ตั้ง แตเ ริ่มดําเนินการ พ.ศ.2478 ถึง ปจจุบัน ดําเนินการมาแลวเปนเวลา 83 ป
ในหลายลักษณะ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-16 และรูปที่ 4-3
ผลจากนโยบายจัดที่ดินทํากิน สรุปไดวา ไมมีเปาหมายทั้งในเชิงพื้นที่และเกษตรกร
ในระยะยาว จะมีเปาหมายเปนบางปหรือบางชวงเวลา ในชวงเวลา 83 ป จัดที่ดินทํากินได 43.16 ลานไร
ใหแกสมาชิกจํานวน 2.71 ลานครัวเรือน ถึงปจจุบันมีผูไรที่ดินทํากินจํานวน 400,422 ราย
ตารางที่ 4-15 ผลงานจัดที่ดินทํากินโดยหนวยงานที่สําคัญ
หนวยงาน

โครงการ

กลุมที่ 1 ยังดําเนินการอยูในปจจุบัน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 นิคมสรางตนเอง
กรมสงเสริมสหกรณ2

นิคมสหกรณ

ส.ป.ก.3

ปฏิรูปที่ดิน

องคการทหารผานศึก4

โครงการสงเคราะหทหารผานศึก

กรมธนารักษ5

โครงการขอคืนที่ ราชพัสดุ
1 ลานไร
โฉนดชุมชน

สํานักงานโฉนดชุมชน6

ที่มาของอํานาจในการจัดทีด่ ิน
พ.ร.บ. จัดที่ดินทํากินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. 2511
พ.ร.บ. จัดที่ดินทํากินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ.2511
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518
1.มติคณะรัฐมนตรี
2.มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ 2518
มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553

รวม
กลุมที่ 2 ยุติการขยายเนื้อที่ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525
กรมที่ดิน7
โครงการจัดที่ดินของกรมที่ดิน
ประมวลกฎหมายที่ดิน
8
กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการจัดพัฒนาที่ดิน
1.มติคณะรัฐมนตรี
2.มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
9
องคการอุตสาหกรรมปาไม
หมูบานสวนปา
มติคณะรัฐมนตรี
รวม
รวม (1)+(2)

เนื้อที่ (ไร)

จํานวน
ครัวเรือน

3,347,111

171,048

2,310,450

91,810

34,557,565

2,147,249

92,102

1,688

114,239

6,870

1,945

269

40,423,412

2,418,934

2,234,265
174,395

286,432
7,039

334,493
2,743,153
43,166,565

2,089
295,560
2,714,494

ที่มา: โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558: 4-6)
หมายเหตุ
ถึงแมวามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มิถุนายน 2525 ที่หามมิใหหนวยงานจัดที่ดินตางๆ ยกเวน ส.ป.ก. ขยายพื้นที่ดําเนินการไดถูก
ยกเลิกแลวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ก็ตาม แตทุกหนวยงานในปจจุบันยังมิไดมีการดําเนินการหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแตอยางใด
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ตารางที่ 4-16 ชวงเวลาในการจัดที่ดนิ ทํากินประเภทตางๆ และที่มาของอํานาจในการจัดที่ดนิ
ชวงเวลา
แผนพัฒนาฯ
พ.ศ.
กอนมีแผนพัฒนาฯ

การจัดที่ดนิ ทํากินประเภทตางๆ

2478
2481

สหกรณเชาซื้อลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สหกรณนิคมเกษตรกรรมสันทราย จ.เชียงใหม

ฉบับที่ 2

2485
2497
2510

ฉบับที่ 3

2518

ฉบับที่ 4

2522

ฉบับที่ 10

2553

นิคมสรางตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุรี
จัดที่ดินเพื่อประชาชน
โครงการปลูกสรางสวนปาและหมูบานปาไมของ
อ.อ.ป
(1) ปฏิรูปที่ดิน
(2) หมูบานปาไม
โครงการออกหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว
(ส.ท.ก.)
โฉนดชุมชน

ฉบับที่ 11

25582561

จัดที่ดินของรัฐใหแกชุมชน

ที่มาของอํานาจในการจัดทีด่ ินทํากิน
ที่ดินพระราชทาน1)
พ.ร.บ.จัดตั้งสหกรณนิคมในเขตที่ดินหวงหามในทองที่จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ.2480 มีผลบังคับใช พ.ศ.2481 ตอมามีการ
ประกาศใช พ.ร.บ. จัดตั้งสหกรณนิคม พุทธศักราช 24832)
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 24853)
ประมวลกฎหมายที่ดิน4)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มิถุนายน 25105)
พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.25186)
มติ ครม.วันที่ 29 เมษายน 25187)
พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติมาตรา 16 ทวิ และมติ ครม.วันที่ 28
สิงหาคม 25228)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน
พ.ศ.25539)
มติคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแหงชาติ (คทช.)10)

หมายเหตุ : การจัดที่ดินทํากินตั้งแตเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2478 ถึงปจจุบันเปนเวลา 83 ป
ที่มา :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525: 70)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2535: 262)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 59 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2485
ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มิถุนายน 2510
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 เมษายน 2518
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 สิงหาคม 2522
ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561: 7)

ที่มา:

5)

4)

3)

2)

1)

4 ป

นิคมสรางตนเอง
พระพุทธบาท
จ.สระบุรี3)

พ.ศ. 2485

12 ป

จัดที่ดินเพื่อ
ประชาชน 4)

พ.ศ. 2497

4 ป

โครงการออกหนังสือ
อนุญาตใหมีสิทธิทํากิน
ชั่วคราว (ส.ท.ก.)7)

พ.ศ. 2522

31 ป

7)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 เมษายน 2518
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 สิงหาคม 2522
8)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553
9)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561: 7)

6)

รวม 83 ป

21 ป

(1) ปฏิรูปที่ดิน5)
(2) หมูบานปาไม6)

พ.ศ. 2518

รูปที่ 4-4 ชวงเวลาการดําเนินการจัดทีด่ นิ ทํากิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525: 70)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2535: 262)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 59 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2485
ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518

สหกรณนิคม
เกษตรกรรมสันทราย
จ.เชียงใหม2)

สหกรณเชาซื้อ
ลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี1)

3 ป

พ.ศ. 2481

พ.ศ. 2478
โฉนดชุมชน8)

พ.ศ. 2553

8 ป

จัดที่ดินของรัฐใหแก
ชุมชน9)

พ.ศ. 2558-2561
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(2.7) ปญหาและอุปสรรค
จากการทบทวนปญหาและอุปสรรคของหนวยงานตางๆ สรุปไดวามีปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานการจัดที่ดินทํากิน 14 ประการ คือ
1.นโยบายของรัฐบาลไมตอเนือ่ ง
2.ราษฎรบุกรุกพื้นที่ดําเนินการ
3. สภาพพื้นที่ไมเหมาะสม
4. คุณสมบัติของสมาชิก
5 .ตองลงทุนดานวิสาหกิจพื้นฐานสูง
6. ขาดงบประมาณ
7. ขาดอัตรากําลัง
8. กฎหมาย
9. อิทธิพลทองถิ่น
10. ผูกอการราย
11. ขาดหลักประกันเงินกูของสมาชิก
12. ตลาดจําหนายพืชผล
13. ดําเนินการลาชา
14. แนวเขตที่ดินไมชัดเจน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-17
ตารางที่ 4-17 สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดที่ดนิ ของหนวยงานตางๆ
กรม
กรม
สงเสริม
ประชาสงเคราะห
สหกรณ
1.นโยบายของรัฐบาลไมตอเนื่อง
*
2.ราษฎรบุกรุกพื้นที่ดําเนินการ
*
*
3. สภาพพื้นที่ไมเหมาะสม
*
*
4. คุณสมบัติของสมาชิก
*
5 .ตองลงทุนดานวิสาหกิจ
*
*
พื้นฐานสูง
6. ขาดงบประมาณ
*
*
7.ขาดอัตรากําลัง
*
*
8.กฎหมาย
9. อิทธิพลทองถิ่น
10. ผูกอการราย
*
11. ขาดหลักประกันเงินกูของ
*
สมาชิก
12. ตลาดจําหนายพืชผล
*
13. ดําเนินการลาชา
14. แนวเขตทีด่ ินไมชัดเจน
ปญหาและอุปสรรค

** เปนปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากความหมายของคําวา “เกษตรกร ”
ที่มา : โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558: 4-28)

ส.ป.ก.

การไฟฟา
สํานักงาน
กรมปาไม
ฝายผลิต
โฉนดชุมชน

*
*
**

*
-

*
*
*

*

-

*

*

*
*

*
*
-

*
*
*

*

-

*

-

*

ภาค
ผูบริหาร
ประชาชน อปท.

*

*

*

*

*

*
*

*
*
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(3) การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นโยบายทีส่ ําคัญดานหนึง่ คือการเชาที่ดินเพือ่ เกษตรกรรมซึ่งจะสรุปสาระสําคัญได 3 เรื่อง คือ (1)
แนวคิด (2) ผลจากนโยบาย และ (3) ลําดับเวลาการดําเนินงาน
(3.1) แนวคิดและนโยบาย
รัฐไดมีนโยบายการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาเปนเวลาชานานไดมีก ารตรากฎหมาย
ขึ้นมาควบคุมการเชาที่ดินหลายฉบับมาตั้งแต พ.ศ.2493 เชน พระราชบัญญัติควบคุมคาเชานา พ.ศ.2493
พระราชบัญญัติควบคุมคาเชานา พ.ศ.2517 พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 และ
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยมีลําดับเวลาการตราพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตารางที่ 4-18 และรูปที่ 4-5
นอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอีก 15 เรื่อง โดยมีชวงเวลาในตารางที่ 4-19 และรูปที่ 4-6
ตารางที่ 4-18 ชวงเวลาการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แผนพัฒนาฯ

ลําดับเวลา

พระราชบัญญัติ

กอนมีแผนพัฒนาฯ
พ.ศ. 2493
พ.ร.บ. ควบคุมการเชานา พ.ศ. 24931)
ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2517
พ.ร.บ. ควบคุมการเชานา พ.ศ. 25172)
ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2524
พ.ร.บ. การเชาที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 25243)
ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2559
พ.ร.บ. การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25594)
ที่มา :
1)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2497
2)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2517
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 16 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2524
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 38 ก ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

ที่มา :

7 ป
62 ป

25ป

พ.ร.บ. การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 25243)

พ.ศ. 2524

รูปที่ 4-5 ชวงเวลาการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม

ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2497
ราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2517
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 16 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2524
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 38 ก ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

2)

1)

พ.ร.บ. ควบคุมการเชานา
พ.ศ. 25172)

พ.ร.บ. ควบคุมการเชานา
พ.ศ. 24931)

20 ป

พ.ศ. 2517

พ.ศ. 2493

พ.ร.บ. การเชาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.25594)

พ.ศ. 2559
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ตารางที่ 4-19 ลําดับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ลําดับที่

มติคณะรัฐมนตรี วันที่

1
2

17 สิงหาคม 2492
13 กุมภาพันธ 2494

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2 กรกฎาคม 2494
2 กรกฎาคม 2495
15 มีนาคม 2497
14 เมษายน 2513
7 กรกฎาคม 2513
7 พฤษภาคม 2517
23 กรกฎาคม 2517
17 กันยายน 2517
20 พฤษภาคม 2518
22 กรกฎาคม 2518
5 สิงหาคม 2518
20 กรกฎาคม 2519
3 พฤษภาคม 2554

เรื่อง
การขายที่นาใหกรมสหกรณและราษฎรผูทํานา
ระงับการขึ้นคาเชา นา คาเชาที่ดิน และคาเช าอาคาร ที่อยูในความควบคุ มดูแลของกระทรวง
ทบวง กรม และหนวยงานราชการตางๆ
อนุมัติใหเทศบาลขึ้นคาเชานา คาเชาที่ดิน และคาเชาอาคาร
การแกไขพระราชบัญญัติควบคุมคาเชานา พ.ศ.2493
การชวยเหลือราษฎรผูเชานาทํา
การรางพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ....
การชวยเหลือชาวนาใหไดเชาที่นาเดิม
รางพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กฎหมายชวยเหลือชาวนา
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. 2517
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการขึ้นราคาคาเชานาของผูใหเชาอยางไมเปนธรรม

ในป 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2518 โดยมีหลักการในการประกาศใชเหตุผลหนึ่งก็คือ “เนื่องจากตองสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเปน
ผูเชาที่ดินและกลายเปนผูเชา ตองเสียคาเชาที่ดินในอัตราสูงเกินควร” อยางไรก็ตามการเชาที่ดิน ตั้งแต
พ.ศ. 2518 ถึงปจจุบันมิไดลดลงจากการสํามะโนการเกษตรในป 2556 มีการเชาที่ดินเพื่อการเกษตรจํานวน
318,026 ราย ในป 2558 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานวามีการเชาที่ดินจํานวน 29.24 ลานไร
(สํานัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร, 2560: 180) และในป 2558 เชนเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได
รายงานคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่ 16 มิ ถุน ายน 2558 ว า ได ดํ าเนิ น การลดค า เชา นาในปก ารผลิ ต ป
2557/2558 ใหแกผูเชานาจํานวน 380,965 ราย
(3.2) ผลจากนโยบาย
จากการทบทวนทั้งแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวกับการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกลาว
ขางตนจะสรุปไดวามี 2 แนวคิด คือ
แนวคิดที่ 1 การเชาที่ดินที่มีปญหา 3 ประการคือ (1) ผลตอบแทนของผูเชา
ที่ดินคอนขางต่ํา (2) ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและ (3) การเชาที่ดินไมมีความเปนธรรมในสังคมตองการ
การเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนใหที่ดินเปนของเกษตรกร (Land to the tiller)
แนวคิดที่ 2 การเชาที่ดินเปนการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพราะเปนวิธีการ
เขาสูที่ดินทํากิน (access) ที่สะดวกและเร็วที่สุดแตผลที่เกิดขึ้นก็คือมีอัตราคาเชาคอนขางสูงเจาของ
ที่ดินยกเลิกการเชาเพราะติดปญหากฎหมายมาตรา 53 เรื่องการขายที่นา

วันที่
2 กรกฎาคม
2494

อนุมัติให
เทศบาลขึ้นคา
เชานา คาเชา
ที่ดิน และคาเชา
อาคาร

วันที่
13 กุมภาพันธ
2494

ระงับการขึ้นคา
เชานา คาเชา
ที่ดิน และคา
เชาอาคาร
ที่อยูในความ
ควบคุมดูแล
ของกระทรวง
ทบวง กรม
และหนวยงาน
ราชการตางๆ

วันที่
17 สิงหาคม
2492

การขายที่นาให
กรมสหกรณ
และราษฎร
ผูทํานา
การชวยเหลือ
ราษฎรผูเชา
นาทํา

วันที่
15 มีนาคม
2497
การชวยเหลือ
ชาวนาใหไดเชา
ที่นาเดิม

วันที่
7 พฤษภาคม
2517
ราง
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการเชา
นา พ.ศ. ....

วันที่
17 กันยายน
2517

รูปที่ 4-6 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การแกไข
พระราชบัญญัติ
ควบคุมคาเชานา
พ.ศ.2493

วันที่
2 กรกฎาคม
2495
กฎหมาย
ชวยเหลือ
ชาวนา

วันที่
5 สิงหาคม
2518
การแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการเชา
นา พ.ศ. 2517

วันที่
20 กรกฎาคม
2519

การรายงานผล
การดําเนินการ
ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เรื่อง การแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนของ
เกษตรกร
เกี่ยวกับการขึ้น
ราคาคาเชานา
ของผูใหเชา
อยางไมเปน

วันที่
3 พฤษภาคม
2554
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จากแนวคิดดังกลาวนี้ ภาครัฐไดมีการแกไขปญหาโดยการควบคุมระยะเวลาการ
เชานา ซึ่งปจจุบันถามีการทําสัญญาจะกําหนดระยะเวลาการเชาไว 2 ป แตถาไมทําสัญญาจะกําหนดการ
เชาไว 6 ป สว นการกําหนดอั ตราคาเชาจะขึ้นอยูกับคณะกรรมการการเช าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ตาม
บทบัญญัติมาตรา 8 แหง พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524)”
“จึงสรุปไดวารัฐยังมีนโยบายในการควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยทีย่ งั
ไมมีมาตรการที่ชัดเจนวาจะมีวิธีการใดที่จะทําใหการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพมากที่สุด”
(4) ผลจากนโยบายเรื่องธนาคารที่ดิน
(4.1) แนวคิดและนโยบาย
แนวคิดการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ไดเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2517 (ไชยยงค ชูชาติ, 2517: 160)
ตอมาเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ก็ไดมีบทบัญญัติ
มาตรา 9 ใหจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินขึ้น ตอมาในชวง พ.ศ. 2525-2528 ไดมีการศึกษาจากหนวยงานและ
สถาบันตางๆ จนถึง พ.ศ. 2534 ไดมีการจัดตั้งกองทุนที่ดินขึ้นในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่ง
ไดดําเนินการมาจนถึง พ.ศ. 2545 ซึ่งจัดซื้อที่ดินเอกชนมาจัดใหแกผูไรที่ดินทํากินและไดยุบเลิกในป 2546
โดยโอนทรัพยสินและหนี้สินใหกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเวลาตอมา (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17
กันยายน 2545)
ในป พ.ศ. 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการ
มหาชน) ขึ้น
ในป พ.ศ. 2558 สภาปฏิรูปแหงชาติไดเสนอรายงานการศึกษาและรางพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดินตอรัฐบาลเพื่อพิจารณาในเดือน สิงหาคม (สภาปฏิรูปแหงชาติ, 2558ข: 2-30)
ตอมาในป พ.ศ. 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน ไดเสนอราง
พระราชบัญ ญัติธนาคารที่ดินตอ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง ชาติ (คทช.) ซึ่ง ที่ป ระชุม เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติรับทราบและใหมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่มิใหซ้ําซอนกับหนวยงานของรัฐที่มีอยู
ในปจจุบัน
ทั้งนี้มลี ําดับเวลาในการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวของกับธนาคารที่ดนิ ซึ่งไดเริม่ มาตั้งแต พ.ศ.
2512 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 48 ป ดังรายละเอียดใน กรอบ 1 และรูปที่ 4-7
(4.2) ผลจากนโยบาย
ถึงปจจุบันรางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ยังไมผา นการพิจารณาจาก
คณะรัฐมนตรี จึงยังมิไดมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
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กรอบ 1
ลําดับเวลาของแนวคิดและการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับธนาคารที่ดินในประเทศไทย
25121): ระเบียบวาดวยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดินของกรมสหกรณที่ดินเพื่อจัดใหเกษตรกรตามวิธีการสหกรณ พ.ศ. 2512
25131): จัดตั้งกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินใหกับเกษตรกร
25181): จัดตั้งกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
25181): ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดินของกรมสงเสริมสหกรณเพื่อจัดสรรใหแก
เกษตรกรตามวิธีการสหกรณ พ.ศ. 2518
1)
2519 : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเงินทุนหมุนเวียนกองทุนจัดหาที่ดินชวยเหลือชาวนาชาวไร พ.ศ. 2519
25211): มีการจัดตั้งคณะทํางานรวมระหวาง ส.ป.ก. กับ ธ.ก.ส. เพื่อศึกษาลูทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
25231): มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดานธนาคารที่ดิน
25251): คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติมีมติใหจัดตั้งธนาคารที่ดิน
25251): คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติของคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ
25251): คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาเรื่องการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
25281) : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2528
25331): ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน พ.ศ. 2533
25341): คณะรัฐมนตรี มีมติวันที่ 13 สิงหาคม 2534 ใหจัดตั้งธนาคารที่ดิน
25341): แกไข พ.ร.บ. ธ.ก.ส. 2509 เพิ่มเติม มาตรา 34 ทวิ ใหตั้ง กองทุนที่ดินขึ้น ใน ธ.ก.ส.
25451): คณะรัฐมนตรีมีมติใหยุติ ดําเนินการกองทุนที่ดิน
25511) : คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาจะจัดตั้งธนาคารที่ดิน (ธันวาคม)
25521): เครือขายปฏิรูปที่ดินเสนอตอรัฐบาลใหจัดตั้งธนาคารที่ดิน (กรกฎาคม)
25531) : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดเสนอใหมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน (มิถุนายน)
25541): มติจากการประชุมสมัชชาปฏิรูปที่ดินระดับชาติครั้งที่1 ใหมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน (มีนาคม)
25541) : มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 (พฤษภาคม)
25541): คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาจะจัดตั้งธนาคารที่ดิน (สิงหาคม)
25582) : สภาปฏิรูปแหงชาติเสนอรายงานการศึกษาธนาคารที่ดินและรางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ใหกับรัฐบาล
25603) : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) เสนอ (ราง) พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….
ตอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 และ คทช.
มีมติใหแกไขเพิ่มเติม
ที่มา :

1)

โสภณ ชมชาญ (2555: 27)
สภาปฏิรูปแหงชาติ (2558ข: 10-29)
3)
คณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแหงชาติ (2560: 105)
2)

ที่มา :

6)

5)

4)

3)

2)

1)

10 ป

พ.ศ.2534-2535
- คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบใหจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินเมื่อวันที่
13 สิงหาคม 25342)
- แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
ธกส. 2509 ใหตั้ง
“กองทุนที่ดิน”ขึ้นใน
ธกส. เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2535 3)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 สิงหาคม 2534
ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 8 เมษายน 2535
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กันยายน 2545
ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2560: 105)

พ.ศ.2525
คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบใหจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2525 1)

9 ป

พ.ศ.2554
มีพระราชกฤษฏีกา
จัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน
(องคการมหาชน) พ.ศ.
2554 เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 25545)

รูปที่ 4-7 ชวงเวลาในการดําเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดนิ

10 ป

พ.ศ. 2545
คณะรัฐมนตรีมีมติใหยุติ
ดําเนินการ “กองทุน
ที่ดิน” เมื่อวันที่ 17
กันยายน 25454)

6 ป

พ.ศ.2560
สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องคการ
มหาชน) เสนอราง
พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน
พ.ศ. .... ตอ คทช. เมื่อ
วันที่ 6 ก.พ. 2560 และ
คทช. มีมติใหแกไข
เพิ่มเติม 6)
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4.3.7 ผลจากนโยบายการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
จากการทบทวนนโยบายเรื่อ งการคุม ครองพื้นที่เ กษตรกรรมในอดีตถึง ปจ จุบัน พบวารัฐได มี
นโยบายคุมครองพื้นที่เกษตรมาตั้งแต พ.ศ.2511 ปรากฏในรูปของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ หาถึ ง ฉบับ ที่ สิบ สอง และมติค ณะกรรมการตางๆ แต ไมส ามารถ
ดําเนินการคุม ครองพื้นที่เกษตรกรรมไดอยางมีป ระสิทธิภาพ สาระสําคัญ ในหัวขอนี้จ ะครอบคลุมรวม
6 เรื่อง คือ (1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติที่เกี่ยวของกับ การคุม ครองพื้นที่เกษตรกรรม (3) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับคุมครองพื้นที่
เกษตรกรรม (4) ผลการดําเนินงานคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย (5) ปญหาและอุปสรรคในการ
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม มี 7 ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญและ
ขอจํากัดในการประกาศใชดังรายละเอียดในตารางที่ 4-20
ตารางที่ 4-20 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
พระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.25111)

มาตรา
มาตรา 8

สาระสําคัญ

ขอจํากัด

ใชเพื่อการเกษตร

ใชเฉพาะในเขตนิคมฯสรางตนเอง
และนิคมสหกรณ

มาตรา 9
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 2)

มาตรา 39

ใชเพื่อการเกษตร

ใชในเขตปฏิรูปที่ดินฯ

การผังเมือง พ.ศ 2518 3)

มาตรา 21

มีการกําหนดเขตเกษตรกรรมเปนเขต
หนึ่งในผังเมืองรวม

มีกําหนด 5 ป

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4)

มาตรา 18

ยังไมครอบคลุมทั้งประเทศ

ควบคุมการกอสรางอาคาร

ใชเฉพาะเขตควบคุม

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 5)

มาตรา 43-44

กําหนดเขตอนุรักษ

ตองกําหนดวาพื้นที่เกษตรบางแหง
อยูในระบบนิเวศนตามธรรมชาติ

พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 6)

มาตรา 9 (2)

การวางแผนการใชที่ดิน

ยังไมไดดําเนินการตามกฎหมาย

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 7)

มาตรา 56

ใชเพื่อการเกษตร

ใชเฉพาะในเขตจัดรูปที่ดิน

ที่มา :

1)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 85 ตอนที่ 55 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2511
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 80 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2522
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 37 ลงวันที่ 4 เมษายน 2535
6)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 27ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551
7)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558
2)
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(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทเี่ กี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
นโยบายการคุม ครองพื้นที่ เ กษตรกรรมไดป รากฏในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แหงชาติ มาตั้งแตฉบับที่ 5 พ.ศ. 2511 จนถึงปจจุบัน คือ ฉบับที่ 12 โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 4-21
และรูปที่ 4-8
ตารางที่ 4-21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่มา.

1)

กําหนดนโยบายการใชที่ดินมิใหเมืองขยายตัวออกไปยังพื้นที่เกษตร1)
แกไขการนําที่ดินที่เหมาะสมแกการเกษตรมาใชประโยชนอยางอื่น2)
คุมครองเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณเปนพิเศษ3)
รักษาพื้นที่ชลประทานไวเพื่อการผลิตทางดานเกษตร4)
กําหนดพื้นที่เกษตรกรรมเปนเขตอนุรักษ5)
รักษาพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31 ลานไร6)
เพื่อคุมครองพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน7)
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพโดยผลักดันการจัดทําพระราชบัญญัติคุมครองพื้นที่
เกษตรกรรมไวใหเปนฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคง รวมถึงการกําหนดเขตการใชพื้นที่ทํา
การเกษตรที่เหมาะสม8)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2524: 61)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2529: 117)
3)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2534: 42)
4)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539: 140)
5)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544: 67)
6)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549: 82)
7)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2554: 58)
8)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559: 87)
2)

สาระสําคัญ

ที่มา:

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534)
แกไขการนําที่ดินที่
เหมาะสมแก
การเกษตรมาใช
ประโยชนอยางอื่น 2)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539)
คุมครองเขต
เกษตรกรรมที่อุดม
สมบูรณเปนพิเศษ 3)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544)
รักษาพื้นที่ชลประทาน
ไวเพื่อการผลิตทางดาน
เกษตร 4)
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แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549)
กําหนดพื้นที่
เกษตรกรรมเปนเขต
อนุรักษ 5)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2559)
รักษาพื้นที่เกษตรใน
เขตชลประทานไวไม
นอยกวา 31 ลานไร 6)

รูปที่ 4-8 สาระสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2524: 61)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2529: 117)
3)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2534: 42)
4)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539: 140)
5)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544: 67)
6)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549: 82)
7)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2554: 58)
8)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559: 87)

2)

1)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2525-2529)
กําหนดนโยบายการ
ใชที่ดินมิใหเมือง
ขยายตัวออกไปยัง
พื้นที่เกษตร 1)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
เพื่อคุมครองพื้นที่สี
เขียวและพื้นที่
เกษตรกรรมเพื่อการ
ผลิตทางการเกษตรที่
มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 7)

คุมครองพื้นที่
เกษตรกรรมที่มี
ศักยภาพและขยาย
โอกาสในการเขาถึง
พื้นที่ทํากินของ
เกษตรกรใหมากขึ้น 8)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
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(3) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
นโยบายการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่ปรากฏเปนมติคณะรัฐมนตรี รวม 8 ครั้ง
โดยมีสาระสําคัญและลําดับเวลาดังรายละเอียดในตารางที่ 4-22 และรูปที่ 4-9 ดังนี้
ตารางที่ 4-22 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ ยวของกับการคุมครองพื้น ที่เ กษตรกรรม ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับตางๆ
แผนพัฒนาฯ

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง

สาระสําคัญ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2523

การกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสม
ใหเปนเขตทําเกษตรกรรม

กําหนดเขตเกษตรกรรม

วันที่ 6 มกราคม 2524

การคุมครองพื้นที่ถือครอง
ทําการเกษตร

คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2524

การคุมครองพื้นที่ถือครอง
ทําการเกษตร

คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2524

นโยบายและมาตรการการพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534)

วันที่ 1 กันยายน 2530

นโยบายที่ดิน

ที่ดิน ที่อุ ดมสมบู รณท างการเกษตร ถู กบุ กรุ ก
จํ า เป น จะต อ งมี บ ริ เ วณที่ ค วรสงวนไว เ พื่ อ
การเกษตร
ใหออกกฎหมายคุมครองที่เกษตรกรรม

วันที่ 19 กันยายน 2532

การลดการเก็งกําไรจากการซื้อขายที่ดิน

ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544)

วันที่ 14 มีนาคม 2543

ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549)

วันที่ 3 มิถุนายน 2546

รายงานการพิจารณาศึกษาญัตติ
ใหมีการควบคุมการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไข ให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ ดํ า เนิ น การ
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
ปญหาที่ดินของชาติ

ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524)

วันที่ 3 มิถุนายน 2546
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

- ชี้แจงขาวกรณีใหตางชาติเขามาลงทุน
เพื่อทํานาปลูกขาวในประเทศไทย
ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เรื่อง “รางพระราชบัญญัติการคุมครอง
พื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ....”

กําหนดเขตการใชที่ดินใหชัดเจน
เพิ่มอัตราภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินที่ไมไดใช
หรือใชประโยชนผิดรูปแบบ
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ คัด คานแนวคิ ด
ดังกลาว
รัฐ ต อ งเร ง รั ด การตรากฎหมายการคุ ม ครอง
พื้นที่เกษตรกรรม
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วันที่ 14 มีนาคม 2543
เ รื่ อ ง ร า ย ง า น ก า ร
พิจารณาศึกษาญัต ติให มี
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช
ป ร ะ โ ย ช น ที่ ดิ น เ พื่ อ
เกษตรกรรม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544)
วันที่ 3 มิถุนายน 2546
(1) เรื่องผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแกไขปญหาที่ดิน
ของชาติ
(2) ชี้แจงขาวกรณีให
ตางชาติเขามาลงทุน
เพื่อทํานาปลูกขาวใน
ประเทศไทย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549)

รูปที่ 4-9 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2524
เรื่อง นโยบายและ
มาตรการการพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2524
เรื่ อ ง การคุ ม ครองพื้ น ที่
ถือครองทําการเกษตร

วันที่ 6 มกราคม 2524
เรื่ อ ง การคุ ม ครองพื้ น ที่
ถือครองทําการเกษตร

วันที่ 1 กันยายน 2530
เรื่อง นโยบายที่ดิน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2523
เรื่ อง การกํ า หนดพื้ นที่ ที่
เหมาะสมให เ ป น เขตทํ า
เกษตรกรรม
วันที่ 19 กันยายน 2532
เรื่ อ ง การลดการเก็ ง
กํ า ไรจากการซื้ อ ขาย
ที่ดิน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
เรื่อง ความเห็นและ
ขอเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เรื่อง
“รางพระราชบัญญัติการ
คุมครองพื้นที่
เกษตรกรรม พ.ศ. ....”

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
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(4) ผลการดําเนินงานคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย
การดําเนินงานคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่ชัดเจนของรัฐในอดีตนั้นดําเนินการใน
พื้นที่ตางๆ โดยกฎหมายและขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ดังนี้
(1) เขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีอยูจํานวน 1.98 ลานไร ซึ่งเปน
พื้นที่ ของเอกชนการเปลี่ ยนแปลงการใชที่ดิ นตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจั ดรูปที่ดิ นกลาง ผาน
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด (กรมชลประทาน, 2560: 2)
(2) เขตโครงการจัดที่ดินทํากินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. 2511 จํานวน 9.25 ลานไร (โสภณ ชมชาญ และคณะ, 2558ก: 4-6)
(3) เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 จํานวน 34.55 ลานไร (โสภณ ชมชาญ และคณะ, 2558ก: 4-6)
(4) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(4.1) ทองที่บางแหง อําเภอบางไทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 5 ตุลาคม 2527
(4.2) ทองที่บางแหง เขตบางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2534
(5) พื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครที่ กํ า หนดโดยข อ บั ญ ญั ติ ข อง
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
(5.1) ขอบัญ ญัติกรุง เทพฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2525 กําหนด
บริเวณหามกอสรางฯบางแหงในเขตมีนบุรี หนองจอก ประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
(5.2) ขอบัญญัติก รุง เทพฯ วันที่ 9 กันยายน 2525 กําหนด
บริเวณหามกอสรางในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
(5.3) ขอบัญ ญัติก รุง เทพฯ วันที่ 9 กันยายน 2525 กําหนด
บริเวณหามกอสรางฯ บางแหงในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
(6) ในเขตผังเมืองรวมที่ประกาศและกําหนดใหมีเขตชนบทรวมอยูดวยถึง
เดือนมกราคม 2560 มีการดําเนินการดังนี้
(6.1) ประกาศกฎกระทรวง 226 ผัง
(6.2) ยังไมประกาศกฎกระทรวง 191 ผัง
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2560: 1)
(5) ปญหาและอุปสรรคในการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
ประเด็ น ป ญ หาที่ ไ ม ส ามารถคุ ม ครองพื้ น ที่ ก ารเกษตรส ว นใหญ ซึ่ ง เป น ของ
ภาคเอกชนไวไดเนื่องจากความไมเปนธรรมในการบังคับใชที่ดิน การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่
เอกชน จึงดําเนินการไดเฉพาะในเขตจัดรูปที่ดินจํานวน 1.98 ลานไรเทานั้น นอกจากนั้นเปนการคุมครองใน
ที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะโครงการจัดที่ดินทํากิน อุปสรรคที่สําคัญที่สุดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตาม
เจตนารมณของนโยบายและแนวคิดไดก็คือความไมเปนธรรมในสังคม
ปญ หาความไม เ ป นธรรมในการบัง คับ ใชที่ ดิน ในกรณี ของการคุ ม ครองพื้น ที่
เกษตรกรรม อาจจะเกิดขึ้นได 2 กรณี คือ
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(1) ราคาที่ดิน
เมื่อมีการกําหนดเขตการใชที่ดิน ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ราคาที่ดินที่อยูในเขต
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมจะมีราคาต่ําเจาของที่ดินในเขตคุมครองนี้จะเปนผูเสียประโยชน (Wipe out)
ในขณะที่พื้นที่นอกเขตคุมครองจะสามารถใชเพื่อการพาณิชย และอุตสาหกรรม ราคาจะสูง ขึ้น ทําให
เจาของที่ดินไดรับผลประโยชนที่สูงหรือลาภลอย (Windfalls gain)เกิดความไมเปนธรรมกับเจาของที่ดินใน
เขตคุมครอง
(2) การเสียโอกาสในการเปลี่ยนอาชีพ
เจาของที่ดินสวนหนึ่งที่เปนเกษตรกรมีปญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร
เนื่องจากความไมแนนอนของราคาผลผลิตทางการเกษตร มีปญหาน้ําทวมพืชผลเสียหาย กอใหเกิดหนี้สิน
จึงตองการขายที่ดินเพื่อเปลี่ยนอาชีพ เมื่อมีการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยขาดมาตรการชวยเหลือทีเ่ ปน
ธรรมแลว ที่ดินก็จะตองมีราคาต่ําดังที่กลาวแลว โอกาสที่จะลางหนี้สินโดยการขายที่ดินเพือ่ นําเงินที่เหลือไป
ลงทุนประกอบอาชีพอื่นก็จะลดนอยลง เปนการเสียโอกาสในการเปลี่ยนอาชีพ
ปญหาความไมเปนธรรมนี้ไดมีผลยืนยันมาจากความเห็นของกลุมผูมีสวนไดเสียที่
ไมเห็นดวยกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม หากจะใหสามารถคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมได จําเปนจะตอง
มีมาตรการในการสรางความเปนธรรมในการบังคับใชที่ดินเสียกอน
4.3.8 ผลจากนโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Land Consolidation)
นโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Land Consolidation) ในประเทศไทยไดเริ่มมาตั้งแต
พ.ศ. 2512 ไดปรากฏเปนกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีในเวลาตอมา การทบทวนสาระสําคัญเรื่องการจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทยจะครอบคลุมรวม 3 เรื่อง (1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (2) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (3) ผลการดําเนินงาน
(1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมี 1 ฉบับ คือพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
(2) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติที่เกีย่ วของกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2560 เรื่องแผนแมบทการจัดรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม (พ.ศ. 2560-2579)
(3) ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน โครงการจัดรูปที่ดินไดดําเนินการไปแลวในทองที่จังหวัดตางๆ รวม 27 จังหวัด
คือ พิจิตร พิษณุโลก ลําปาง ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงหบุรี กาญจนบุรี อางทอง เพชรบุรี นครสวรรค
ลพบุ รี สระบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี นครปฐม สกลนคร ขอนแก น เลย บุ รี รั ม ย สุ ริ น ทร
มหาสารคาม อุบ ลราชธานี หนองคาย อุดรธานี นครศรีธรรมราช ปตตานีซึ่ง อยูในเขตการรับ น้ําของ
โครงการชลประทาน 8 โครงการ คือ โครงการเจาพระยาใหญ โครงการพิษณุโลก โครงการแมกลองใหญ
โครงการหนองหวาย โครงการน้ําอูน โครงการแมวัง กิ่วลม โครงการชลประทานเลย โครงการอางเก็บน้ํา
อําปล และพื้นที่อยูในเขตการรับน้ําของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาอีก 1 โครงการ คือ โครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟาจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพื้นที่จัดรูปที่ดินทั้งหมดประมาณ 1.98 ลานไร (กรมชลประทาน, 2559: 10)
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ตารางที่ 4-23 ชวงเวลาการดําเนินงานในการจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม

ที่มา:

แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

ลําดับเวลาการดําเนินงานในการจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม

ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 9

2512
2517
2534
2545

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12

2558
2560

พ.ศ.2512โครงการตัวอยางในการจัดรูปที่ดิน 1,000 ไร ที่ ต.พักทัน อ.บางระจัน สิงหบุร1)ี
พ.ศ.2517ประกาศใช พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.25172)
พ.ศ.2534ประกาศใช พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.25343)
พ.ศ.2545โอนภารกิจการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไปยังกรมชลประทาน 4)
พ.ศ.2558ประกาศใช พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.25585)
พ.ศ.2560ครม.มีมติเห็นชอบแผนแมบทการจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (พ.ศ.2560-2579)
โดยมีเปาหมาย 14.461 ลานไร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 25606)

1)

Department of Land Development and ILACO (1975: 2-3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 155 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 18 กันยายน 2517
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 211 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534
4)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนที่ 99 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558
6)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 มิถุนายน 2560
2)

ที่มา :

7 ป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
13 ป

พ.ศ.2558
ประกาศใช พ.ร.บ.จัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.25585)

พ.ศ.2545
โอนภารกิจการจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณไปยังกรม
ชลประทาน

12 ป
รวม 39 ป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

พ.ศ.2534
ประกาศใช พ.ร.บ.จัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.25343)

รูปที่ 4-10 ชวงเวลาการดําเนินงานในการจัดรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม

Department of Land Development and ILACO (1975: 2-3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 155 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 18 กันยายน 2517
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 211 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนที่ 99 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558
6)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 มิถุนายน 2560

2)

1)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2

ถถ5ถ5njch5 ป

พ.ศ.2517
ประกาศใช พ.ร.บ.จัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.25172)

2)

พ.ศ.2512
3) วอย างในการ
โครงการตั
จัดรูปที่ดิน 1,000 ไร ที่
ต.พักทัน อ.บางระจัน
จ. สิงหบุรี1)

1)

2 ป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

พ.ศ.2560
ครม..มีมติเห็นชอบแผน
แมบทการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (พ.ศ.25602579) โดยมีเปาหมาย
14.461 ลานไร เมื่อวันที่
6 มิถุนายน 25606)
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4.3.9 ผลจากนโยบายการอนุรักษดินและน้ํา
นโยบายการอนุรั ก ษ ดิน และน้ํ าไดกํ าหนดขึ้น เพื่ อป องกัน ความเสื่ อมโทรมของที่ ดิน มาตั้ง แต
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบัน
ความเสื่อมโทรมของที่ดินคือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของดิน ซึ่ง
ในประเทศไทยนั้นปญหาที่รุนแรงที่สุดคือ การชะลางพังทลายของดิน และความอุดมสมบูรณของดินที่ลดลง
จากการนําธาตุอาหารในดินขึ้นไปใชของพืชตางๆ
การชะลางพังทลายของดินจากการศึกษาในป พ.ศ. 2543 พบวามีพื้นที่ที่มีการสูญเสียดินประมาณ
108.9 ลานไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543: 37)
สาระสําคัญในหัวขอนี้ไดทบทวน 4 เรื่อง คือ (1) นโยบายการอนุรักษดินและน้ํา (2) ที่มาแหง
อํานาจในการดําเนินการ (3) ผลการอนุรักษดินและน้ําและชวงเวลาดําเนินการ และ(4) ปญหาการอนุรักษ
ดินและน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) นโยบายการอนุรักษดินและน้ํา
นโยบายการอนุรักษดินและน้ํา มีปรากฏอยางชัดเจนมาตั้งแต พ.ศ. 2480 เมื่อพระยาพหล
พลพยุหเสนา ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล คณะที่ 8 ตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2480 ไดมีขอความ
วา “จะจัดการสํารวจดินในทองที่ตางๆ วาเหมาะแกการปลูกพืชชนิดใดบาง เมื่อไดทําการทดลองปลูกพืชที่
เห็นวาเหมาะแกพื้นที่นั้นฯ และเห็นลูทางที่จะบังเกิดผลสมประสงคก็จะไดแนะนําชักจูงราษฎรบํารุงพืน้ ทีด่ นิ
เพื่อใหการเพาะปลูกพืชนั้นๆ ไดผลเทาที่ควรจะได”
รัฐไดมีนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา ทั้งที่เปนนโยบายโดยตรงและนโยบายที่มี
สวนสนับสนุน ดังที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1-12 กฎหมายที่
เกี่ยวของกับที่ดินและปาไมหลายฉบับ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่ ดิน ปาไม น้ํา และสิ่งแวดลอม
จํานวนมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
(2) ที่มาแหงอํานาจในการดําเนินการ
(2.1) กฎหมายที่เกี่ยวของ
มีกฎหมายอยูห ลายฉบับซึ่งบงชี้ถึงเจตนารมณของรัฐในอันที่จะอนุรักษทรัพยากร
ที่ดินและปาไม หรือทรัพยากรของชาติ กฎหมายที่สําคัญไดแก
(1) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
(2) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
(3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518
(4) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ในจํานวนกฎหมายเหลานี้ พระราชบัญญัติพฒ
ั นาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให
ความชัดเจนในนโยบายของรัฐในเรื่องการอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งไดมอบหมายใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินที่สามารถกําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ําขึ้นได
(2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในแผนพัฒนาฯ ตั้งแตฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 12 นั้น ทุกฉบับจะระบุไววา รัฐมี
นโยบายโดยตรงในการอนุรักษดินและน้ํา เชน
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 : ในชวงที่ 2 ของแผน (2507-2509) ระบุไววาจะพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนคุณคาในการเกษตรอันไดแก เนื้อที่ดิน ปาไม น้ํา และอื่นๆ เพื่อนํามาใชใหไดผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจโดยแทจริงและถาวรโดยคํานึงถึงหลักอนุรักษกรรม นอกจากนั้น ยังบงชี้เกี่ยวกับการ
เรงรัดการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินและความอุดมสมบูรณของดิน โดยใหการอนุรักษดินและน้ํานั้นอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน (ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2506)
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 2 : ใหมีการจัดตั้งศูนยอนุรัก ษดินและน้ําปล ะ 2 ศูนยใน
จังหวัดที่เหมาะสม โดยมีสวนสัมพันธกับการรักษาตนน้ําลําธาร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 : ระบุไวในแนวทางการพัฒนาการเกษตรและชลประทาน
วาใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชนแกการเกษตรในอนาคต
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4 : เนนความสํ าคัญ ของปญ หาและลัก ษณะของการใช
ทรัพยากรของประเทศ ตลอดจนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมของชาติ โดยการสนับสนุนใหกรมพัฒนา
ที่ดิน ขยายโครงการประเภทอนุรั ก ษ ดิน และน้ํ า รวมทั้ ง ปรับ ปรุ ง คุ ณภาพของดิ น นอกจากนั้น ยั ง ให
ความสําคัญดานโครงการปลูกปา เพื่ออนุรักษบริเวณตนน้ําลําธารเปนอันดับแรกและเรงดวน
แผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 5 : เน นการใชที่ ดิน แหลง น้ํ า และปา ไม ที่ มีอยูใ หเ กิ ด
ประโยชนสูงสุดรวมถึงการอนุรักษเพื่อลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวดวย สงเสริมการ
แกปญหาดินที่มีปญหา (เชน ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และการปลูกไมโตเร็วเพื่อการทําฟนและ
ชวยปองกันการพังทลายของดินในภาคตางๆ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 : เนนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ รวมทั้งการใชทรัพยากรดังกลาวโดยคํานึง ถึงการอนุรักษ พรอมทั้งให ความสําคัญแกการ
กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศ และโครงการปรับปรุงการจําแนกประเภทที่ดิน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 : เนนการอนุรักษดินและน้ําโดยใชวิธีที่ไมยุงยากและลงทุนนอย
สามารถถายทอดใหนําไปปฏิบัติไดโดยรัฐจะเปนผูใหบริการทางดานวิชาการสําหรับพื้นที่ที่มีปญหารุนแรงมาก
จัดตั้งหมูบานอนุรักษดินและน้ําหรือหมูบานพัฒนาที่ดินใหครบทุกอําเภอ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 : เนนการสงเสริมการอนุรักษดินและน้ํา โดยการปลูกพืชตาม
แนวระดับในพื้นที่ลาดชัน รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการธรรมชาติ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 : เนนการฟนฟูทรัพยากรที่ดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรมใหมี
ความอุดมสมบูรณ และเหมาะสมกับการใชประโยชนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนกิจกรรม
การเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรเชิงอนุรักษ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : เนนการอนุรักษในพื้นที่สูงชันโดยการปลูกหญาแฝก
และฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน โดยการสงเสริมเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ รวมทั้งการกําหนดเขตการใชที่ดิน
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 : เนนการแกไขการชะลางพังทลายของดิน โดยการปลูก
หญาแฝกและพืชคลุมดิน ฟนฟูคุณภาพดินเค็มและดินเปรี้ยว
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 : เนนการอนุรักษทรัพยากรดินและที่ดินใหมีคุณภาพ
เหมาะสมตอการใชประโยชน
(2.3) มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐนั้น มีอยูห ลายเรื่องซึง่ เกี่ยวของกับการ
อนุรักษดนิ และน้ําอยูเปนอันมากที่สําคัญมีดังตอไปนี้
(1) การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้าํ วันที่ 28 พฤษภาคม 2528
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(2) แนวการปฏิบัติงานในดานการใชทรัพยากรและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2517
(3) การปดปาเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม วันที่ 9 มกราคม 2522
(4) นโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดลอมแหงชาติ วันที่ 3
กุมภาพันธ 2524
(5) นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน วันที่ 22 มิถุนายน 2525
(6) นโยบายปาไมแหงชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2528
จากการวิเคราะหถึงแนวความคิดที่กําหนดขึ้นเปนนโยบายของรัฐ และแนวทาง
ปฏิบัติที่คณะรัฐมนตรีมีม ติเ ห็นชอบนั้น อาจจะสรุป ไดวาในระยะ 20 ปที่ผานมา รัฐ บาลทุก รัฐบาลได
ตระหนักถึงปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ดินและปาไมมาโดยตลอด นโยบายเรื่อง
การอนุรักษดินและน้ําไดมีการกําหนดไววาจะตองดําเนินการทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเปนการสนับสนุน
จากนโยบายการอนุรักษทรัพยากรปาไมห ลายฉบับ นโยบายของรัฐที่แสดงใหเ ห็นถึง เจตนารมณในการ
อนุรักษดินและน้ําไดแก การจัดตั้งสถาบันขึ้นหลายแหงเพื่อดําเนินการวิจัยและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
(3) ผลการอนุรักษดินและน้ําและชวงเวลาการดําเนินการ
จากปญหาการชะลางพังทลายของดินดังกลาวไดมกี ารจัดทําระบบอนุรกั ษดินและน้าํ
โดยกรมพัฒนาที่ดิน ที่ใชมาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช และมาตรการวิธีกลรวมกับวิธีพืช
กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําโครงการโดยนําเกษตรกรเขามารวมดําเนินการ โดย
จัดตั้งเปนหมอดินอาสาประจําจังหวัด ประจําอําเภอ ประจําตําบล และประจําหมูบา นถึงปจจุบนั มีจํานวน รวม
89,332 คน (กรมพัฒนาที่ดนิ , 2558: 123)
การดําเนินการในลักษณะพื้นที่นั้น กรมพัฒ นาที่ดินไดเริ่มจัดตั้งหมูบานพัฒนา
ที่ดินในป พ.ศ. 2535 หลังจากนั้นมาเปนการจัดตั้งเขตพัฒนาที่ดินในป พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบันมีจํานวน 526
แหง กระจายทั่วประเทศ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558: 225)
กรมพัฒนาที่ดินไดรายงานวาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1ถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25062554) สามารถใหบริการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําได 14.65 ลานไร กอสรางแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษ
ดินและน้ําจํานวน 7,473 แหง และขุดสระน้ําในไรนานอกเขตชลประทานได 138,145 บอ สวนในชวง
แผนพัฒ นาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นั้น ไดฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดินได 4.699
ลานไร พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ําจํานวน 860 แหง ขุดบอน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน
จํานวน 236,182 บอ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559: 45, 56-59)
นอกจากการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินแลวยังมีการดําเนินการของกองทุน
สงเคราะหก ารทํา สวนยาง กรมป า ไมใ นการอนุรั ก ษ พื้น ที่ ตน น้ํ า และสํา นั ก งานการปฏิรู ป ที่ ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรมในเขตปฏิรูป ที่ ดินรวมทั้ ง การวิจั ยของมหาวิทยาลัย ตางๆ (สุ นทร นิค มรัตน , 2525: 425;
REDECON, 1974: 1-6; ALRO, 1980: 17-18)
ทั้งนี้มีลําดับเวลาการดําเนินการซึ่งไดเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2506 ในชวงแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ถึงปจจุบัน พ.ศ. 2561 เปนเวลา 55 ป เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559 สามารถดําเนินการไดเพียง 19.32 ลานไร และมีแผนจะดําเนินการในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อีก 5 ลานไร ทั้งนี้ในแผนปฏิรูปประเทศกําหนดใหมีการ
อนุรักษดินและน้ําปละ 120,000 ไร ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-24 และรูปที่ 4-11
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(4) ปญหาการอนุรักษดินและน้ํา
ปญหาในการดําเนินโครงการอนุรักษดินและน้ําที่ผานมา มี 3 ประการ คือ (1) สาเหตุจาก
ทางราชการ (2) สาเหตุจากเกษตรกร และ(3) สาเหตุจากลักษณะโครงการดังกลาวขางตน
ตารางที่ 4-24 ชวงเวลาการดําเนินการดานอนุรักษดนิ และน้ํา
ชวงเวลา
แผนพัฒนาฯ
พ.ศ.
ฉบับที่ 1

2506

ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5

2524
2526
2527

ที่มา:

ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 10

2543
2551

ฉบับที่ 11

2559

ฉบับที่ 12

2561

1)

ชวงเวลาการดําเนินการดานอนุรักษดนิ และน้ํา
(1) วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 จัดตั้งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ มีกองบริรักษที่ดินรับผิดชอบ
การอนุรักษดินและน้ํา1)
(2) วันที่ 3 กันยายน 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติโครงการขายงานอนุรักษดินและน้าํ
ในขณะนั้น มีศูนยพัฒนาที่ดิน 3 แหง คือ ขอนแกน ชลบุรี และนครราชสีมา2)
มีการประเมินการสูญเสียดินครั้งที่ 1 โดย ระบบ USLE มีพื้นที่ชะลางพังทลายของดิน 108 ลานไร3)
ประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 บทบัญญัติมาตรา 5 (3) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินมี
อํานาจหนาที่ในการอนุรักษดินและน้ํา (เดิมเปนบทบัญญัติมาตรา 20(2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน4)
มีการปรับโครงสรางกรมพัฒนาที่ดินโดยมีการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต รวม 12 เขต และทําหนาที่อนุรักษ
ดินและน้ํา5)
มีการประเมินการสูญเสียดินครั้งที่ 2 โดยระบบ USLE มีพื้นที่ชะลางพังทลายของดิน 108 ลานไร6)
ประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 บทบัญญัติมาตรา 13 กําหนดใหดําเนินการอนุรักษดินและน้ํา
ในพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายของดินโดยการประกาศเขตอนุรักษดินและน้าํ 7)
ตั้งแต พ.ศ. 2506 เปนตน มาจนสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2559) เปนเวลา 53 ป สามารถดําเนินการ
อนุรักษดินและน้ําได 19.32 ลานไร และมีแผนจะดําเนินการจํานวน 5 ลานไรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 8)
แผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นยอยที่ 2 ทรัพยากรดิน 2.2 ใหมีการจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ําปละ 120,000 ไร 9)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2506
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน 2506
3)
กรมพัฒนาที่ดิน (2524: 16)
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 100 ตอนที่ 160 ฉบับพิเศษลงวันที่ 6 ตุลาคม 2506
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ตอนที่ 51 ลงวันที่ 20 เมษายน2527
6)
กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)
7)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 27ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ2551
8)
กรมพัฒนาที่ดิน (2559: 45, 58, 141)
9)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2561: 107)
2)

ที่มา:

5)

4)

3)

2)

1)

18 ป

พ.ศ.2524
ประเมินการสูญเสีย
ดิน ครั้งที่ 1
มีพื้นที่ชะลาง
พังทลายของดิน
108 ลานไร3)

2 ป

พ.ศ.2526
ประกาศใช พ.ร.บ.
พัฒนาที่ดิน พ.ศ.
2526 มาตรา 5 (3)
กําหนดให คพด.
มีอํานาจหนาที่ในการ
อนุรักษดินและน้ํา4)

1 ป

16 ป

พ.ศ.2543
ประเมินการสูญเสีย
ดิน ครั้งที่ 2 มีพื้นที่
ชะลางการพังทลาย
ของดิน 108 ลานไร6)

8 ป

พ.ศ. 2551
ประกาศใช พ.ร.บ.
พัฒนาที่ดิน พ.ศ.
2551 (ยกเลิกฉบับ
พ.ศ.2526)7)

7)

กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125ตอนที่ 27ก ลงวันที่ 5กุมภาพันธ2551
8)
กรมพัฒนาที่ดิน (2559: 45, 58, 141)
9)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2561: 107)

6)

พ.ศ. 2527
ปรับโครงสรางกรม
พัฒนาที่ดินจัดทํา
สนช.12 แหง ทํา
หนาที่อนุรักษดิน
และน้ํา5)

รูปที่ 4-11 ชวงเวลาการดําเนินการในการอนุรักษดนิ และน้ํา

ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2506
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน 2506
กรมพัฒนาที่ดิน (2524: 16)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 100 ตอนที่ 160 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2506
ราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ตอนที่ 51 ลงวันที่ 20 เมษายน2527

พ.ศ.2506.
-จัดตั้งกรมพัฒนา
ที่ดินมีกองบริรักษ
ที่ดินรับผิดชอบการ
อนุรักษดินและน้ํา1)
- ขยายศูนยพัฒนา
ที่ดิน2)

8 ป

พ.ศ.2559
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
ดําเนินการได
19.32 ลานไร มี
แผนดําเนินการใน
ในชวงแผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 จํานวน5
ลานไร8)

2 ป

พ.ศ. 2561
แผนปฏิรูป
ประเทศ
กําหนดให
อนุรักษดินและ
น้ําปละ
120,000 ไร9)
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4.3.10 ผลจากนโยบายภาษีที่ดิน
สาระสําคัญในหัวขอนี้มี 4 เรื่อง คือ (1) ความเปนมา (2) ภาษีบํารุงทองที่ (3) อัตราภาษี
บํารุงทองที่ใชอยูในปจจุบัน และ(4) ลําดับเวลาเรือ่ งภาษีที่ดนิ
(1) ความเปนมา
การเก็บภาษีที่ดินไดเริม่ ในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2354 ในสมัยรัชกาลที่ 2 แหง
กรุงรัตนโกสินทร
ในรัชสมัยนี้ ไดเริ่มมีการเดินสวนเดินนาขึ้นใน พ.ศ. 2354 ซึ่ง เสทื้อน ศุภโสภณ (2507:
136-138) ไดกลาวไววา
“การเดินสวน”ก็คื อ การแต งเจ าพนัก งานออกไปสํารวจสวนของราษฎร เพื่ อ
ประโยชนในการเก็บอากรสวน ซึ่งในครั้งนั้นเก็บตามจํานวนชนิดของตนผลไม ที่ใหประโยชนแกเจาของสวน
เชน ตนผลไมขั้นดี ไดแก ทุเรียน มังคุด มะมวง ฯลฯ ก็เก็บคาอากรสูง ถาเปนตนผลไมชั้นรอง ไดแก ขนุน
สะทอน สม มะไฟ ฯลฯ ก็เสียคาอากรต่ําลงมา ดังนั้น เปนตน
เมื่อเวลาลวงไปนานๆ ยอมอาจจะมีตนไมที่ปลูกขึ้นใหม และของเกาที่ลมตายไป
หรือการเปลี่ยนที่สวนมาเปนที่นา และที่ปามาทําเปนสวนขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ยอมมีอยูเสมอ ฉะนั้น
เพื่อใหเจาของสวนไดรับความยุติธรรมในการเสียคาอากรสวน จึงมีประเพณีที่นานๆ ทางราชการจะใหเจา
พนักงานออกไป “เดินสวน”ครั้งหนึ่ง ตามปกติที่ปฏิบัติกันมาเปลี่ยนรัชกาลใหมก็เปนกําหนดที่จะตองเดินสวน
กันครั้งหนึ่ง แตบางรัชกาลที่มีระยะยาวนานก็อาจมีการเดินสวนหลายครั้งดวยกัน
ขาหลวงเดินสวน มีหนาที่ตรวจรังวัดที่ดิน และออกโฉนดใหแกเจาของสวนถือไว
เปนสําคัญ ซึ่งในโฉนดนั้นจะมีรายการจํานวนตนผลไมที่จะตองเสียคาอากรแตละประเภทไวโดยชัดแจงสําหรับ
เจาพนักงาน พระคลังสวนจะไดเก็บเงิน คาอากรตามโฉนดนี้ทุกปไปจนกวาจะมีการเดินสวนครั้งใหมตอไป
สวน “การเดินนา”นั้น ก็คลายคลึงกับการเดินสวน กลาวคือ จะมีขาหลวงชุดหนึ่ง
ออกสํารวจที่นาของราษฎร แลวออกหนังสือสําคัญใหแกเจาของนานั้นๆ เพื่อสําหรับเปนหลักฐานในการเก็บคา
นาตอไป แตในรัชกาลที่ 2 นี้ การเก็บคานามิไดเรียกเก็บเปนตัวเงิน หากใชเก็บเปนหางขาวตามแบบโบราณ
คือ ทํานาไดขาวมากนอยเทาใด ก็แบงสวนเปนภาคหลวงตามสมควรในรัชกาลที่ 2 นี้ รัฐบาลเรียกเก็บภาค
หลวงในอัตราไรละ 2 สัดครึ่ง ซึ่งเจาของนาตองขนขาวอันเปนสวนหางขาวนี้ มาสงขึ้นยุงฉางของหลวงเอง
การเก็บหางขาวตามวิธีดังกลาวนี้ ทางราชการของเราในครั้งนั้นแบงนาออกเปน 2 ประเภท คือ
1. นาน้ําทา คือ นาที่ทําไดทั้งน้ําฝนและน้ําทา วิธีเก็บหางขาวนาประเภทนี้เก็บดวย
วิธีคูโค คือ นับจํานวนโคหรือกระบือที่ใชทํานา โดยถือวาโคคูหนึ่งจะทํานาในที่นั้นๆ ไดปละเทาใด แลวเอา
เกณฑ จํานวนโคขึ้นตั้งเปนอัตราหางขาวที่จะตองเสีย นาประเภทนี้จึงเรียกกันอีกนัยหนึ่งวา“นาคูโค”ฉะนั้นนา
คูโคนี้ ถึงจะทําหรือมิทําก็จะตองเสียหางขาวตลอดไป
2. นาฟางลอย คือ นาที่อาศัยแตน้ําฝนอยางเดียว เปนนาที่ดอน น้ําทาขึ้นไมถึง วิธี
เก็บหางขาว สําหรับนาประเภทนี้ เก็บจากทองที่ที่ทํานาไดจริงๆ ถาที่ใดไมไดทําหรือทําไมได ก็ไมตองเสียหาง
ขาวและถือเอาตอฟางที่เก็บเกี่ยวแลวเปนเกณฑในการเรียกเก็บคานา โดยเหตุนี้จึงเรียกกันวานาฟางลอย
ขาหลวงเดินนา เมื่อสํารวจสําเร็จแลวก็จะออกหนังสือสําคัญใหเจาของนายึดถือไว
เปนสําคัญสําหรับเปนหลักฐานในการเรียกเก็บคานาของเจาพนักงานตอไป ถาเปนนาคูโคเรียกวา “ตราแดง”
ถาเปนนาฟางลอยเรียกวา“ใบจอง”
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ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได มีก ารปรั บปรุง การเก็บ คานาจากที่ ใช วิธี เรี ยกเก็ บ
ขาวเปลือก เชน เก็บในอัตราไรละ 2 สัดครึ่ง ซึ่งเรียกวา“หางขาว”และเจาของนาจะตองนําขาวในสวนที่เปน
หางขาวนี้ มาสงถึงฉางหลวงเอง เปลี่ยนแปลงวิธีเก็บคานามาเปน “ตัวเงิน” แทนการเก็บเปนขาวเปลือกโดย
คิดในอัตราไรละ 1 สลึง และเก็บเงินแทนคาขนขาวสงฉางหลวง ตางหากอีกไรละ 12 สตางค (เสทื้อน
ศุภโสภณ, 2507: 188)
ในป พ.ศ. 2503 ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการ
(ธนาคารโลก) (2503: 64-66) ไดเสนอแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีสําหรับประโยชนที่ไดรบั จากการ
ชลประทาน ไวดังนี้
“ในปจจุบันประเทศไทยตางกับประเทศอื่นที่ไมไดคิดคาธรรมเนียมหรือ
เก็บภาษีสําหรับประโยชนที่ไดรับจากการชลประทาน ในกรณีที่ประโยชนที่ไดรับเห็นได จากการที่ผลผลิต
เพิ่มขึ้น การเก็บคาธรรมเนียมก็เปนการสมควรอยางไมมีปญหา ตามลักษณะของระบบการชลประทานใน
ประเทศไทยไมอาจเก็บคาธรรมเนียมตามปริมาณน้ําที่ใชได ดวยเหตุนี้คณะสํารวจฯ จึงขอเสนอใหเก็บภาษี
จากเนื้อที่ที่ไดรับการชลประทานเพิ่มขึ้นจากภาษีที่ดิน (ภาษีบํารุงทองที่) ซึ่งขณะนี้เก็บอยูเปนประจําใน
อัตราต่ําอยางไรก็ดีปญหามีอยูวา เนื้อที่ที่ไดรับการชลประทานสวนใหญไดรับน้ําไมแนนอนและในดานการ
บริหารไมอาจจะเพิ่มลดภาษีการชลประทานตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําที่ไดรับแตละปได จาก
จํานวนเนื้อที่ซึ่งไดรับการชลประทานภายใตการควบคุมของกรมชลประทาน ในปจจุบัน 8.5 ลานไร เนื้อที่ที่
ไดรับ น้ําแนนอนและเพียงพอตรงตามเวลาที่ตองการทุกปคงจะมีไมเกิน 2 ลานไร นอกนั้นไดรับบริการ
ชลประทานไมแนนอนสม่ําเสมอกันทุกป”
เพื่อ เปน หลัก ในการเก็บ ภาษีตามที่ไ ดแ นะนํ า คณะสํารวจฯขอเสนอให ก รม
ชลประทานจําแนกเนื้อที่ถือครองทั้งหมดในบริเวณที่ไดรับการชลประทานออกเปน 4 ประเภท ตามปริมาณ
น้ําที่ไดรับจากโครงการชลประทานคือ ก) เปนเนื้อที่ซึ่งไดรับน้ําอยางเพียงพอสําหรับปลูกพืชทั้งในฤดูฝนและใน
ฤดูแลง ข) เนื้อที่ที่ไดรับน้ําเพียงพอสําหรับปลูกพืชไดครั้งเดียว ค) เนื้อที่ที่ไดรับน้ําเพียงพอสําหรับปลูกพืชได
ครั้งเดียวนอกจากในปที่แลงผิดปกติและ ง) เนื้อที่ที่ไดรับน้ําไมแนนอนสําหรับปลูกพืชครั้งเดียวแมแตในปปกติ
ในปจจุบันมีเนื้อที่จํานวนนอยที่เขาอยูในขายประเภทแรก แตเมื่อโครงการเขื่อน
ยันฮีสรางเสร็จแลวจะมีเนื้อที่จํานวนมากเขาเกณฑอยูในประเภทที่หนึ่ง เมื่อถึงเวลานั้นแลว คณะสํารวจฯขอ
เสนอใหเก็บคาบริการชลประทานรายปในอัตรา 20 บาทตอไร เงินจํานวนนี้จะเปนเพียงสวนนอยของรายได
ที่กสิกรจะไดรับเพิ่มขึ้น ในทํานองเดียวกันขอเสนออัตรา 15 บาทสําหรับที่ถือครองประเภทที่สอง และ
5 บาท สําหรับที่ถือครองประเภทที่สาม คณะสํารวจฯเสนอไมใหเก็บคาบริการชลประทานสําหรับที่ถอื ครอง
ประเภทที่สี่ คณะสํารวจฯขอเสนอใหก รมชลประทานเริ่ม ทําการจําแนกที่ดินเสียแตบัดนี้ เพื่อใหออก
กฎหมายที่จําเปนและเริ่มเก็บภาษีตามที่ไดเสนอนี้ใน พ.ศ.2503 และควรจะเก็บภาษีจากเนื้อที่ที่ไดรับการ
ชลประทานไดทั้งหมดตั้งแต พ.ศ.2505 เปนตนไป
(2) ภาษีบํารุงทองที่
ในป พ.ศ. 2508 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนที่ 94 ฉบับพิเศษ โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
“เนื่องจากประมวลรัษฎากรไดบัญญัติใหกรมสรรพากรเปนผูควบคุมจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ แตใหกันไว
ตางหากเพื่อใชจายในการบํารุงทองที่ในเขตทองถิ่นนั้นๆ จึงสมควรมอบใหราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บ
ภาษีบํารุงทองที่เสียเอง”
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มาตรา 7 ไดบัญญัติไววาใหเจาของที่ดินตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตามอัตราภาษี
บํารุงทองที่ ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป
สําหรับที่ดินที่ใชเพื่อเกษตรกรรมนั้น อยูนอกเขตเทศบาลใหลดหยอนไดไมเกินหาไร
แตจะนอยกวาสามไรไมได
(3) อัตราภาษีบํารุงทองที่ใชอยูในปจจุบัน
อัตราภาษีบํารุงทองที่ที่ใชอยูในปจจุบันนั้นไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มา
ใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่
1 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 4-25
การใชอัตราภาษีบํารุงทองที่ในปจจุบันที่ยึดฐานภาษี พ.ศ. 2524 ทั้งๆที่เวลาผาน
มาถึง 30 ปเศษ ทั้งๆ ที่ราคาที่ดินมีราคาสูงหลายเทาตัว และมีการยกเวนไมเก็บภาษีที่ดินอีกหลายกรณี
แสดงใหเห็นวารัฐบาลและการจัดการที่ดินที่เอกชนครอบครอง แตไปเนนการจัดการที่ดินของรัฐเปนหลัก
(โสภณ ชมชาญ, 2556: 68)
(4) ชวงเวลาการดําเนินการเรื่องภาษีที่ดิน
การเก็บภาษีที่ดิน ตั้งแตเริ่มเมื่อ พ.ศ.2354 ถึงปจจุบัน พ.ศ.2561 เปนเวลา 207 ป
ที่นาสังเกตคือ ตั้งแต พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ. 2560 เปนเวลา 36 ป อัตราคาบํารุงทองที่มิไดมีการเปลี่ยนแปลง
แตอยางใด ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-26 และรูปที่ 4-12
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ตารางที่ 4-25 บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่1)

1)

ชั้น

ราคาปานกลางของที่ดิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
(11)
34

ไมเกินไรละ 200 บาท
เกินไรละ 200 บาท ถึงไรละ 400 บาท
เกินไรละ 400 บาท ถึงไรละ 600 บาท
เกินไรละ 600 บาท ถึงไรละ 800 บาท
เกินไรละ 800 บาท ถึงไรละ 1,000 บาท
เกินไรละ 1,000 บาท ถึงไรละ 1,200 บาท
เกินไรละ 1,200 บาท ถึงไรละ 1,400 บาท
เกินไรละ 1,400 บาท ถึงไรละ 1,600 บาท
เกินไรละ 1,600 บาท ถึงไรละ 1,800 บาท
เกินไรละ 1,800 บาท ถึงไรละ 2,000 บาท
เกินไรละ 2,000 บาท ถึงไรละ 2,200 บาท
เกินไรละ 2,200 บาท ถึงไรละ 2,400 บาท
เกินไรละ 2,400 บาท ถึงไรละ 2,600 บาท
เกินไรละ 2,600 บาท ถึงไรละ 2,800 บาท
เกินไรละ 2,800 บาท ถึงไรละ 3,000 บาท
เกินไรละ 3,000 บาท ถึงไรละ 3,500 บาท
เกินไรละ 3,500 บาท ถึงไรละ 4,000 บาท
เกินไรละ 4,000 บาท ถึงไรละ 4,500 บาท
เกินไรละ 4,500 บาท ถึงไรละ 5,000 บาท
เกินไรละ 5,000 บาท ถึงไรละ 5,500 บาท
เกินไรละ 5,500 บาท ถึงไรละ 6,000 บาท
เกินไรละ 6,000 บาท ถึงไรละ 6,500 บาท
เกินไรละ 6,500 บาท ถึงไรละ 7,000 บาท
เกินไรละ 7,000 บาท ถึงไรละ 7,500 บาท
เกินไรละ 7,500 บาท ถึงไรละ 8,000 บาท
เกินไรละ 8,000 บาท ถึงไรละ 8,500 บาท
เกินไรละ 8,500 บาท ถึงไรละ 9,000 บาท
เกินไรละ 9,000 บาท ถึงไรละ 9,500 บาท
เกินไรละ 9,500 บาท ถึงไรละ 10,000 บาท
เกินไรละ 10,000 บาท ถึงไรละ 15,000 บาท
เกินไรละ 15,000 บาท ถึงไรละ 20,000 บาท
เกินไรละ 20,000 บาท ถึงไรละ 25,000 บาท
เกินไรละ 25,000 บาท ถึงไรละ 30,000 บาท
เกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีไรละ ดังตอไปนี้
(1) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท แรกใหเสียภาษี 70 บาท
(2) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินสวนที่เกิน 30,000 บาท ใหเสียทุกๆ
10,000 บาท ตอ 25 บาทเศษของ 10,000 บาท ถาถึง 5,000 บาท ใหถือเปน
10,000 บาท ถาไมถึง 5,000 บาท ใหปดทิ้ง"

ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 2ก ลงวันที่ 1 มกราคม 2560

ภาษีไรละ
บาท สต.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
30
22
25
27
30
32
35
37
40
42
45
47
50
55
60
65
70

50
50
50
50
50
50
50
50
50
-

หมายเหตุ
(1) ที่ดินที่ใชประกอบ
การกสิกรรมเฉพาะประเภท
ไมลมลุก ใหเสียกึ่งอัตรา แต
ถาเจาของที่ดินประกอบการ
กสิกรรมประเภทไมลมลุกนั้น
ดวยตนเองใหเสียอยางสูงไม
เกินไรละ 5 บาท
(2) ที่ดินทีท่ ิ้งไววา งเปลา
หรือ
ไมไดทําประโยชน
ตามควรแกสภาพของทีด่ ิน
ใหเสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทา
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ตารางที่ 4-26 ชวงเวลาการดําเนินการเรื่องภาษีที่ดิน
แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

ลําดับเวลาเรื่องภาษีที่ดิน

กอนมีแผนพัฒนาฯ

2354

ในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดมีการเดินสวนเดินนา การเดินสวนเปนการสํารวจสวนเพื่อเก็บอากรสวน เดินนา
เปนการสํารวจเพื่อเก็บคานา โดยเก็บเปน “หางขาว” หรือขาวเปลือก1)
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีการเปลี่ยน “หางขาว”เปน “ตัวเงิน”1)
มีการเก็บภาษีสวนผลไม 2)
มีการแตงตั้ง “ขาหลวงกรมนา” ใหไปเก็บคานา 3)
กําหนดหนาที่ของกระทรวงเกษตรพนิชการขอ (4) “มีนาทีป่ ลงกฎ เรียกหางขาวคานา”4)
ประกาศใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคานา ร.ศ. 1195)
ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ(ธนาคารโลก) ไดเสนอแนวคิดเรื่องการเก็บภาษี
สําหรับประโยชนที่ไดรับจากการชลประทาน6)
ประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.25087)
ประกาศใชพระราชกฤษฏีกาใหนําราคาปานกลางที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ ประจําป 2521
ถึง พ.ศ.2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ.2560 พ.ศ.25608)

2367
2397
2431
2435
2443
2503
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 12
ที่มา

1)

2508
2560

เสทื้อน ศุภโสภณ (2507: 136,188)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525: 34)
3)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2535: 4-5)
4)
เจาพระยาวงษานุประพัทธ (2484: 8) โดยใชขอความตามตนฉบับ
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 17 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2443
6)
ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการ (ธนาคารโลก) (2503: 64-66)
7)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 82 ตอนที่ 94 ฉบับพิเศษลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2508
8)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่ 6 มกราคม 2560
2)

ที่มา :

30 ป

มีการเก็บภาษี
สวนผลไม 2)

พ.ศ. 2397

34 ป

4 ป

กําหนดหนาที่ของ
กระทรวงเกษตร
พนิชการขอ (4)“มี
นาที่ปลงกฎ เรียก
หางขาวคานา”4)

พ.ศ. 2435

8 ป

ประกาศใช
พระราชบัญญัติเก็บ
เงินคานา ร.ศ. 1195)

พ.ศ. 2443

60 ป

ธนาคารระหวาง
ประเทศเพื่อการ
บูรณะและ
วิวัฒนาการ
(ธนาคารโลก) ได
เสนอแนวคิดเรื่องการ
เก็บภาษีสําหรับ
ประโยชนที่ไดรับจาก
การชลประทาน6)

พ.ศ. 2503

รูปที่ 4-12 ชวงเวลาการดําเนินการเรื่องภาษีที่ดิน

6)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 17 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2443
ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการ (ธนาคารโลก) (2503: 64-66)
7)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 82 ตอนที่ 94 ฉบับพิเศษลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2508
8)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่ 6 มกราคม 2560

5)

มีการแตงตั้ง
“ขาหลวงกรมนา”
ใหไปเก็บคานา 3)

พ.ศ. 2431

เสทื้อน ศุภโสภณ (250 : 136,188)
2)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525: 34)
3)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2535: 4-5)
4)
เจาพระยาวงษานุประพัทธ (2484: 8) โดยใชขอความตามตนฉบับ

1)

ในสมัยรัชกาลที่ 3
ไดมีการเปลี่ยน
“หางขาว”เปน
“ตัวเงิน”1)

ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได
มีการเดินสวนเดินนา
การเดินสวนเปนการ
สํารวจสวนเพื่อเก็บ
อากรสวน เดินนา
เปนการสํารวจเพื่อ
เก็บคานา โดยเก็บ
เปน “หางขาว” หรือ
ขาวเปลือก1)

13 ป

พ.ศ. 2367

พ.ศ. 2354

5 ป

ประกาศใช
พระราชบัญญัติภาษี
บํารุงทองที่ พ.ศ.
25087)

พ.ศ. 2508

52 ป

ประกาศใชพระ
ราชกฤษฏีกาใหนํา
ราคาปานกลางที่ใช
อยูในการประเมิน
ภาษีบํารุงทองที่
ประจําป 2521 ถึง
พ.ศ.2524 มาใชใน
การประเมินภาษี
บํารุงทองที่สําหรับ
ป พ.ศ.2560 พ.ศ.
25608)

พ.ศ. 2560
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4.3.11 ผลจากนโยบายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
การจัดเก็บภาษีทรัพยสินในประเทศไทยนั้น จัดเก็บในรูปของภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และภาษีบํารุงทองที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองที่ พ.ศ. 2508 และอยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว การกําหนดฐานภาษี อัตราภาษี
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินภาษี การลดหยอนภาษี ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี ตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับซึ่งไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสงผลใหเกิดปญหาการ
ใชบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับเปนจํานวนมาก จึงมีแนวความคิดในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
แทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนมา
ตั้งแต พ.ศ. 2541 ในหัวขอนี้จะทบทวนถึงการดําเนินการในสาระสําคัญ รวม 2 เรื่อง คือ (1) สภาพปญหา
ของการบังคับใชกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ (2) ชวงเวลาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง
(1) สภาพปญหาในการบังคับใชกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุง
ทองที่
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บจาก
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆกับที่ดินที่ใชประโยชนตอเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนัน้ ในอัตรา
รอยละ 12.5 ของคารายป (คารายป หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใชเชาไดในปหนึ่งๆ)
สภาพปญหาของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประการแรก การคํานวณภาษีโดยใชฐานคารายปหรือคาเชาตอ
ปในการประเมินภาษีจงึ ซ้ําซอนกับการเก็บภาษีเงินไดจากการใหเชาทรัพยสินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40
(5)
ประการทีส่ อง การประเมินคารายปขึ้นกับดุลยพินิจของ
พนักงานเจาหนาที่ ในการกําหนดคาเชาที่สมควรใหเชาไดในปหนึ่ง
ประการทีส่ าม อัตราภาษีกําหนดไวสูงมาก คือ รอยละ 12.5
ของคารายปหรือเทียบเทากับคาเชาเดือนครึ่ง ถือเปนอัตราภาษีที่สูง สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการเลี่ยงภาษี
(1.2) ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุงทองที่ คือภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน จากฐานราคาปาน
กลางที่ดินและตามอัตราภาษีบํารุงทองที่ โดยเจาของที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก บุคคลหรือคณะ
บุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปน
กรรมสิทธิ์ของเอกชน โดยที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย
และไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน โดยการคํานวณภาษีบํารุง
ทองที่นั้น คํานวณจากการนําราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
สภาพปญหาของการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
ประการแรก ฐานภาษีไมเปนปจจุบัน เนื่องจากปจ จุบันยัง คงใชร าคา
ปานกลางที่ดินเดิมที่ใชในการประเมินภาษีป 2521-2524 ทั้งๆที่ ปกติตองปรับปรุงทุกรอบ 4 ป ทําใหไม
สอดคลองกับราคาประเมินที่ดินในสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน สงผลใหสามารถจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองที่ไดนอยกวาที่ควรจะเปน
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ประการที่สอง มีการลดหยอนเนื้อที่ดินที่นํามาคํานวณภาษีเปนจํานวนมาก
อาทิ ลดหยอนใหเจาของที่ใชอยูอาศัยหรือใชเพื่อการเกษตรกรรมที่ไมตองนํามาคํานวณภาษี หรือเสียภาษี
นอยลง ทําใหเกิดการใชชองวางของกฎหมายเพื่อเลี่ยงภาษี เชน กรณีที่กําหนดใหที่ดินที่ใชประกอบการ
กสิกรรมเฉพาะประเภทไมลมลุกเสียภาษีกึ่งอัตรา แตถาเจาของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไมลมลุก
ดวยตนเอง ใหเสียภาษีบํารุงทองที่อยางสูงไมเกินไรละ 5 บาท สงผลใหเกิดการเลี่ยงภาษีโดยการปลูกพืช
ลมลุกเพื่อใหเสียภาษีนอยลง
ประการที่สาม อัตราภาษีมีการกําหนดตามชั้นของราคาปานกลางที่ดิน
ถึง 34 ชั้น และมีลักษณะถดถอยทําใหที่ดินที่มีมูลคาสูงเสียภาษีในอัตราภาษีเฉลี่ยต่ํากวาที่ดินที่มีมูลคาต่ํา
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2559:4)
(2) ชวงเวลาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีที่ดินและโรงเรือนไดเริ่มใชมาตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบันเวลา 86 ป
คณะรัฐมนตรีไดมีม ติเ ห็นชอบรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูก สราง
พ.ศ. .... โดยยกเลิก พระราชบัญญัติบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญ ญัติภาษีโ รงเรือนและที่ดิน
พ.ศ. 2475 มาตั้งแต พ.ศ. 2541 ถึงปจจุบันเปนเวลา 20 ป รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางผาน
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-27 และ
รูปที่ 4-13
ตารางที่ 4-27 ชวงเวลาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

กอนมีแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8

2475
2541

ฉบับที่ 10

2554
2554

ฉบับที่ 12

2560

2561
ที่มา

1)

ลําดับและเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 1)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2541 เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ....2)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เมษายน 2554 เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ....3)
รัฐบาลคณะที่ 60 ไมยืนยันวารางพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ... ที่คาง
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ทําใหรางฉบับนี้ตกไป4)
- มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 มีนาคม 2560 เห็นชอบรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. ....5)
- สภานิติบัญญัติแหงชาติรับหลักการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 อยูในระหวางการ
พิจารณา6)
- สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติรับหลักการในวาระที่ 3 รางพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่ง
ปลูกสรางใหสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 25617)

ราชกิจจานุเบกษาเลม 49 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2475
2)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กันยายน 2541
3)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เมษายน 2554
4)
พัชณช เหาตะวานิช (2558: 2)

5)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2560
สภานิติบัญญัติ แหงชาติ (2560 : 64-66)
7)
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2561: 1)
6)

ที่มา

พ.ศ.2554

6)

พ.ศ.2554

รวม 85 ป

รัฐบาลคณะที่ 60
(24 สิงหาคม 2554 )
ไมยืนยันตอสภา
ผูแทนราษฎร4)

6 ป

10 วัน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 21 มีนาคม 2560
เห็นชอบราง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ....5)

พ.ศ.2560

รูปที่ 4-13 ชวงเวลาการดําเนินการเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2560
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2560: 64-66)
7)
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2561: 5)

4 เดือน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 20 เมษายน 2554
เห็นชอบในหลักการราง
พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. ....3)

5)

13 ป

ราชกิจจานุเบกษาเลม 49 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2475
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กันยายน 2541
3)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เมษายน 2554
4)
พัชณช เหาตะวานิช (2558: 2)

2)

1)

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 8 กันยายน 2541
เห็นชอบในหลักการราง
พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. ....2)

ประกาศใช
พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 24751)

66 ป

พ.ศ.2541

พ.ศ.2475

สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2561
ไดผานการพิจารณา
ในวาระ 3 ใหสมควร
ใชเปนกฎหมาย

พ.ศ.2561

1 ป 7 เดือน 16 วัน

สภานิติบัญญัติแหงชาติ
รับหลักการเมื่อวันที่
31 มีนาคม 25605)
อยูในระหวางการ
พิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ6)

พ.ศ.2560
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4.3.12 ผลจากนโยบายระบบขอมูลที่ดิน
จากการที่มีหนวยงานเกี่ยวของกับที่ดินจํานวนมาก มีขอบเขตการดําเนินงานที่กวางขวาง
ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม จึงทําใหมีขอมูลที่ดินจํานวนมาก แตจากการศึกษาในอดีตพบวา ขอมูล
ที่มีอยูมีปญหาในการใชหลายประการ ไดแก ขอมูลลาสมัย มีความแตกตางกันระหวางหนวยงาน หรือไมมี
ขอมูล จึงเปนปญหาและอุปสรรคหนึ่งในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการเกษตรในหัวขอนี้จะวิเคราะหถึง
สาระสําคัญรวม 3 เรื่องคือ (1) เนื้อที่ของประเทศไทย (2) ระบบขอมูลที่ดินของรัฐ และ (3) ระบบขอมูล
ที่ดินของประเทศไทยในภาพรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) เนื้อที่ของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2521 กรมแผนที่ทหาร (2521: 1-4) ไดรายงานไววาประเทศไทยมีเนื้อที่
320,696,893.125 ไร และ กรมแผนที่ทหาร (2521-1-4) ไดเปรียบเทียบเนื้อที่ของประเทศไทยของสวน
ราชการและสถาบันอื่นๆ ไวดังนี้
(1.1) อักขรานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตสถาน (2509) มีเนือ้ ที่ 323,077,756.875 ไร
(1.2) กระทรวงมหาดไทย (2517) มีเนือ้ ที่ 336,811,887.5 ไร
ตอมาในป 2558 กรมปาไม (2558: 2) ในโครงการจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม
ปพ.ศ. 2556-2557 ไดอางขอมูลจากกระทรวงมหาดไทย (2552) ซึ่งเปนขอมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ที่จัดทําโดยสํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
วาประเทศไทยมีเ นื้อที่ 323,518,861.06 ไร ดัง รายละเอียดในตารางที่ 4-28 หากเปรียบเทียบเนื้อที่
ประเทศไทยระหวางกรมแผนที่ทหาร (2521: 1-4) กับกระทรวงมหาดไทย (2522) แลวเนื้อที่ จะตางกัน
2,829,967,935 ไร จึงเปนปญหากับการอางอิงของสวนราชการตางๆ
ตารางที่ 4-28 เปรียบเทียบเนื้อที่ของประเทศไทยของสวนราชการและสถาบันตางๆ
กรมแผนที่ทหาร
320,696,893,125 ไร1)

อักขรานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน (2509)
323,077,756,875 ไร 1)

กระทรวงมหาดไทย 2517

กระทรวงมหาดไทย 2552

336,811,887.5 ไร 1)

323,518,861.06 ไร 2)

ที่มา :

1)
2)

กรมแผนที่ทหาร (2521: 1-4)
กระทรวงมหาดไทย (2552) อางถึงโดยกรมปาไม (2558: 2)

(2) ระบบขอมูลที่ดินของรัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไดมีโครงการจัดทําระบบขอมูลที่ดินของรัฐ 2 โครงการ คือ
(2.1) แนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม (Reshape) โครงการจัดทําแผนที่ฐาน
ในการกําหนดเขตการใชประโยชนและการอนุรักษที่ดิน คณะกรรมการเพือ่ ปรับปรุงเขตพื้นทีป่ าไม (2549:
1) ซึ่งดําเนินในชวง พ.ศ. 2549
(2.2) โครงการเรงดวน เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของ
ประเทศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2552: 1) ซึ่งดําเนินการในชวง พ.ศ. 2552
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ผลการดําเนินการทั้ง 2 โครงการ ไมไดเผยแพรตอสาธารณะแตอยางใด
ตอมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เรื่องการปรับปรุงแนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูร ณาการมาตราสวน 1:4,000 หรือโครงการ OneMap ซึ่ง ยังไมมีก ารประกาศใช
เชนเดียวกัน ดังรายละเอียดในรูปตารางที่ 4–29 และรูปที่ 4-14
ตารางที่ 4-29 การดําเนินโครงการจัดทําระบบขอมูลที่ดินของรัฐ

ที่มา:

แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

ฉบับที่ 9

2549

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11

2552
2558

การดําเนินการ
แนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม (Reshape) โครงการจัดทําแผนที่ฐานในการกําหนดเขต
การใชประโยชนและการอนุรักษดิน 1)
โครงการเรงดวน เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ 2)
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1: 40003)

1)

คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม (2549 : 1)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2552 : 1)
3)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กันยายน 2556
2)

(3) ระบบขอมูลที่ดินของประเทศไทยในภาพรวม
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติทสี่ ําคัญเรื่องระบบขอมูลที่ดินของประเทศไทยในภาพรวม 3 ครั้ง
ดังนี้
1. มติ ครม. วันที่ 1 กันยายน 2530 เรื่อง “นโยบายที่ดิน” มีกลยุทธใหนโยบาย
ที่ดินมีความเปนไปไดคือ การปรับปรุงระบบขอมูลที่ดิน
2. มติ ครม. วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บูรณาการ การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบเห็นชอบในหลักการแผนงานตามโครงการศูนยขอมูลที่ดินและ
แผนที่แหงชาติ กรมที่ดิน ระยะที่ 1
3. มติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง ขอเสนอแนะเพื่อปองกันทุจริตที่เกิด
จากการอนุญาตใหราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ขอ 1.3 ใหเรงรัดการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลกลางที่รวบรวมขอมูลที่ดินของทุกหนวยงานใหเปนระบบและมาตรฐานเดียวกัน

ที่มา :

3)

2)

1)

โครงการเรงดวน เพื่อแกไข
ปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไมของประเทศ2)

แนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่
ปาไม (Reshape) โครงการ
จัดทําแผนที่ฐานในการกําหนด
เขตการใชประโยชนและการ
อนุรักษที่ดิน1)

6 ป

รูปที่ 4-14 การดําเนินโครงการจัดทําระบบขอมูลที่ดินของรัฐ

คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม (2549: 1)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2552: 1)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กันยายน 2556

3 ป

พ.ศ.2552

พ.ศ.2549
การปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราสวน 1:40003)

พ.ศ.2558
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จากมติค ณะรัฐ มนตรีครั้ง แรกในป พ.ศ. 2530 ถึง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7
เมษายน 2558 เปนเวลา 28 ป ยังไมสามารถมี่ศูนยขอมูลกลางที่รวบรวมขอมูลที่ดินของทุกหนวยงานให
เปนระบบและมาตรฐานเดียวกันได
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-30 รูปที่ 4-15
ตารางที่ 4-30 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องระบบขอมูลที่ดินของประเทศในภาพรวม
2530

2556

มติ ครม. วันที่ 1 กันยายน 2530 เรื่อง “นโยบาย มติ ครม. วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ที่ดิน”มีกลยุทธใหนโยบายที่ดินมีความเปนไปได เรื่อง ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณา
การ การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบเห็นชอบใน
คือ การปรับปรุงระบบขอมูลที่ดิน 1)
หลักการแผนงานตามโครงการศูนยขอมูลที่ดิน
และแผนที่แหงชาติ กรมที่ดิน ระยะที่ 1 2)

ที่มา :

1)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2530
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มิถุนายน 2556
3)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2558
2)

2558
มติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตที่เกิดจาก
การอนุญาตใหราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ขอ 1.3 ใหเรงรัด
การจัดตั้งศูนยขอมูลกลางที่รวบรวมขอมูล
ที่ดินของหนวยงานใหเปนระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน3)

ที่มา :

3)

2)

1)

2530
2 ป

3)

2558

มติ ครม.วันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตที่เกิด
จากการอนุญาตใหราษฎรครอบครองที่ดิน
ของรัฐตามประมวลกฏหมายที่ดิน ขอ 1.3
ใหเรงรัดการจัดตั้งศูนยขอมูลกลางที่
รวบรวมขอมูลที่ดินของทุกหนวยงานใหเปน
ระบบและมาตรฐานเดียวกัน

รูปที่ 4-15 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องระบบขอมูลที่ดินของประเทศไทยในภาพรวม

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1กันยายน 2530
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มิถุนายน 2556
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2558

2556

มติ ครม. วันที่ 1 กันยายน 2530
เรื่อง “นโยบายที่ดิน” มีกลยุทธให
นโยบายที่ดินมีความเปนไปไดคือ
การปรับปรุงระบบขอมูลที่ดิน1)

26 ป

มติ ครม. วันที่ 10 มิถุนายน 2556
เรื่อง ผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบูรณาการ การบริหาร
จัดการที่ดินเชิงระบบเห็นชอบใน
หลักการแผนงานตามโครงการศูนย
ขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ กรม
ที่ดิน ระยะที่ 12)
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4.3.12 ผลจากนโยบายการถือครองที่ดินของตางชาติในประเทศไทย
เพื่อใหทราบถึงนโยบายของรัฐในการดําเนินการเรื่อ งนี้และแนวโน มในอนาคต จึง ได
ทบทวนสาระสําคัญรวม 2 เรื่อง คือ (1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินของตางชาติ และ(2)
ผลจากนโยบายและชวงเวลาการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินของคนตางชาติ
ตามขอเท็จจริงประเทศไทยไดมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินของคน
ตางชาติ มาตั้งแต พ.ศ. 2399 ในสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 ในราชวงศจักรี) ที่ไดประกาศไววา
ที่ดินที่อยูภายในพระนคร และหางกําแพงพระนครออกไป 200 เสน หามมิใหขายแกคนนอกประเทศที่เขา
มาอยูไมถึง 10 ป แตจะเชาอยูนั้นไมหาม ซึ่งตอมาประกาศนี้ไดปรากฏเปนสวนหนึ่งของสนธิสัญญาบาวริงที่
แกไขใน พ.ศ. 2399 ดวย ตอมาใน พ.ศ. 2486 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติที่ดิน ในสวนที่เกี่ยวของกับ
คนตางดาว พ.ศ. 2486 และฉบับที่ 2 ในป พ.ศ. 2493 ไดกําหนดขนาดที่ดินทีค่ นตางดาวถือครองโดยอาศัย
บทสนธิสัญญาเพื่อกิจกรรมตางๆ เชน เพื่อเกษตรกรรมได 25 ไร เพื่ออุตสาหกรรมได 50 ไร เปนตน ตอมา
เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน ใน พ.ศ. 2497 มาตรา 86 ไดบัญญัติใหคนตางดาวจะไดมาซึ่ง
ที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาใหมีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจกรรมตางๆ ได เพื่ออุตสาหกรรมไมเกิน
10 ไร เพื่อเกษตรกรรมได ไมเกิน 10 ไร เปนตน
ถึงปจจุบันกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินของตางชาติที่ชอบดวย
กฎหมายมี 6 ฉบับ ไดแก
(1.1) ประมวลกฎหมายที่ดิน
มีสาระสําคัญคือ
1.1.1 การถือครองโดยการรับ มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และจะตองไมเกินตามที่กฎหมายกําหนด (หมวด 8
การกําหนดสิทธิในที่ดินของคนตางดาว และ หมวด 9 การกําหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคลบางประเภท
เสมือนกับคนตางดาว)
1.1.2 การถือครองเพื่อเปนที่อยูอาศัย ตองเปนไปตามเงื่อนไข
มาตรา 96 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคนตางดาวตองนําเงินมาลงทุน 40 ลานบาท โดยใหไดมาซึ่ง
ที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยไดไมเกิน 1 ไร และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
(1.2) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
มีสาระสําคัญคือ
กําหนดใหผูที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ใน
กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แมวาจะเกินกําหนดที่
จะพึงมีไดตามกฎหมายอื่น (มาตรา 27 วรรคแรก)
(1.3) พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
มีสาระสําคัญคือ
อนุญาตใหผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบพาณิชยกรรมที่เปนคน
ตางดาว อาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตประกอบการเสรีเพื่อ
ประกอบกิจการไดตามจํานวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร แมวาจะเกินกําหนดที่จะพึงมิไดตามกฎหมาย
อื่น (มาตรา 44 วรรคหนึ่ง)
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(1.4) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
มีสาระสําคัญคือ
คําจํากัดความ “บริษัท” หมายความรวมถึง “หนวยงานหรือองคการ
ของรัฐของตางประเทศ องคการระหวางประเทศ และนิติบุคคล ตามกฎหมายตางประเทศ”
(1.5) พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
มีสาระสําคัญคือ
คนตางดาวสามารถเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเกิน 30 ป แตไมเกิน 50 ป (มาตรา 4) และสิทธิการเชายังสามารถนําไปใชเปน
หลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได (มาตรา 6) รวมทั้งสิทธิการเชายังตกทอดแกทายาทได และให
เชาชวงหรือหรือโอนกรรมสิทธิ์การเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอกก็ได เวนแตจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญาเชา (มาตรา 7)
(1.6) พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
มีสาระสําคัญคือ
คนต า งด า วและนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง กฎหมายถื อ ว า เป น คนต า งด า วอาจ
ถือกรรมสิท ธิ์ในหองชุดไดไมเกินรอยละ 49 ของเนื้อที่ของหองชุดทั้ง หมดในอาคารชุดนั้น (มาตรา 19
มาตรา 19 ทวิ)
(2) ผลจากนโยบายและชวงเวลาการดําเนินงาน
เพื่อปอ งกัน การถือ ครองที่ดินเพื่อ การเกษตรเพื่อ การเกษตรของคนตางชาติ
ดั ง กล า ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไ ด มี คํ า สั่ ง ที่ 786/2551 ลงวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2551 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดแนวทางและยกรางกฎหมายการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมขึ้น ดวยเหตุผลที่วา โดยที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามบทบัญ ญั ติข องรัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550 ประกอบกั บ ปจ จุบั นมี แนวโน ม ว า
ชาวตางชาติจะเขามาใชที่ดินพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจเพื่อเปนแหลงผลิต
พืชผลทางการเกษตรเพื่อการสงออก ซึ่งจะสงผลกระทบตอปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร และความมั่นคง
ดานอาหารของประเทศได ดังนั้น การปองกันไมใหชาวตางชาติเขามาใชประโยชนหรือถือครองที่ดินของ
ประเทศใหคงอยูในมือของคนไทยตลอดไป ถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการแกไขโดยเรงดวน
ซึ่ง ตอมาไดมีก ารรางพระราชบัญ ญัติคุ ม ครองพื้นที่เ กษตรกรรมจนแลวเสร็ จ
แตไมไดดําเนินการจนมีผลบังคับใช
ในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดตรวจสอบการ
ถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรของตางชาติ แตไมพบหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งรายงานจากสวนราชการอื่นๆ
ที่ระบุชัดเจนวามีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรก็ยังไมมีปรากฎอยางเดนชัด
รางพระราชบัญญัติการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดดําเนินการนั้น มีบทบัญญัติตามมาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดมิใหตางชาติถือครองที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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“มาตรา 17 ผูใดกระทําการใดๆ ใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อคนตางดาว หรือ
เป นเจ าของที่ ดิ นแทนคนต า งด า ว โดยกรณี มิไ ด เ ป น ไปตามกฎเกณฑ ตา งๆ ตามที่ ก ฎหมายอื่ น หรื อ
พระราชบัญญัตินี้กําหนด ใหถือวาการไดมาซึ่งที่ดินเปนโมฆะ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบไดความปรากฎวา ผูใดไดมาซึ่งที่ดิน
แหงใดในฐานะเปนคนตางดาว หรือ เปนเจาของที่ดินแทนคนตางดาว ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง ให
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดซื้อที่ดินแปลงนั้นไดในทันที และสําหรับการกําหนดราคาทีด่ นิ ที่
จัดซื้อตองเปนราคาประเมินของกรมธนารักษกําหนด
ใหสํานักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการใหเปนไปตาม
คําสั่งนั้น โดยใหถือวาเปนที่ดินแปลงเล็กแปลงนอย ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม
เมื่อ คณะกรรมการมีม ติใหจัดซื้อที่ดินแปลงนั้นแลว ผูนั้นหรือเจาของ
ที่ดินจะตองปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
มาตรา 18 การเชาที่ดินทั้ง ที่มีล ายลั ก ษณอัก ษรหรือไมมีล ายลัก ษณ
อักษร หรือเชาซื้อที่ดินของคนตางดาวในเขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมใหถือวาเปนโมฆะ”
ไดมีประกาศและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินของคนตางชาติ
ซึ่งอาจจะแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ (1) ประกาศและพระราชบัญญัติที่ควบคุมการถือครองที่ดินของ
คนตางชาติ ซึ่งมี 4 ฉบับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-31 และรูป ที่ 4-16 และ (2) พระราชบัญ ญัติที่
ผอนปรนใหคนตางชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย ซึ่งมี 6 ฉบับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-32 และรูปที่ 4-17
ลําดับเวลาของการใชประกาศและพระราชบัญญัติที่ควบคุมการถือครองที่ดินของ
คนตางชาติ ซึ่งเริ่มจาก พ.ศ. 2399 ถึง พ.ศ. 2515 เปนเวลา 116 ป
สวนลําดับการประกาศใชพระราชบัญญัติที่ผอนปรนใหตางชาติถือครองที่ดินใน
ประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2542 เปนเวลา 22 ป
ลําดับเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคณะตางชาติที่ไดทบทวน
ดังกลาวนี้ จาก พ.ศ. 2399 ถึง พ.ศ. 2542 จะเปนเวลา 143 ป แตยังมิไดมีการดําเนินการปองกันการถือ
ครองที่ดินของตางชาติในพื้นที่การเกษตรที่จริงจังแตอยางใด
ตารางที่ 4-31 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายควบคุมการถือครองที่ดินของคนตางชาติ
แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

ประกาศ/พระราชบัญญัติ

กอนมีแผนพัฒนาฯ

พ.ศ. 2399

ประกาศเรื่องที่ดินที่อยูภายในนครและหางกําแพงออกไป 200 เสน หามมิใหขายแกคน
นอกประเทศที่เขามาอยูไมถึง 10 ป แตจะเชาอยูไมหาม 1)
ประกาศใชพระราชบัญญัติที่ดิน (ฉบับที่ 2) กําหนดขนาดทีด่ ินทีค่ นตางดาวถือครอง 2)
ประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน บทบัญญัติมาตรา 86 กําหนดสิทธิข์ องคนตางดาวใน
การถือครองที่ดินในประเทศไทย 3)
คําสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 กําหนดธุรกิจที่หามมิให
คนตางดาวประกอบธุรกิจ 4)

พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2497
ฉบับที่ 3
ที่มา :

1)

พ.ศ. 2515

กรมที่ดิน (2544: 6-7)
กรมที่ดิน (2544: 196)
3)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 71 ตอนที่ 78 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
4)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 90 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2516
2)

ที่มา :

4 ป

18 ป

ประกาศใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน บทบัญญัติมาตรา 86
กําหนดสิทธิ์ของคนตางดาวใน
การถือครองที่ดินในประเทศไทย

พ.ศ. 2497

รูปที่ 4-16 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายควบคุมการถือครองที่ดนิ ของคนตางชาติ

กรมที่ดิน (2544: 6-7)
กรมที่ดิน (2544: 196)
3)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 71 ตอนที่ 78 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
4)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 90 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2516

2)

1) 1)

ประกาศใชพระราชบัญญัติ
ที่ดิน (ฉบับที่ 2) กําหนดขนาด
ที่ดินที่คนตางดาวถือครอง

ประกาศเรื่องที่ดินที่อยูภายใน
นครและหางกําแพงออกไป 200
เสน หามมิใหขายแกคนนอก
ประเทศที่เขามาอยูไมถึง 10 ป
แตจะเชาอยูไมหาม

94 ป

พ.ศ. 2493

พ.ศ. 2399
คําสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515
กําหนดธุรกิจที่หามมิใหคนตาง
ดาวประกอบธุรกิจ

พ.ศ. 2515
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ตารางที่ 4-32 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายที่ผอนปรนใหคนตางชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

ประกาศ/พระราชบัญญัติ

ฉบับที่ 4

2520
2522
2535
2542

พระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 1)
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 2)
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 3)
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 4)
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 5)
พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 6)

ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8

ที่มา :

1)

ราชกิจจานุเบกษาเลม 94 ตอนที่ 38 (ฉบับพิเศษ) หนา1/4 พฤษภาคม 2520
ราชกิจจานุเบกษาเลม 96 ตอนที่ 41 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2522
3)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 109 ตอนที่ 22 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2535
4)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนที่ 39ก ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
5)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนที่ 31ก ลงวันที่ 27 เมษายน 2542
6)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนที่ 31ก ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
2)

ที่มา :

13 ป

พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 3)

พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2542 4)

พ.ศ. 2542

7 ป

พระราชบัญญัติอาคารชุด
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 5)

พ.ศ. 2542

รูปที่ 4-17 ชวงเวลาการประกาศใชกฎหมายที่ผอนปรนใหคนตางชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย

ราชกิจจานุเบกษาเลม 94 ตอนที่ 38 (ฉบับพิเศษ) หนา1/4 พฤษภาคม 2520
ราชกิจจานุเบกษาเลม 96 ตอนที่ 41 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2522
3)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 109 ตอนที่ 22 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2535
4)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนที่ 39ก ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
5)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนที่ 31ก ลงวันที่ 27 เมษายน 2542
6)
ราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนที่ 31ก ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542

2)

1)

พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 2)

พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 1)

2 ป

พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2520

พระราชบัญญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อ
พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 6)

พ.ศ. 2542
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4.4 ผลจากนโยบายน้ําและชวงเวลาการพัฒนา
การทบทวนผลจากนโยบายน้ําและลําดับเวลาการพัฒนามีส าระสําคัญรวม 3 เรื่อง (1) ผลจาก
นโยบายน้ําในอดีตถึงปจจุบัน (2) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ําไทย และ(3) การวิเคราะห
สถานการณน้ําในปจจุบันโดยระบบ DPRIS โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 ผลจากนโยบายน้ําในอดีตถึงปจจุบัน
จากการทบทวนนโยบายน้ําของรัฐบาลทีเ่ ขามาบริหารประเทศรวม 61 คณะนัน้ ไดมีการกําหนด
นโยบายน้ําไวรวม 7 ประการ คือ
(1) การบริหาร
(2) การพัฒนาแหลงน้ํา
(3) การขยายพื้นที่ชลประทาน
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
(5) การเก็บคาน้ําชลประทาน
(6) ระบบขอมูลทรัพยากรน้ํา
(7) การเสนอรางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การบริหาร
จากการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการน้ําของไทย จะสรุปสาระสําคัญได 2 เรื่อง คือ
(1) องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไทยและชวงเวลาการจัดตัง้ และ(2) คณะกรรมการระดับนโยบาย
ในการบริหารจัดการน้ํา กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้าํ
(1.1) องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไทยและชวงเวลาการจัดตั้ง
(1.1.1) หนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําและชวงเวลาใน
การจัดตัง้
กรณีการจัดตั้งหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํานั้น ไดมีมาอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2439 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการจัดตั้งกรมปาไมเพื่อการอนุรักษน้ํา
โดยการกํากับดูแลพื้นที่ตนน้ําลําธาร และกรมเจาทาขึ้นควบคุมการใชประโยชนพื้นที่ลําน้ํา ตอมาในสมัยรัชกาล
ที่ 6 ในป พ.ศ. 2464 ไดมีการจัดตั้งกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือขึ้นรวบรวมขอมูลดานอุทกวิทยาเพื่อจัดทําระบบ
เตือนภัย ในชวงรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2470 ไดมีการเปลี่ยนชื่อกรมทดน้ําเปนกรมชลประทานเพื่อพัฒนาและ
บริหารจัดการแหลงเก็บกักน้ําและการจัดหาน้ํา รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ชลประทาน โดยวิวัฒนาการจากกรม
คลองที่จัดตั้งในป พ.ศ. 2445 และกรมทดน้ําที่จัดตั้ง พ.ศ. 2457 ในสมัยรัชกาลที่ 8 ในป พ.ศ. 2485 ไดมี
การจัดตั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อพยากรณภูมิอากาศและการเตือนภัย ในภาคอุตสาหกรรมไดมีการจัดตั้งกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ในสมัยรัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2493 ไดมีก ารจัดตั้ง สํานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมการพัฒนาทรัพยากรน้ําเพื่อ
กิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาประเทศ ตอมาเมื่อเริ่มแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ไดมีการ
จัดตั้งกรมพัฒนาที่ดินขึ้นในกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ เพื่อรับผิดชอบการอนุรักษดินและน้ํา ในปจจุบัน
รับผิดชอบการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กและสระน้ําในไรนา ในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 2 ไดมีการจัดตั้งการ
ประปานครหลวงเพื่อจัดหาน้ําสะอาดในป 2510 และในป พ.ศ. 2511 ไดมีการจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดทําการกอสรางเขื่อนหลายแหลงทั้งเพื่อการพลังงานและการเกษตรรวมทั้งการอุปโภคบริโภค
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ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 มีการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร โดยงานหลักที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ํา ก็คือการ
ปองกันอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ตอมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ไดมีการจัดตั้งการประปาภูมิภาคใน
ป 2522 เพื่อจัดหาน้ําสะอาดใหประชาชนในจังหวัดตางๆ ในป 2535 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ไดมีการ
จัดตั้งกรมควบคุมมลพิษขึ้นจัดการและควบคุมน้ําเสีย ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดมีการจัดตั้งสํานักงาน
พัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตรส ารสนเทศ ขึ้นเพื่อศึก ษาและจัดทําฐานขอมูล ภูมิส ารสนเทศ
ในป พ.ศ. 2543 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อรับผิดชอบการจัดการภัยแลงและอุทกภัยโดยเฉพาะการชวยเหลือประชาชน กรมทรัพยากรน้ําเพื่อ
จัดทํานโยบายและแผนการพัฒนาน้ําของประเทศ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อพัฒนาแหลงน้ําบาดาลมาใช
เพื่อกิจกรรมตางๆ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่อนุรักษแหลงน้ํา โดยเฉพาะในเขตตนน้ําใน
เขตอุท ยานแหง ชาติและเขตรัก ษาพัน ธุสัตว ปา สํ านักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่รับ ผิดชอบเรื่องสิ่งแวดลอมในการพัฒนาทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะการวิเคราะหผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) และการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีผลตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) และองคการน้ําเสียที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการน้ําเสีย
ในชวงแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 10 ในป พ.ศ. 2551 ไดมีก ารจัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร ที่ทําหนาที่ศึกษารวบรวมขอมูลที่สําคัญในการพยากรณน้ําเพื่อการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ไดมีการจัดตั้งสํานักนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (สบอช.) ซึ่งปจจุบันทําหนาที่
รวบรวมขอมูลใหกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ และในป พ.ศ. 2556 ไดมีการจัดตั้งกรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร เพื่อจัดทําฝนเทียมเพิ่มน้ําในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ ตอมาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป
พ.ศ. 2561 ไดมีการจัดตั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เพื่อกําหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศในภาพรวมขึ้นลําดับการจัดตั้งหนวยงานตางๆ เหลานี้ไดแสดงถึงนโยบายของรัฐที่จะแกปญหา
หลัก ทั้ง 3 ดา น คือ การขาดแคลนน้ํา อุท กภัย และคุณ ภาพน้ํา มาอยา งตอเนื่อง แตหนวยงานตางๆ
ดังที่กลาวมานั้นตางก็มีที่มาของอํานาจหรือ กฎหมายที่ใหอํานาจเฉพาะดาน ซึ่ง อาจจะไม สอดคลองเปน
ระบบที่มีประสิทธิภาพ แตขาดหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรน้ําที่เปนกลาง
เปนการเฉพาะ จึงไมสามารถกําหนดนโยบายและแผนงานที่เปนเอกภาพได
หน ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรน้ํ า ในป จ จุ บั น มี จํ า นวน 24 หน ว ยงาน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-33
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ตารางที่ 4-33 หนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและชวงเวลาการจัดตั้ง
ชวงเวลาการจัดตั้ง

หนวยงาน 1)

พ.ศ.
กรมปาไม1)
กรมเจาทา1)
กรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ1)

กรุงรัตนโกสินทร
(รัชกาลที่ 5)
กรุงรัตนโกสินทร
(รัชกาลที่ 6)
กรุงรัตนโกสินทร
(รัชกาลที่ 7)
กรุงรัตนโกสินทร
(รัชกาลที่ 8)
กรุงรัตนโกสินทร
(รัชกาลที่ 9)

2439

2493

กรมชลประทาน (วิวัฒนาการจากกรมคลองที่จัดตั้ง พ.ศ. 2445 และกรมทดน้ําที่จัดตั้ง
พ.ศ. 2457) 1)
กรมอุตุนิยมวิทยา1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม1)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ1)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2504-2509)

2506

กรมพัฒนาที่ดิน1)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2510-2514)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2515-2519)

2510
2511
2515

การประปานครหลวง1)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย1)
กรุงเทพมหานคร1)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524)

2522

การประปาภูมิภาค1)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2545)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549)

2535

กรมควบคุมมลพิษ1)

2543

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตรสารสนเทศ1)

2545

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2554-2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)

2551

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย1)
กรมทรัพยากรน้ํา1)
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล1)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช1)
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม1)
องคการน้ําเสีย1)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร1)

2555
2556
2561

สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (สบอช.) 1)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1)
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) 2)

ที่มา:

1)
2)

2464
2470
2485

โสภณ ชมชาญ และคณะ (2559: 17-6)
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 64/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561
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(1.1.2) คณะกรรมการระดับนโยบายในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการระดั บ นโยบายในการบริห ารจัดการน้ําในปจ จุบันคื อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ โดยมีลําดับความเปนมาดังนี้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2525-2530)
นั้น ไดกําหนดเปนนโยบายใหมีหนวยงานกลางระดับสูง เพื่อศึกษาและวางแผนการจัดทําโครงการพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา ในป พ.ศ. 2526 จึงไดเริ่มมีการแตงตั้งคณะกรรมการแหลงน้ําแหงชาติขึ้นเปนคณะแรก และ
ไดมีการแตงตั้งอีกหลายคณะมาจนถึงปจจุบัน ดังนี้
(1) คณะกรรมการแหลงน้ําแหงชาติ
คณะกรรมการแหลงน้ําแหงชาติมีการแตงตั้งโดยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
รวม 4 ครั้ง ดังนี้
(1.1) คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 118/2526 ลงวั น ที่ 26
มิถุนายน 2526
(1.2) คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 58/2530 ลงวั น ที่ 13
พฤษภาคม 2530
(1.3) คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 87/2530 ลงวั น ที่ 1
กรกฎาคม 2530
(1.4) คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 96/2530 ลงวั น ที่ 20
กรกฎาคม 2530
(2) คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
คณะกรรมการแหล ง น้ํ า แห ง ชาติ มี ก ารกํ า หนด โดยระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติหลายฉบับ ดังนี้
(2.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. 2531
(2.2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531
(2.3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(2.4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. 2550
(2.5) คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 145/2558 ลงวั น ที่ 15
กรกฎาคม 2558
โดยอาศัยอํานาจจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริห าร
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ฉบับตางๆ ดังกลาวนี้ ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลในคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติอีกครั้งหนึ่ง
(3) คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.)
กนอช. กําหนดขึ้นโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. 2555
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(4) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กบอ.)
กบอ. กําหนดขึ้นโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริห าร
จัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. 2555
(5) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กนย.)
กนย. แตงตั้งโดยคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 85/2557 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2557
(6) คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ในปจจุบันแตงตั้งโดยคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 145/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
(1.2) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไทย
จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําที่มีในปจจุบันพบวามีจาํ นวน
33 ฉบับ ที่ประกาศใชในชวงเวลาตางๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-34
ตารางที่ 4-34 ชวงเวลาการประกาศใชพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําที่มีในปจจุบัน
แผนพัฒนาฯ

ปที่ประกาศใช
(พ.ศ.)

กอนมีแผนพัฒนาฯ

2445
2457
2468
2481
2485
2494
2496
2499
2510

ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2510-2514)
ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524)
ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525-2529)
ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539)

ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)

2511
2520
2522
2526
2535

พระราชบัญญัติ

ผูรักษาการ

(1) พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445)
(2) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457
(3) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(4) พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
(5) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494
(7) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(8) ประมวลกฎหมายอาญา
(9) พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
(10) พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
(11) พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511
(12) พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520
(13) พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522
(14) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(15) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526

รมว.กษ.
รมว.มท.
นรม. , รมว.มท.
รมว.คค.
รมว.กษ.
รมว.คค.
รมว.มท.
รมว.ยธ.
รมว.ทส.
รมว.มท.
รมว.พน.
รมว.ทส.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.

(16) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(17) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(18) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535
(19) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(20) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. …. ผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 รอการประกาศใช

รมว.อก.
รมว.สธ.
รมว.มท. และ
รมว.สธ.
รมว.มท.
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(2) การพัฒนาแหลงน้ํา
ผลจากนโยบายการพัฒนาแหลงน้ําไดมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
(2.1) การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
โครงการพัฒ นาแหลง น้ําขนาดใหญที่มีความจุอางเก็บ น้ํามากกวา 100
ลานลูกบาศกเมตรในปจจุบัน มีจํานวน 38 โครงการ มีปริมาณน้ําเก็บกัก 70,908.47 ลานลูกบาศกเมตร มี
น้ําที่สามารถใชงานไดจํานวน 47,312.86 ลานลูกบาศกเมตร (คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (2558: 2-10) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-35
(2.2) ผลการดําเนินการกอสรางพื้นที่ชลประทาน
กรมชลประทาน (2559: 19) ไดสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาแหลงน้ํา
ตั้งแตตนจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีพื้นที่ชลประทานรวม 24,724,772 ไร ซึ่งมาจากโครงการ
ขนาดใหญ 17,966,566 ไร ขนาดกลาง 6,758,206 ไร การพัฒ นาพื้นที่ชลประทานขนาดใหญและ
ขนาดกลางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดใน
ตารางที่ 4-36 นั้น แสดงว า กอนมีก ารประกาศใช แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาตินั้น มีพื้น ที่
ชลประทานจํ า นวน 5,561,027 ไร ถึ ง ป พ.ศ. 2560 มี พื้ น ที่ ช ลประทานจํ า นวน 32.66 ล า นไร
(กรมชลประทาน, 2560: 140) สวนพื้นที่ชลประทานจากโครงการชลประทานขนาดเล็ก มีจํานวน
5,720,045 ไร จากการกอสรางแหลงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และโครงการแกมลิง ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4-37
(3) นโยบายการขยายพื้นที่ชลประทาน
การขยายพื้นที่ชลประทานนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เห็นชอบ
ในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอที่จะใหมีการพัฒ นาเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน เพื่อเปน
หลักประกันความมั่นคงดานน้ําอันจะเปนโครงสรางพื้นฐานใหเกษตรกรสามารถเพิ่มพูนผลผลิตและรายได
มีเปาหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานทั้งหมดประมาณ 60 ลานไร โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนํา
เรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนใหรอบคอบและเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของใหครบถวน เชน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวม การยอมรับและตอบสนองตอความตองการของชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ เปนตน และใหรับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกเกษตรกรและมีความยั่งยืน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่มีความเห็นวาแผนพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานดังกลาวยังขาดบูรณาการรวมกับองคประกอบอื่นที่มีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวของกันทั้งการพิจารณาความเหมาะสมในระบบลุมน้ํา ศักยภาพทางอุทกภูมิศาสตร ความ
ตองการใชน้ําของภาคการใชตางๆ โอกาสทางการตลาดของขาวเทียบกับทางเลือกอื่น ผลกระทบที่มีตอ
เศรษฐกิจ สัง คม สิ่ง แวดลอมและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการมีสวนรวมและการยอมรับ ของภาค
ประชาชนและทองถิ่น นอกจากนี้ ยังมีลักษณะเปนโครงการลงทุนเพื่อกอสรางแหลงน้ําและการผั นน้ําโดย
ขาดแนวทางและมาตรการดานการจัดการความตองการเพื่อใหเกิดการใชน้ํา อยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด และขอสังเกตของสํานักงบประมาณที่เห็นใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทบทวนเปาหมาย และ
ระยะเวลาดําเนินงานตามแผนใหเหมาะสมและสอดคลองกับขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของ
และคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของประเทศ เปนตน
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ตารางที่ 4-35 โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญที่มีความจุอางเก็บน้ํามากกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร
ลานลูกบาศกเมตร
อางเก็บน้ํา

พื้นที่รับ
น้ําฝน
(ตร.กม.)

ภาคเหนือ
1. ภูมิพล
26,386
13,130
2. สิริกิต
2,700
3. กิ่วลม
285
4. แมจาง
1,280
5. แมงัดสมบูรณชล
569
6. แมกวงอุดมธารา
4,254
7. แควนอยบํารุงแดน
8. กิ่วคอหมา
1,275
รวมภาคเหนือ 8 โครงการ
ภาคกลาง
9. กระเสียว
1,200
10. ทับเสลา
534
11. ปาสักชลสิทธิ์
10,388
รวมภาคกลาง 3 โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
297
12. น้ําพุง
12,000
13. อุบลรัตน
5,960
14. ลําปาว
1,430
15. ลําตะคอง
807
16. ลําพระเพลิง
2,097
17. สิรินธร
545
18. จุฬาภรณ
1,100
19. น้ําอูน
454
20. มูลบน
666
21. หวยหลวง
487
22. ลําปลายมาศ
453
23. ลํานางรอง
117,000
24. ปากมูล
601
25. ลําแซะ
1,310
26. ฝายกุมภวาป
53,184
27. ฝายหัวนา
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 โครงการ
ภาคตะวันตก
28. แกงกระจาน
2,210
29. ปราณบุรี
2,029
30. ศรีนครินทร
10,880
31. วชิราลงกรณ
3,720
รวมภาคตะวันตกเหนือ 4 โครงการ
ภาคตะวันออก
130
32. บางพระ
408
33. หนองปลาไหล
976
34. คลองสียัด
194
35. ขุนดานปราการชล
603
36. ประแสร
รวมภาคตะวันออก 5 โครงการ
ภาคใต
2,080
37. บางลาง
1,435
38. รัชชประภา
รวมภาคใต 2 โครงการ
รวมทั้งประเทศ 38 โครงการ

ปริมาณน้ําทา
เขาอางเก็บน้ํา
(ลาน ลบ.ม.)

ระดับเก็บกักปกติ
(ม.รทก.)

พื้นที่ผวิ น้ํา
(ตร.กม.)

ความจุใชงาน
ใชงานได
ที่ระดับ
เก็บกัก
ปกติ

ความจุใชงาน กอสรางแลว
ตอปริมาณ เสร็จ (พ.ศ.)
น้ําทา

5,716.00
5,722.00
562.00
46.90
331.00
202.00
1,522.00
245.00

+260.00
+162.00
+285.00
+352.50
+396.50
+385.00
+130.00
+350.20

316.00
260.00
19.00
12.30
16.00
11.80
61.39
12.68
709.17

13,462.00
9,510.00
106.00
108.55
265.00
263.00
939.00
170.00
24823.55

9,662.00
6,660.00
102.00
92.74
243.00
249.00
896.00
164.00
18068.74

1.69
1.16
0.18
1.98
0.73
1.23
0.59
0.67

2507
2514
2515
2526
2528
2534
2552
2553

348.00
145.00
2,459.00

+87.00
+155.00
+42.00

35.00
19.00
148.75
202.75

240.00
160.00
960.00
1,360.00

200.00
143.00
957.00
1,300.00

0.57
0.99
0.39

2524
2531
2542

133.00
2,526.00
2,389.00
275.00
177.00
1,693.00
161.00
454.00
100.00
172.00
47.70
59.00
24,000.00
213.00
311.00
9,190.70

+284.00
+182.00
+162.00
+277.00
+263.00
+142.20
+759.00
+185.00
+221.00
+201.00
+256.50
+240.00
+108.00
+227.00
+169.50
+115.00

21.65
410.00
240.00
37.00
13.10
288.00
12.00
85.00
12.75
32.00
10.40
12.75
17.00
29.50
35.20
18.10
1,274.45

166.00
2,431.00
1,980.00
314.00
110.00
1,966.00
164.00
520.00
141.00
135.00
98.00
121.00
114.30
275.00
102.00
115.62
8,752.92

156.00
1,850.00
1,880.00
291.00
109.00
1,135.00
127.00
477.00
134.00
128.00
91.00
118.00
44.50
268.00
102.00
115.62
7,026.12

1.17
0.73
0.79
1.06
0.62
0.67
0.79
1.05
1.34
0.74
1.91
2.00
1.26
0.33
-

2508
2509
2512
2512
2513
2514
2515
2516
2523
2527
2531
2534
2537
2539
2542
2547

898.00
457.00
4,703.00
5,519.00

+99.00
+55.00
+180.00
+155.00

46.50
36.20
419.00
388.00
889.70

710.00
391.00
17,745.00
8,860.00
27,706.00

643.00
373.00
7,480.00
5,848.00
14,344.00

0.72
0.82
1.59
1.06

2509
2521
2523
2527

45.00
216.00
303.00
324.00
284.00

+30.00
+45.00
+63.10
+110.00
+35.00

15.77
22.89
45.40
4.94
39.44
128.44

117.00
164.00
420.00
224.00
248.00
1173.00

105.00
150.00
390.00
220.00
228.00
1093.00

2.33
0.69
1.29
0.68
0.80

2517
2536
2544
2548
2548

1,564.00
2,623.00

+115.00
+95.00

50.90
165.00
215.90
3,420.41

1,454.00
5,639.00
7,093.00
70,908.47

1,194.00
4,287.00
5,481.00
47,312.86

0.76
1.63

2524
2530

ที่มา : คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558: 2-10)

หมายเหตุ :
ที่มา :

94

19
12
4
10
5
15
4
10
6
4
3
2

จํานวน
โครงการ
(แหง)

12,013.26

4.00
424.12
940.20
522.85
5,361.18
67.59
1,026.27
817.09
579.03
2,108.95
143.98

5,500,940

61,203.48

4,904,378
2,449,874
509,532
1,842,053
1,408,611
2,763,442
749,044
1,313,343
648,153
745,716
308,106
322,262

พื้นที่
ชลประทาน
(ไร)

73,216.74 17,966,566

2,756.017
13,627.48
934,084
2,161,771
9,698.00
2,527,464
19,149.00
3,276,544
13,090.00
1,378,014
5,639.00
1,858,017
1,329,195
1,264,052
842,858
895,817
- 24,724,772

ปริมาตรน้าํ เก็บกัก (ลาน ม.3)
กรม
กฟผ.
ชลประทาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 เปนขอมูลป 2555-2558
กรมชลประทาน (2559: 4)

รวมทั้งสิ้น

กอนมีแผนฯ
ฉบับที่ 1 (2505-2509)
ฉบับที่ 2 (2510-2514)
ฉบับที่ 3 (2515-2519)
ฉบับที่ 4 (2520-2524)
ฉบับที่ 5 (2525-2529)
ฉบับที่ 6 (2530-2534)
ฉบับที่ 7 (2535-2539)
ฉบับที่ 8 (2540-2545)
ฉบับที่ 9 (2545-2549)
ฉบับที่ 10 (2550-2554)
ฉบับที่ 11 (2554-2559)

แผน/ป พ.ศ.

โครงการชลประทานขนาดใหญ

734

116
24
40
32
56
72
67
79
47
47
49
105

5,328.29

233.44
113.08
150.75
255.03
208.92
319.45
624.83
473.32
660.93
605.95
355.35
1,327.26

ปริมาตร
เก็บกัก
(ลาน ม.3)

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง

6,758,206

556,649
306,144
424,553
319,718
1,118,854
511,102
628,970
544,674
681,042
558,250
534,697
573,554

828

135
36
44
42
61
87
71
89
53
51
52
107

17,341.55

237.44
113.08
574.87
1,195.23
731.77
5,680.63
692.42
1,499.59
1,478.02
1,202.98
2,464.30
1,471.24

61,203.48

13,627.48
0.00
9,698.00
19,149.00
13,090.00
5,639.00
-

78,545.03

237.44
13,740.56
574.87
10,893.23
19,880.77
18,770.63
6,331.42
1,499.59
1,478.02
1,202.98
2,464.30
1,471.24

พื้นที่
จํานวน
ปริมาตรน้าํ เก็บกัก (ลาน ม.3)
ชลประทาน โครงการ
กรม
กฟผ.
รวม
(ไร)
(แหง) ชลประทาน

โครงการชลประทานขนาดกลาง

ตารางที่ 4-36 สรุปจํานวนโครงการ ปริมาตรน้ําเก็บกัก และพื้นทีช่ ลประทานโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง จําแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

24,724,772

5,561,027
2,756.017
934,084
2,161,771
2,527,464
3,276,544
1,378,014
1,858,017
1,329,195
1,303,965
842,858
895,817

พื้นที่
ชลประทาน
(ไร)

4-99

4-100
ตารางที่ 4-37 ผลการดําเนินงานโครงการชลประทานขนาดเล็กของกรมชลประทาน
ลําดับที่
1
2
3

รายการ
กอสรางแหลงน้ํา
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
โครงการแกมลิง
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ชลประทาน (ไร)
1,111,730
4,511,091
97,224
5,720,045

ที่มา: กรมชลประทาน (2558: 138)

ทั้งนี้พื้นทีท่ ี่จะขยายเปนพื้นที่ชลประทานนั้นมีจํานวน 32,151,646 ไร กระจาย
ไปในพื้นที่ 75 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู 28.8 ลานไร
ตอ มาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีม ติรับ ทราบตามที่ก ระทรวง
เกษตรและสหกรณรายงานความกาวหนาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติห ลักการ
แผนพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหเต็มศักยภาพ 60 ลานไร สรุปไดดังนี้
1. กรมชลประทานไดเสนอผลการดําเนินงานในการปรับปรุงแผนพัฒนาการ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหเต็มศักยภาพ 60 ลานไร ตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเพื่อทราบแลว เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2553 โดยแผนการพัฒนาการชลประทานอยางเต็มศักยภาพฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและ
บริหารจัดการน้ํา แยกเปนมาตรการดานการใชสิ่งกอสราง ที่เนนการพัฒนาโครงการและการใชน้ําในลุมน้ําเปน
สําคัญ กอนที่จะพิจารณาแนวทางการผันน้ําระหวางลุมน้ําในอันดับถัดไป โดยจะเนนเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบ
ภาวะขาดแคลนน้ําและอุทกภัยกอน และดานการบริหารจัดการ เปนการประยุกตใชเทคโนโลยี การประสานงานกับ
ภาคสวนตางๆ รวมถึงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงกักเก็บน้ํา และโครงการชลประทานภายใน
ลุมน้ําและระหวางลุมน้ํา รวมทั้งการกําหนดแผนการดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา ออกเปน 3 ระยะ คือ แผนระยะ
สั้น (กอสรางในป พ.ศ. 2553 - 2555) แผนระยะกลาง (กอสรางในป พ.ศ. 2556 - 2560) และแผนระยะ
ยาว (กอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2561 เปนตนไป)
2. จากแผนการพัฒนาการชลประทานอยางเต็มศักยภาพฯ คาดวาจะ
สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มเติมอีกประมาณ 26,603 ลานลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 34.04 ลานไร เมื่อรวมกับปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่ชลประทานที่มีอยูในปจจุบันจะทําใหมีแหลง
เก็บกักน้ําไวใช 102,973 ลานลูกบาศกเมตร หรือประมาณรอยละ 52 ของปริมาณน้ําทาในประเทศ และถา
สามารถดําเนินการไดตามแผนจะทําใหมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 62.4 ลานไร
จากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้พื้นที่ชลประทานที่จะขยายจะมีจํานวนเพิ่มจาก
เดิมคือ 34.04 ลานไร และจะมีพื้นชลประทานรวม 62.4 ลานไร
อยา งไรก็ตาม เมื่อวั นที่ 7 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐ มนตรีได มีม ติ เ รื่อ งแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ป พ.ศ. 2558-2569) โดยในยุทธศาสตรที่ (2) ยุทธศาสตรการ
สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ไดกําหนดไววาจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพชลประทานจํานวน 18.8 ลานไร โดยพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบกระจายน้ํา ไดแก
อางเก็บน้ํา ฝาย สถานีสูบ ประตูระบายน้ํา เปนตน
อยางไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559: 11) ไดจัดทํายุท ธศาสตร
เกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และกําหนดเปาหมายไวในยุทธศาสตรที่ 4 การบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ใหมีการเพิ่มพื้นที่ชลประทานจํานวน
11.71 จาก 31.83 ลานไร เปน 43.09 ลานไร ในป พ.ศ. 2479

4-101
กรมชลประทาน (2560: 2) ไดร ายงานวาในป ง บประมาณ 2559 สามารถ
ดําเนินการขยายพื้นที่ได 1,125,828 ไร
หากเปรียบเทียบกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ป พ.ศ. 25582569) ซึ่งมีเวลา 11 ป มีเปาหมาย 18.8 ลานไร จะเฉลี่ยปละ 1.709 ลานไร ผลงานในป 2559 การเพิ่มพื้นที่
ชลประทานจะต่ํากวาเปาหมาย และเปาหมายจากยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (2560-2579 ที่มี
เวลา 20 ป มีเปาหมาย 11.71 ลานไร จะเฉลี่ยปละ 0.585 ลานไร ผลงานในป 2559 จะสูงกวาเปาหมาย
ดังรายละเอียดในรูปที่ 4-18
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําเปนประเด็นสําคัญดานหนึ่งในการบริหาร
จัดการน้ํา ซึ่งเปนปญหาที่ไดกลาวถึงไวมาเปนเวลานาน ดังที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (2526: 45,55 ได
วิเคราะหไวดังนี้
“ประสิทธิภาพของการใชน้ํา โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและ
ขนาดใหญสวนมากไดมีการศึกษาและออกแบบอยางละเอียดกอนการกอสราง ซึ่งในการศึกษานั้นมีตวั แปรที่
สําคัญตัวหนึ่งที่ใชในการพิจารณาความเปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ คือ คาของประสิทธิภาพ
ของการใชน้ํา ซึ่ง โดยสวนใหญแลวคาประสิท ธิภาพของการใชน้ําจะถูก กําหนดไวสูง อันเปนผลใหการ
ประเมินผลตอบแทนมีคาสูงตามไปดวย จากขอเท็จจริงที่ไดรับจากการศึกษาและติดตามโครงการตางๆ ทีไ่ ด
ดําเนินการมาแลว ปรากฎวาประสิทธิภาพของการใชน้ําจะต่ํากวาที่ไดกําหนดไวในการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการมาก ซึ่งจากขอเท็จจริงดังกลาวนี้ ถาหากไดมีการใชพิ้นที่เพาะปลูกเต็มที่ทั้งโครงการแลวก็ จะ
เกิดปญหาขาดแคลนน้ําแตเนื่องจากในปจจุบันนั้นโครงการสวนใหญยังมีการใชพื้นที่เพาะปลูกไมเต็มตาม
เปาที่กําหนดไว ปญหาดังกลาวจึง ยังไมปรากฎเดนชัด แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีความจําเปนที่จะตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใชน้ําใหสูงขึ้นกวาเดิมเพราะถาปลอยใหเปนอยูในสภาพนี้ตอไปแลว นอกจากจะเปน
การสูญเสียน้ําอันเปนทรัพยากรที่มีคาโดยเปลาประโยชนแลว ยังจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาระดับน้ําใต ดิน
สูง ขึ้น ซึ่ง อาจนํามาถึง ปญหาดินเค็มหรือปญ หาการระบายน้ําในเขตที่ลุม สวนโครงการขนาดเล็ก ซึ่ง มี
เปาหมายเพื่อสนองความตองการขั้นพื้นฐานนั้น ก็จําเปนตองมีมาตรการใหมีการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเชนกัน เพื่อจะไดมีน้ําใชไดในชวงเวลานานขึ้น”
ทั้ ง นี้ ไ ด แ สดงผลการศึ ก ษาให เ ห็ น ว า ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ ในขณะนี้มีประสิทธิภาพโครงการเพียง 14% เทานั้น
อาจจะดวยจากสาเหตุการดังกลาวจึงไดมีนโยบายจากเพิ่มประสิทธิภาพการใชนา้ํ
ในเวลาตอมา ซึ่งไดปรากฎในการกูเงินปรับโครงสรางภาคเกษตรจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) โดย
เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2542 คณะรัฐมนตรีพิจ ารณาเรื่องเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ แลวมีมติดังนี้

ที่มา :

2)

คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 18 ธันวาคม 2550
คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 1 มีนาคม 2554
3)
คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

1)
5)

4)

4 ป

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง
แผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการน้ํา
(ป 2558-2569) กําหนดวา
จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มอีก
18.8 ลานไร 3)

พ.ศ. 2558

1 ป

พ.ศ. 2559
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดกําหนด
ยุทธศาสตรเกษตรและ
สหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560-2579) มีการกําหนด
เปาหมายใหเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน จํานวน 11.74
ลานไร จาก 31.83 ลานไร
เปน 43.09 ลานไร 4)

รูปที่ 4-18 ชวงเวลาการขยายพื้นที่ชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559: 11)
กรมชลประทาน (2560: 2)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
1 มีนาคม 2554 รับทราบ
ความกาวหนาการขยายพื้นที่
ชลประทานตามเปาหมาย
60 ลานไร แตไดตั้งเปาหมาย
ใหมวาสามารถขยายไดเพิ่ม
34.04 ลานไร ทําใหมีพื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้นเปน
62.4 ลานไร 2)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2550 เห็นชอบ
ในหลักการการขยายพื้นที่
ชลประทาน โดยมีเปาหมาย
60 ลานไร โดยเพิ่มจาก 28.8
ลานไร ในขณะนั้นอีก 1)

4 ป

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2550

1ป

กรมชลประทานรายงาน
วา ในปงบประมาณ 2559
สามารถเพิ่มพื้นที่
ชลประทานได
1,125,828 ไร 5)

พ.ศ. 2560

4-102

4-103
“1. ใหความเห็นชอบรางหนังสือแสดงนโยบายเพื่อการพัฒนา และมีมติรบั
หลักการในเรื่องตางๆ ทีป่ รากฏในกรอบมาตรการดานนโยบาย
2. มอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ หรือผูที่รัฐมนตรีทั้งสองมอบหมายเปนผูลงนามในรางหนังสือแสดงนโยบายเพื่อการ
พัฒนา เพื่อจักไดสงใหธนาคารพัฒนาเอเซียตอไป
ทั้งนี้ ธนาคารพัฒนาเอเซีย ไดหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีการปรับปรุงขอความและมาตรการบางสวนใหสอดคลอง
กับฝายไทย ดังนี้
1) ข อ ความที่ เ กี่ย วขอ งกับ การออกฎหมายให เ ปลี่ ย นเป นการสร า ง
พื้นฐานทางกฎหมาย (Establishment of Legal Foundation)
2) ขอความเกี่ยวกับการคืนทุนระบบชลประทาน ซึ่งเปนนโยบายที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ดํ าเนิ นการอยู แล วบางส วนยั งคงอยู ได แต จะไม มี ข อความระบุ ถึ งการกํ าหนดราคาน้ํ า
(Water Pricing)
3) การจัดตั้งสถาบันใหมใหมีขอกํากับวา ทั้ ง นี้ ขึ้นอยูกับนโยบายของ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเพิ่มเติมดวย
4) นโยบายอั ต ราดอกเบี้ ย ของสิ น เชื่ อ ให แ ก เ กษตรกรในกรณี ซึ่ ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณใชเงินกูกอนนี้ไปดําเนินการในลักษณะเปนกองทุนชวยเหลือเกษตรกรแบบ
ตางๆ ธนาคารพัฒ นาเอเซียยืนยัน ใหเ ปนไปตามอัตราตลาด (ไมต่ํา กวาอัตราใหกูยืมของธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรที่ใหกูยืมแกเกษตรกรรายยอย)
หนังสือแสดงนโยบายการพัฒนา (Development Policy Letter: DPL) และ
กรอบมาตรการดานนโยบาย (Policy Matrix) มีวัตถุประสงคเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร โดยมุงเนนให
เกิดการเจริญเติบโตอยางมั่นคงในภาคเกษตร ซึ่งมีมาตรการปฏิรูปที่สําคัญในเรื่องน้ํา ดังนี้
(1) การสรางพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและหนวยงานนโยบาย
ระดับสูง โดยกําหนดกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับ สิท ธิการใชน้ํา การจัดสรรน้ํา การบัง คับ ใชบ ทลงโทษ
สําหรับผูฝาฝนขอปฏิบัติในการใชน้ํา รวมทั้งการปองกันและบรรเทาภาวะน้ําทวม
(2) การจัดการทรัพยากรน้ํา
(3) การใหบริการจัดสงน้ํา
(4) การคุมครองพื้นที่ตนน้ําและการอนุรักษดิน”
ตอมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการที่จะรับความ
ชวยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ASIAN DEVELOPMENT BANK - ADB) โดยใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและกระทรวงการคลังรับไปเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขเงินกูกับธนาคารพัฒนาเอเซียอีกครั้งหนึ่ง โดยให
รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับสินเชื่อแกเกษตรกรภายใต
โครงการเงิ นกูเ พื่อ ปรับ โครงสรางภาคเกษตร การปรับ ปรุง ถอยคําใน POLICY MATRIX การปรับ ปรุง
บทบาทและองคก รของสํานัก งานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหง ชาติ ในการบริห ารน้ํา รวมทั้ง การ
ตรวจสอบเงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ น โ ยบ า ย ของ ก ร ะ ทร วง เ กษต ร ฯ โ ด ย ป รั บ ล ด เ งื่ อ น ไขที ่ มี
ผลกระทบทางการเมื อ ง) ไปประกอบการเจรจา
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นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรือ่ งยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2558-2569 ในยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของน้ําเพือ่ การ
ผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) ไดกําหนดการเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่โครงการชลประทานเดิมจํานวน 30.22
ลานไร โดยการเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําในระยะสั้น (พ.ศ. 2558-2559) 95 ลานลูกบาศกเมตร และในระยะ
กลาง (พ.ศ. 2560-2564) จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอยางนอยรอยละ 10
ซึ่งปจจุบันยังมิไดมีการประเมินผลเปาหมายแตอยางใด
(5) การเก็บคาน้ําชลประทาน
ถึงแมวาจะมีนโยบายและแนวคิดการเก็บคาน้ําชลประทานมาเปนเวลา
ชานาน แตจนถึงปจจุบันยังไมสามารถเก็บคาน้ําชลประทานจากเกษตรกรได เพื่อใหเห็นลําดับของนโยบาย
และแนวคิดดังกลาว รวมทั้งขอเสนอที่เห็นดวยและการคัดคาน ตลอดจนตัวอยางที่สามารถนํามาปฏิบัติได
จึงไดสรุปนโยบายและแนวคิดการเก็บคาน้ําที่ไดปรากฏตามลําดับเวลาดังรายละเอียดในตารางที่ 4-38 และ
รูปที่ 4-19
(6) ระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย
เนื่องจากระบบขอมูลทรัพยากรน้ํามีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรน้ําในอนาคต รวมทั้งการเตือนภัยพิบัติตางๆ ในหัวขอนี้จะทบทวนและวิเคราะหรวม 3 เรื่อง
คือ (1) ชวงเวลาการกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย (2) องคกรที่เกี่ยวของกับระบบ
ขอมูลทรัพยากรน้ําไทย (3) ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย
(6.1) ลําดับนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย
การพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย ไดปรากฏเปนนโยบาย
ตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ และนโยบายของรัฐบาลคณะตางๆ
ตามลําดับดังนี้
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524) ไดกําหนดไววา “ใหมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงน้ําใหครบถวน เพื่อ
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาแหลงน้ํา” (สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,
2519: 172)
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534) ไดกําหนดไววา “สนับ สนุนใหมีก ารพัฒ นาระบบขอมูล ทรัพ ยากรแหลง น้ําใหเ ปน
มาตรฐานเดียวกัน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2529: 137)
(3) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วัน ที่ 8 กั น ยายน 2530
ใหก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงวิทยาศาสตรเ ทคโนโลยีแ ละการพลัง งานการไฟฟาฝายผลิต สวนราชการและรัฐวิส าหกิจ ที่
รับ ผิดชอบการกอสร างแหลง น้ําจัดสง ขอ มูล เกี่ยวกับ แหลง น้ํ าขนาดตางๆ ที่อยูใ นความรับ ผิดชอบให
คณะกรรมการแหลงน้ําแหงชาติ เพื่อใหมีขอมูลที่ครบถวนสําหรับดําเนินงาน ใหคณะกรรมการแหลงน้ํา
แห ง ชาติ รั บ ผิ ด ชอบในการประสานแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ของส ว นราชการต า งๆ
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ตารางที่ 4-38 ชวงเวลาการกําหนดนโยบายและแนวคิดการเก็บคาน้ําชลประทาน
แผนพัฒนาฯ

ลําดับเวลา

กอนมีแผนพัฒนาฯ

2485
2503

ที่มา :

ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8

2524
2535
2540
2542

ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12

2558
2561

1)

รายละเอียด
บทบัญญัติมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 กําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจในการเรียกเก็บคาชลประทานจากเจาของที่ดินที่ไดรับประโยชนจากการ
ชลประทานไดในอัตราไมเกินไรละหาสิบสตางคตอป 1)
1) ธนาคารโลกไดเสนอใหเก็บภาษีที่ดิน (ภาษีบํารุงทองที)่ ในพื้นที่ชลประทาน โดยมีอัตราที่
แตกตางกันตามปริมาณน้ําที่ไดรับ2)
2) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) กําหนดใหมีการเก็บกักน้ํา
จากเกษตรกร 3)
คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 6 มกราคม 2524 ใหคงหลักเกณฑการเก็บคาน้ําจากเกษตรกร 4)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 กําหนดใหมีการเก็บคาน้ําชลประทาน5)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 กําหนดใหมีการเก็บคาน้ําดิบจากเกษตรกร 6)
คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 23 กุมภาพันธ 2542 เรื่องโครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร
จาก ADB. ในกรอบนโยบายไดเสนอใหเก็บคาน้ําชลประทานแตไดตัดประเด็นนีอ้ อกภายหลัง 7)
สภาปฏิรูปแหงชาติเสนอเรื่องกองทุนทรัพยากรน้ําไวในราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 8)
มีการประกาศใชพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไมมีบทบัญญัติเรื่องการเก็บคาน้ํา 9)

ราชกิจจานุเบกษาเลม 59 ตอนที่ 62ก ลงวันที่ 22 กันยายน 2455
ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (2503: 64-66)
3)
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (2503: 51-52)
4)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 มกราคม 2524
5)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2534: 239)
6)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539: 126)
7)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กุมภาพันธ 25422
8)
สภาปฏิรูปแหงชาติ (2558ก: 136)
9)
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2561: 9)
2)

ที่มา :

5)

4)

3)

2)

1)

21 ป

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่
6 มกราคม 2524 ใหคง
หลักเกณฑการเก็บคา
น้ําจากเกษตรกร 4)

พ.ศ. 2524

11 ป

5 ป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
กําหนดใหมีการเก็บคา
น้ําดิบจากเกษตรกร 6)

พ.ศ. 2540

2ป

7)

16 ป

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่
23 กุมภาพันธ 2542
เรื่องโครงการเงินกูเพื่อ
ปรับโครงสรางภาค
เกษตรจาก ADB. ใน
กรอบนโยบายไดเสนอ
ใหเก็บคาน้ําชลประทาน
แตไดตดั ประเด็นนี้ออก
ภายหลัง 7)

พ.ศ. 2542

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539: 126)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กุมภาพันธ 25422
8)
สภาปฏิรูปแหงชาติ (2558ก: 136)
9)
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2561: 9)

6)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
กําหนดใหมีการเก็บคา
น้ําชลประทาน5)

พ.ศ. 2535

รูปที่ 4-19 ลําดับเวลาการกําหนดนโยบายและแนวคิดการเก็บคาน้ําชลประทาน

ราชกิจจานุเบกษาเลม 59 ตอนที่ 62ก ลงวันที่ 22 กันยายน 2455
ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (2503: 64-66)
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (2503: 51-52)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 มกราคม 2524
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2534: 239)

18 ป

1) ธนาคารโลกไดเสนอ
ใหเก็บภาษีที่ดิน (ภาษี
บํารุงทองที่) ในพื้นที่
ชลประทาน โดยมี
อัตราที่แตกตางกันตาม
ปริมาณน้ําที่ไดรับ2)

บทบัญญัติมาตรา 8
แหงพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง
พุทธศักราช 2485
กําหนดใหรัฐมนตรีมี
อํานาจในการเรียก
เก็บคาชลประทาน
จากเจาของที่ดินที่
ไดรับประโยชนจาก
การชลประทานไดใน
อัตราไมเกินไรละหา
สิบสตางคตอป 1)

2) แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25042509) กําหนดใหมีการ
เก็บกักน้ําจาก
เกษตรกร 3)

พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2485

สภาปฏิรูปแหงชาติ
เสนอเรื่องกองทุน
ทรัพยากรน้ําไวในราง
พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. .... 8)

พ.ศ. 2558

3 ป

มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ ไมมี
บทบัญญัติเรื่องการ
เก็บคาน้ํา 9)

พ.ศ. 2561

4-106

4-107
(4) คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรน้ํา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 ในแนวทางหลัก ขอ 3.9 ไดกําหนด
ไวดั ง นี้ “สนับ สนุ นการพัฒ นาระบบขอ มูล ทรัพ ยากรน้ํา ให มีเ อกภาพและประสิ ท ธิภ าพ” (สํ านัก งาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ, 2533: 3)
(5) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 7 (พ.ศ.
2535-2539) ไดกําหนดไววา “สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูลแหลงน้ําเพื่อประโยชนในการวางแผนและ
การกําหนดนโยบายจัดสรรน้ําปองกันและบรรเทาอุทกภัย” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2534: 238)
(6) วันที่ 31 ตุลาคม 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องนโยบาย
น้ําแหงชาติ ซึ่งในขอ 9 ไดกําหนดไวดังนี้ “สนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการตามนโยบาย รวมทั้ง
การวิจัย การประชาสัมพันธ การรวบรวมข อมูลขาวสารและการถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องน้ําตอ
สาธารณชนอยางเพียงพอและตอเนื่อง
(7) ในชวงรัฐ บาลคณะที่ 60 พ.ศ. 2555 ไดมีการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีการกําหนดแผนงานพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณและเตือนภัย
ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนโมดูล A-6 ในลุม น้ําเจาพระยา และโมดูล B-4 ในลุมน้ําอื่นๆ และไดมีก ารประมูล
ดําเนินการไปแลว แตเนื่องจากมีการคัดคานจากประชาชน จึงมิไดดําเนินการ (คณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ําและอุทกภัย, 2555: 3)
(8) วั นที่ 27 พฤษภาคม 2558 กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดเสนอ “(ราง) พระราชบัญญัติสารสนเทศทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ใหรวมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
แหงชาติไวในรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ซึ่งอยูในระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(9) วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่
189/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีเ ปนประธาน ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน) เปนเลขานุการ โดยมีหนาที่ในการกําหนดกรอบนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ในการบูรณาการฐานขอมูลน้ําและภูมิอากาศ สนับสนุนการใชประโยชนขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้ง ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห คาดการณ สถานการณน้ํา เพื่อเปนขอสรุ ปสนับสนุนสั่ง การของ
นายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐ, 2559: 2)
(10) วันที่ 20 เมษายน 2559 ในการประชุม คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้ง ที่ 2/2559 คณะกรรมการฯ ไดมีม ติใหสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สสนก. เปนผูรับผิดชอบ ศูนยขอมูลน้ําแหงชาติ ในชื่อ “คลังขอมูลน้ํา
และภูมิอากาศแหงชาติ” ทั้งนี้ให สสนก. ปรับปรุงกฎหมายจัดตั้ง สสนก. เพื่อทําหนาที่ศูนยขอมูลแหงชาติ
โดยไมขัดกับรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา (กรมทรัพยากรน้ํา, 2559: 3-4)
ดังรายละเอียดในรูปที่ 4-20

ที่มา :

5 ป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
กําหนดใหสนับสนุนการ
จัดทําระบบขอมูล
แหลงน้ํา 4)

พ.ศ. 2535

2)

8 ป

12 ป

รัฐบาลคณะที่ 60 ไดมี
การจัดทําแผนแมบท
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและได
กําหนดใหมีการพัฒนา
คลังขอมูล
ทรัพยากรน้ํา 6)

พ.ศ. 2555

3 ป

6)

พ.ศ. 2558
มีคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่
189/2558 แตงตัง้
คณะกรรมการบูรณา
การฐานขอมูลน้ําและ
ภูมิอากาศแหงชาติ7)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 ตุลาคม 2543
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (2555: 3)
7)
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 189/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
8)
กรมทรัพยากรน้ํา (2559: 3-4)

5)

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่
31 ตุลาคม 2543 เรื่อง
นโยบายน้ําแหงชาติ
ขอ 9 กําหนดใหมีการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การรวบรวมขอมูล
ขาวสารเรื่องน้ํา 5)

พ.ศ. 2543

รูปที่ 4-20 ชวงเวลาในการกําหนดนโยบายเรื่องระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2519: 172)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2529: 137)
3)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2530
4)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2534: 238)

1)

1) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 กําหนดใหมี
การพัฒนาระบบขอมูล
ทรัพยากรแหลงน้ําให
มีมาตรฐานเดียวกัน 2)
2) คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2530 ใหสวนราชการ
ตางๆ สงขอมูลให
คณะกรรมการแหลง
น้ําแหงชาติ 3)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
4 กําหนดใหศึกษา
รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับแหลงน้ําให
ครบถวน 1)

10 ป

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2520

1 ป

คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ
มีมติเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 ให
สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการ
มหาชน) เปนศูนย
ขอมูลน้ําแหงชาติ ใน
ชื่อ “คลังขอมูลน้ํา
และภูมิอากาศ
แหงชาติ” 8)

พ.ศ. 2559
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(6.2) องคกรที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย
องคกรที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทยในปจจุบันมีอยู
9 หนวนงาน คือ กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-39
(6.3) ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทยจาก
การวิเคราะหพบวามีปญหาหลายประการที่สําคัญคือ (1) ขอมูล กระจัดกระจายไมเ ชื่อ มโยงเปนระบบ
(2) มีความขัดแยงของขอมูลไมเปนมาตรฐานเดียวกัน (3) ขาดกฎระเบียบในการบริหารจัดการ (4) ขาด
บุคลากร และ (5) การยอมรับของสาธารณะ
การขาดระบบข อ มู ล ทรั พ ยากรน้ํา ที่ ม าจากหน ว ยงานที่ มี ค วาม
น า เชื่ อ ถื อ และเป น กลางนั้ น ไดกอใหเกิดปญหาหลายประการหลายประการตามมา เชน การพิจารณาเปด
โครงการพัฒนาแหงน้ําไดลาชา และสงผลตอการตอตานโครงการ เพราะสังคมโดยรวมเขาใจวาขอมูลที่สถาบัน
หรือบริษัทที่ปรึกษาตางๆ เขาไปรวบรวมและนํามาเสนอนั้นเปนไปตามที่เจาของโครงการกําหนดมาให เมื่อมี
การโตแยงก็ตองเสียเวลาและงบประมาณศึกษาใหม เชน กรณีแกงเสือเตน เรื่องแผนดินไหวและปาไมสักทอง กรณี
เขื่อนแมวงกเรื่องเสือโครง กรณีผันน้ําโขง-ชี-มูล ปญหาดินเค็มและความคุมทุน กรณีเขื่อนทาแซะที่ประชาชน
เห็นวาไมมีความตองการน้ําเพื่อการเกษตรตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของโครงการ เปนตน ที่สําคัญ
ประการหนึ่งก็คือความเชื่อมโยงของขอมูลในระดับตางๆ ตั้งแตระดับลุมน้ําสาขา ระดับลุมน้ํา และภาพรวม
ของประเทศที่จําเปนตองมีขอมูล ที่เชื่อมโยงจากระดับพื้นที่ลุมน้ํายอย สูพื้นที่ลุมน้ํากับระบบขอมูลของ
หนวยงานทุกหนวยงานดังที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระบุไววามี
ความขัดแยงของขอมูล ไมมีการจัดกลุมขอมูลอยางเปนระบบและอยูในมาตรฐานเดียวกัน ทําใหยากตอการ
นําไปใช
(7) การเสนอรางพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา
ถึงแมวาจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําซึ่งเปนที่มาของอํานาจ
ในการบริหารจัดการอยูหลายฉบับดังที่กลาวขางตนก็ตาม แตกฎหมายที่มีอยูจํานวนมากมีชองวางในการ
จัดการทรัพยากรน้ําโดยสวนรวม จึง ไดมีความพยายามที่จะเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําใหมีผล
บังคับใชเพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการใช การพัฒนาการบริหารจัดการ การบํารุง รักษา การฟนฟู และการ
อนุรักษทรัพยากรน้ําใหเกิดความเปนเอกภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามา
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ไดมีการริเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2536 ซึ่งอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7
แตยัง ไมส ามารถผานการพิจ ารณาตามขั้นตอนตางๆจนมีผ ลบัง คับ ใชไดโดยมีก ารรางพระราชบัญ ญัติ
ทรัพยากรน้ําที่ดําเนินการมาแลวหลายฉบับ ดังนี้
พ.ศ. 2536 สภาวิจัยแหงชาติ สาขานิติศาสตร ไดจัดทํา “รางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....” และมีการสัมมนา ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2536 ราง
พระราชบัญญัติดังกลาวนี้ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีแตมีการถอนรางออกจากพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2537
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ตารางที่ 4-39 ฐานขอมูลทรัพยากรน้ํา : องคกรที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลทรัพยากรน้ําไทย
หนวยงาน
กรมทรัพยากรน้ํา1)

กรมชลประทาน1)

กรมอุตุนิยมวิทยา1)

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย1)
กรมควบคุมมลพิษ1)

กรมโยธาธิการและผังเมือง1)
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล1)
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ1)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร 2)

ขอมูลสําคัญ
1. มีขอมูลดานน้ําครบทุกดาน เชน ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําในอาง ระดับน้ําทา คุณภาพน้ํา
2. มีขอมูลเกี่ยวกับน้ํา เชน การเปรียบเทียบขอมูลปริมาณน้ําในแตละป
3. มีการรายงานสถานการณน้ําในแตละสถานีโทรมาตรแหลงน้ําสําคัญและภาพจากกลอง CCTV
4. มีแนวทางในการบริหารจัดการภัยแลง รายงานผลทุกๆสัปดาห
5. มีการรายงานผลการเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา 24 ชั่วโมง
6. มีการประสานขอมูลตางๆกับหนวยงานอื่น เชน สภาวะอากาศ สภาพน้ําฝน น้ําทา ภาพถายดาวเทียม
สภาพน้ําในเขื่อน
1. ขอมูลสถานการณน้ําทารายวันเปนขอมูลแบบ Real-time ทําใหดีตอผูใชงานขอมูล เชน ปริมาณน้ําใน
เขื่อนทุกเขื่อนในประเทศ
2. ขอมูลการติดตามสถานการณน้ําจากกลอง CCTV เชน ระดับน้ําในลุมน้ําเจาพระยา
3. มีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานอื่นมากมาย เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร ซึ่งขอมูลสวน
ใหญเปนขอมูลที่ทันสมัย
4. มีการคาดการณปริมาณน้ําลวงหนาในลุมน้ําหลัก
5. มีศูนยวิเคราะหสถานการณน้ํา
1. มีขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ซึ่งมีผลเกี่ยวกับการระเหยของน้ําความ
ชุมชื้น
2. มีขอมูลการพยากรณฝนในอดีต เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ
3. มีแหลงขอมูลเตือนภัยทั้งในและตางประเทศ เชน พายุ น้ําทวม และรายงานแผนดินไหว
1. มีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเกี่ยวกับสภาพน้ําทวมภาพถายดาวเทียม
2. มีขอมูลพื้นที่ภัยแลงในแตละภูมิภาคของประเทศ
1. มีขอมูลคุณภาพอากาศรายวัน สถานการณหมอกควัน ซึง่ มีผลตอคุณภาพน้ํา
2. มีขอมูลคุณภาพน้ําผิวดิน น้ําทะเล
3. มีขอมูลระดับเสียงรายวันในเขตกทม. สารเคมี และของเสียอันตราย
4. มีแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพแหลงน้ํา
มีขอมูลซึ่งอยูในรูปแผนที่แหลงน้ํา เชน แมน้ํา หนองน้ํา อางเก็บน้ํา คลองสงน้ํา
1. มีขอมูลเกี่ยวกับแหลงน้ําบาดาล คุณภาพน้ําบาดาล ฐานขอมูล วิเคราะหน้ําบาดาลที่มคี ุณภาพ
2. มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการจัดการน้ํา
บาดาลในเขตวิกฤต
มีประกาศขาวสารการเตือนภัย
1. มีขอมูลที่เปนความรูดานการเกษตรการผลิต
2. ระบบขอมูลความเสี่ยงดานตางๆ

ที่มา : 1) สภาปฏิรูปแหงชาติ (2558ก: 106-107)
2)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (2559: 1)
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ในป พ.ศ. 2536 เชนเดียวกัน คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ํา
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาภัยแลง สภาผูแทนราษฎร ไดจัดทํา “รางพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ” เสนอใหจัดตั้ง “กระทรวงทรัพยากรน้ํา” แตไมมีผลในทางปฏิบัติ
ตอมาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ในป พ.ศ.2540 สํานักงาน
คณะกรรมการน้ําแหงชาติ ไดเสนอ “รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .....” อีกครั้งหนึ่ง และใหมีการ
จัดตั้ง “สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ” ในสํานักนายกรัฐมนตรีแตไมมีผลในทางปฏิบัติที่
นําไปสูการประกาศใชเปนกฎหมายได
พ.ศ. 2542 คณะกรรมาธิ ก ารการปกครอง สภาผู แ ทนราษฎร ได จั ด ทํ า “ร า ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .....” โดยเสนอใหมีการจัดตั้ง “กระทรวงทรัพยากรน้ํา” แตไมมีผล
ในทางปฏิบัติ
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ในป พ.ศ. 2550 คณะอนุกรรมาธิการ
ทรัพยากรน้ํา ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดจัดทํา
“รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .....” ขึ้นแตไมมีผลในทางปฏิบัติ
ในป พ.ศ. 2550 เชนเดียวกัน กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดทํา “รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....” ไดผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 670/2550
และไดเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมผานการพิจาณา
ในป พ.ศ. 2554 สภาผู แ ทนราษฎรไดจ ัด ทํ า “รา งพระราชบัญ ญัต ิท รัพ ยากรน้ํ า
พ.ศ. ....” แตไมมีผลในทางปฏิบัติ
ในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 ในป พ.ศ. 2556
กรมทรัพ ยากรน้ํา ไดจัดทํา “รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....” และรับ ฟง ความคิดเห็นของ
ประชาชน แตไมมีผลในทางปฏิบัติที่จะนําไปสูการประกาศใชเปนกฎหมายได
ในป พ.ศ. 2556 เชนเดียวกันไดมี “รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....” ที่รางโดยภาค
ประชาชนเขาชือ่ กันซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไดแกไขเพิ่มเติมและไดเสนอตอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
7 มกราคม 2558
ตอมาในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรน้ํา ไดเสนอ “รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....”
เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
ตอมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สภาปฏิรูปแหงชาติไดเสนอวาระปฏิรูปใหแกรัฐบาล ซึ่งมีวาระปฎิรูปที่ 25
: ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมอยูดวย
หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 รับทราบขอเสนอเรื่องการ
ปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และรางพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ของสภาปฏิรูป และมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักรับไป
พิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอเสนอดังกลาว
และสรุ ป ผลการพิ จ ารณาหรื อ ผลการดํา เนิ น การเกี่ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า ว และส ง ให สํ า นัก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ในเดื อนกั นยายน 2558 สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาได พิ จ ารณาเป นเรื่ อ งเสร็ จ
ที่ 1427/2558 ซึ่งรัฐบาลไดสง ใหกับสภานิติบัญญัติแหง ชาติดําเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30
กันยายน 2558
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ในเดือนมิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีม ติเ รื่องการปฏิรูป กลไกการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและรางพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... โดยมีความเห็นจากสวนราชการตางๆ
และมีมติใหคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝาย คือ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสมกับการปฏิรูปประเทศตอไป
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดมีมติรับหลักการในวาระที่ 3 ราง
พระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ใหสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย
โดยมีรายละเอียดลําดับเวลาในตารางที่ 4-40 และรูปที่ 4-21
ตารางที่ 4-40 ชวงเวลาในการเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
แผนพัฒนาฯ

พ.ศ.

การเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา

ฉบับที่ 7

2536

ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 10

2542
2550

ฉบับที่ 11

2554
2556

สภาวิจัยแหงชาติไดจัดทํา “ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ไดมีการเสนอตอคณะรัฐมนตรี แตมีการ
ถอนออกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2537 1)
สภาผูแทนราษฎรไดจัดทํา “ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....” แตไมมีผลในทางปฏิบัต”ิ 2)
1) สภานิติบัญญัติแหงชาติไดจัดทํา “ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... แตไมมีผลในทางปฏิบัติ 1)
2) กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดทํา “ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไม
ผานการพิจารณา 1)
สภาผูแทนราษฎรไดจัดทํา “ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... แตไมมีผลในทางปฏิบัติ” 1)
ภาคประชาชนเขาชื่อกันเสนอ “ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....” ซึ่ง คปก. ไดแกไขเพิ่มเติมและเสนอ
ตอนายกรัฐมนตรี แตไมมีผลในทางปฏิบัติ 1
(1) กรมทรัพยากรน้ํา เสนอ “ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ” ตอ ครม. และ ครม. มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
(2) สภาปฏิรูปแหงชาติไดเสนอ “ราง พ.ร.บ. บริหารจัดการทรัพยากร
คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง “ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ” ที่เสนอโดยสภาปฏิรูปแหงชาติให
คณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณาความสอดคลอง1
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ รับหลักการในวาระที่ 3 รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....2)

2558
2559
ฉบับที่ 12
ที่มา :

1)
2)

2561

โสภณ ชมชาญ และคณะ (2559: 4-11)
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ (2561: 9)

สืบ เนื่อ งจากองคก รการบริห ารจัดการน้ําที่มีจํานวนมาก รวมทั้งคณะกรรมการระดับ
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบ ตลอดจนที่มาของอํานาจในการบริหารจัดการ และ
การขาดระบบฐานขอมูลน้ําที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไทยขึ้น
4.4.2 ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไทย
(1) ปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไทย
ปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไทย จากการทบทวนงานวิจัย และรายงานของสวน
ราชการ สถาบันวิจัย และนักวิชาการ ซึ่งจัดเปนผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ พบวามีปญหา 10 ประการ คือ
(1) ขาดนโยบายที่เปนเอกภาพ
(2) ขาดแผนหลัก
(3) ขาดกฎหมายแมบท
(4) หนวยงานมีจํานวนมากขาดความเชื่อมโยง
(5) ขาดการมีสวนรวมของประชาชน/ขาดการกระจายอํานาจ

ที่มา :

2)

1)

สภาผูแทนราษฎรได
จัดทํา “ราง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....” แตไมมีผล
ในทางปฏิบัติ”2)

สภาวิจัยแหงชาติได
จัดทํา “ราง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
ไดมีการเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี แตมี
การถอนออกเมื่อวันที่
8 มีนาคม 2537 1)

โสภณ ชมชาญ และคณะ (2559: 4-11)
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2561: 9)

6 ป

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2536

8 ป

4 ป

สภาผูแทนราษฎรได
จัดทํา “ราง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
แตไมมีผลในทาง
ปฏิบัติ” 1)

พ.ศ. 2554

2 ป

ภาคประชาชนเขาชื่อกัน
เสนอ “ราง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....”
ซึ่ง คปก. ไดแกไข
เพิ่มเติมและเสนอตอ
นายกรัฐมนตรี แตไมมี
ผลในทางปฏิบัติ 1)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2558

2 ป

(1) กรมทรัพยากรน้ํา
เสนอ “ราง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... ”
ตอ ครม. และ ครม. มี
มติเห็นชอบ เมื่อวันที่
20 มกราคม 2558
(2) สภาปฏิรูปแหงชาติ
ไดเสนอ “ราง พ.ร.บ.
บริหารจัดการทรัพยากร
น้ําแหงชาติ พ.ศ. ....”1)

รูปที่ 4-21 ชวงเวลาในการเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา

1) สภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดจัดทํา “ราง
พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. .... แตไมมีผล
ในทางปฏิบัติ 1)
2) กรมทรัพยากรน้ํา ได
จัดทํา “ราง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
เสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ แตไมผานการ
พิจารณา 1)

พ.ศ. 2550

1 ป

คณะรัฐมนตรีมีมติ
เรื่อง “ราง พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
” ที่เสนอโดยสภา
ปฏิรูปแหงชาติให
คณะรัฐมนตรีสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ และ
สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
พิจารณาความ
สอดคลอง1)

พ.ศ. 2559

2 ป

วันที่ 4 ตุลาคม
2560 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ
รับหลักการในวาระ
ที่ 3 ราง
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....2)

พ.ศ. 2561
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(6) จัดงบประมาณเปนรายหนวยงาน
(7) ขาดความเชื่อมโยงของขอมูลระหวางหนวยงาน/ขาดองคความรู
(8) องคกรลุมน้ําขาดความเขมแข็ง/ความขัดแยง
(9) พรรคการเมืองไมเขมแข็ง/มีขอ ตอรอง
(10) ขาดเครื่องมือในการจัดสรรน้ํา/สิทธิการใชน้ําเสรี
(2) สาเหตุของปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อใหสามารถระบุสาเหตุหลักซึ่งเปนที่มาของปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ จะ
วิเ คราะหโดยใช ปจ จัยที่สํ าคัญ ในการบริห าร 5 ประการ คื อ (1) การเมือง (2) เงื่ อ นไขทางสั ง คม (3)
งบประมาณ (4) สถาบัน และ(5) วิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(2.1) การเมือง (Political)
จากการวิเคราะหโดยจัดทําเปน Matrix ใหเห็นชวงเวลาการบริหารประเทศของ
รัฐบาลคณะตางๆ ในบทที่ 16 พบวาตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบันมีรัฐบาล
เขามาบริหารประเทศ รวม 61 คณะ และหลังจากมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ถึงปจจุบัน
มีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศจํานวน 33 คณะ คือคณะที่ 29 ถึงคณะที่ 61 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
นโยบายที่กําหนดอาจจะคลายคลึงกัน แตการขับเคลื่อนจะแตกตางกันไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือของพรรค
การเมืองนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแตละครั้งทําใหขาดความตอเนื่องทั้งนโยบายและการปฏิบัติ เชน กรณี
ของการจัดทํากฎหมายน้ํา ที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2536 ถึงปจจุบันเปนเวลา 23 ป มีการเสนอราง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําหลายครัง้ แตไมมีผลในทางปฏิบัติ หลายครั้งที่มีการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทรั พยากรน้ํ าในรั ฐ สภา แต มี การยุ บ สภาหรื อครบกํ า หนดการบริ ห ารประเทศของรั ฐบาล ทํ าให ร า ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําตกไป เมื่อรัฐบาลคณะใหมเขามาก็ไมมีการยืนยันใหดําเนินการตอการขาด
แรงผลักดันทางการเมือง (Political Will) เพื่อใหมีกฎหมายแมบทเรื่องทรัพยากรน้ํา สงผลตอเนื่องตอโครงสราง
การบริหารจัดการและงบประมาณ เพราะการพัฒนาทรัพยากรน้ําตองใชเวลาในการดําเนินการที่ตอเนื่อง การเปลี่ยน
รัฐบาลบอยครั้งทําใหการขับเคลื่อนนโยบายเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ถึงแมวานโยบายที่กําหนดไวใน
อดีตกับนโยบายในปจจุบันจะคลายคลึงกันมาก ดังที่ไดวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางนโยบายน้ําแหงชาติ
ซึ่งเปนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 ตุลาคม 2543 กับยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา (พ.ศ. 2558-2569) ตาม
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 แล วจะพบวามีส าระสําคัญ ที่มีความแตกตางกันนอยมาก
แตชวงเวลาของการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไดกําหนดนโยบายแตละครั้งมี เ วลาบริห ารสั้นมาก คือ
ไมเกิน 2 ป ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดขึ้นได จึงสรุปไดวาการเมืองเปน
สาเหตุของปญหาหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(2.2) เงื่อนไขทางสังคม (Social)
สาเหตุที่ สําคัญ ประการต อมาคือ เงื่อ นไขทางสัง คมที่ป รากฎในลัก ษณะการ
ตอตานโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ที่เริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2531 กรณีของเขื่อนน้ําโจน และตอเนื่อง
ดวยเขื่อนแกงกรุง เขื่อนแกงเสือเตน เขื่อนแมวงก การตอตานโครงการตางๆ ดังกลาวนี้ ไดมีเหตุผลในการ
ตอตานหลายประการ เชน (1) มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณในกรณีของเขื่อน
น้ําโจน และแกง เสือเตนที่ตองการสงวนปาไมสักทองเอาไว ผลกระทบตอที่อยูอาศัยของเสือ โครงและ
คางคาวจมูกเล็กทองขาว ในกรณีของเขื่อนแมวงก ผลกระทบที่จะเกิดการขยายตัวของดินเค็มในกรณีโครงการโขงชี-มูล เปนตน ที่มาของสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การอพยพโยกยายราษฎรที่ไดรับผลกระทบไป
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ตั้งถิ่นฐานใหม มีคุณภาพชีวิตที่แยลงกวาเดิมเพราะที่ตั้งถิ่นฐานใหม ดินไมคอยจะเหมาะสมตอการเกษตร
ขาดโครงสรางพื้นฐาน เชน กรณีของนิคมสรางตนเองลําน้ํานานที่ตั้งติดอยูกับเขื่อนสิริกิติ์ แตขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเกษตร จนตองมีการกอสรางอางเก็บน้ําหวยน้ํารีสงน้ํามาใหตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน
2554 เปนตน เหตุการณที่ปรากฎเชิงประจักษเชนนี้ทําใหการตอตานโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญจึง
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สวนการตอตานการเก็บคาน้ําชลประทานนั้น เกษตรกรเกรงวาจะเปนการเพิ่มภาระ
และตนทุนในการผลิตรวมทั้ง เงินที่จ ะเก็บ นั้นจะไปเปนรายไดแผนดิน ทั้ง ๆ ที่มีตั วอยางที่ชัดเจน กรณี
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียวที่เกษตรกรจัดเก็บเงินมาเปนคาใชจายของกรรมการ และถาเงิน
เหลือจะนําไปปรับปรุงโครงสรางชลประทาน แตรัฐไมมีนโยบายวาใหเกษตรกรรวมกลุมกันจัดเก็บคาน้ํา
ชลประทานและบริห ารกันเองในแตละโครงการยอยในเขตชลประทาน และนําเงินนั้นมาบริหารในการ
บํารุงรักษาระบบชลประทาน ซึ่งจะสงผลใหมีการประหยัดน้ําที่เกษตรกรใชอยูในปจจุบัน ที่มาของสาเหตุอีก
ประการหนึ่งก็คือ การจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญของรัฐ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนที่อยู
ในพื้นที่กอสรางและไดรับผลกระทบตั้งแตเริ่มตน ประชาชนจะรับรูเมื่อมีการจัดทํารายงาน การสํารวจแลว
เสร็จ และรับฟงความคิดเห็น ขอมูลที่นํามาชี้แจงจึงไมสามารถสรางความเชื่อถือแกประชาชนได
(2.3) งบประมาณ (Budgeting)
การพัฒ นาแหลง น้ํา ขนาดใหญร วมทั้ง ระบบชลประทานนั้น ใชง บประมาณ
คอนขางมาก จะเห็นไดจากการกูเงินจากธนาคารโลกมาเพื่อพัฒนาการเกษตรและการชลประทานในพื้นที่
ภาคกลางของประเทศเมื่อ พ.ศ. 2505 และเพื่อกอสรางเขื่อนอีกหลายแหง เชน เขื่อนปากมูล ในป 2534
รวมทั้งการกูเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในการปรับโครงสรางการเกษตรในป 2542 การออกพระราช
กําหนดใชอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ.
2555 ซึ่งไดจัดทําโครงสรางไวในวงเงิน 350,000 ลานบาท ของรัฐบาลคณะที่ 60 ตอมาในชวงรัฐบาลคณะ
ที่ 61 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติโครงการและเงินกูสําหรับโครงการเงินกูเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน: มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2
ภายในกรอบวงเงิน 78,294.85 ลานบาท ปญ หาดานงบประมาณอีกประการหนึ่งคือ การมีหนวยงานที่
เกี่ยวของจํานวนมากตางก็ไดรับงบประมาณในการดําเนินการ มีความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน
งานที่แตกตางกัน ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาอุปกรณและการบํารุงรักษา
(2.4) สถาบัน (Bureaucracy)
สืบเนื่องจากการมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจํานวน
มากถึง 29 หนวยงาน ใน 10 กระทรวงและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตางก็มีที่มาของอํานาจในการ
บริหารจัดการตามภารกิจที่รับผิดชอบ ทําใหขาดการประสานงานในลักษณะ “หนึ่งนโยบาย หลายปฏิบัติ
(Centralized Policy, Decentralized Operation)” ไมสามารถประสานทั้งนโยบายและประสานแผนได
ยิ่งกรณีในชวงที่มีรัฐบาลผสมหลายพรรค แตละพรรคมีนโยบายของตนเอง การซ้ําซอนในการปฏิบัติงานจึง
ไมสามารถแกไขได ตัวอยางที่ชัดเจนในปจจุบัน คือกรณีการเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ….
โดยกรมทรัพยากรน้ํา และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 แตมีการขอแกไขเพิ่มเติมจาก
สวนราชการอื่นๆ ในเวลาตอมา ทั้งๆ ที่ควรจะไดมีขอยุติกอนเสนอคณะรัฐมนตรี อีกกรณีหนึ่งที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งสถาบั น ตลอดมา คื อ องค ป ระกอบคณะกรรมการนโยบายน้ํ า ระดั บ ชาติ เช น
คณะกรรมการแหลง น้ําแหงชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการ และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการมาอยางตอเนื่อง จนเปนกรมทรัพยากรน้ําในปจจุบัน
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(2.5) วิชาการ (Technical)
สาเหตุของปญหาทางวิชาการนั้นมีหลายประการ ที่มีปญหามากก็คือ ขอมูล ที่
แสดงผลกระทบจากการสรางเขื่อน เชน กรณีแกงเสือเตน ที่มีการโตเถียง เรื่ อง รอยเลื่อนและแผนดินไหว
หลายครั้ง การโตเถียงเรื่องดินเค็ม กรณีโครงการ โขง-ชี-มูล เรื่องดินเค็ม ผลประโยชนจากการสรางเขื่อน
แมวงก การสราง Floodway ของรัฐบาลคณะที่ 60 เปนตน ที่มาของการโตเถียงกันในเรื่องนี้มีที่มาก็คือ
การที่เจาของโครงการเปนผูศึกษาเองหรือวาจางสถาบันตางๆ ใหศึกษา ทําใหเขาใจโดยสังคมวา ขอมูลมี
แนวโนมในการสงผลใหโครงการมีผลตอบแทนที่สูง โดยไมระบุผลกระทบที่แทจริง นอกจากนี้ยังไมมีระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรน้ําที่เปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จึงเกิดปญหาและสงผลตอการตอตา น
โครงการตางๆ ตามมา
จากการวิเคราะหถึงปจจัยทั้ง 5 ประการ ซึ่งเปนกรอบในการบริหารจัดการนั้น
พบวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้น เชื่อมโยงไปถึง “องคประกอบของโครงสรางการบริหาร” วาเปนสาเหตุหลัก ที่
จําเปนตองไดรับการปรับปรุงและแกไข
4.4.3 การวิเคราะหสถานการณน้ําในปจจุบันโดยระบบ DPSIR
เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางสถานการณในปจจุบันกับการแกไขในอนาคตอยางชัดเจน ไดนํา
สถานการณทุกดานที่ไดทบทวนมาในบทนี้มาวิเคราะหโดยใชระบบ DPSIR (Kristensen, 2004: 1) การ
วิเคราะหโดยใชระบบ DPSIR นั้นเปนการวิเคราะหความสัมพั นธและความเชื่อมโยงของปจจัยขับเคลื่อน
ปจจัยกดดัน สถานการณ ผลกระทบและการตอบสนองเพื่อดําเนินการแกไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปจจัยขับเคลื่อน (Driving Force : D) ที่มีผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไทยมี
หลายประการ เชน ประชากรเพิ่ม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาขาตางๆ ทั้งอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
การเกษตร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และพื้นที่ปาตนน้ําถูกทําลาย
(2) แรงกดดัน (Pressure : R) จากปจจัยขับเคลื่อนที่กลาวขางตน ทําใหเกิดแรงผลักดัน
เกิดขึ้น คือ ความตองการน้ําเพิ่มขึ้น ปริม าณที่เ ก็บ กักต่ํากวาความตองการใช น้ําเสียจากอุตสาหกรรม
การเกษตรและชุมชนมีมากขึ้น และ
(3) สถานการณ (State : S) ที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ การเกิดภัยแลงหรือขาดแคลนน้ํา เกิด
อุท กภัยบอยครั้ง มีปญ หาในการบําบัดน้ําเสีย มีปญหาคุณภาพน้ําในแหลง น้ําธรรมชาติ และเกิดความ
ขัดแยงระหวางผูใชน้ํากลุมตางๆ
(4) ผลกระทบ (Impact : I) ที่เ กิดขึ้นคือ กระทบตอรายไดป ระชาชาติที่ลดลง รวมทั้ง
ประชาชนไดรับความเดือดรอนทั้งจากภัยแลงและอุทกภัย รวมทั้งแหลงน้ําธรรมชาติเสื่อมโทรม
(5) การตอบสนอง (Response : R) ไดมีการตอบสนองของรัฐบาลในปจจุบัน โดยมีการ
จัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํารวม 6 ดาน คือ (5.1) การจัดหาน้ําอุปโภคและบริโภค (5.2) การ
สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (5.3) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย (5.4) การจัดการคุณภาพน้ํา
(5.5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําและการปองกันการพังทลายของดิน และ (5.6) การบริหารจัดการ มี
การจัดทํารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา ซึ่งอยูในระหวางการพิจ ารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ มี
นโยบายในการจัดตั้งศูนยขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ รวมทั้งการแตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ
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การตอบสนองของรัฐบาลดัง กลาวนี้โดยเฉพาะการจัดทํายุทธศาสตร 6 ดาน เปนการ
รองรับแรงกดดันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน การเรงรัดทําพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงหนาที่ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําใหมีอํานาจหนาที่เปนศูนยขอมูลน้ําและ
ภู มิ อ ากาศแห ง ชาติ จ ะเป น การแก จุ ด อ อ นที่ เ ป น ป ญ หาในการบริ ห ารจั ด การในอดี ต รวมทั้ ง การที่
นายกรัฐมนตรีมาทําหนาที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดสรางแรงผลักดัน
โครงการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อน ดังรายละเอียดในรูปที่ 4-21

4.5 ผลจากนโยบายการเกษตรและชวงเวลาการพัฒนา
สาระสําคัญ ของผลจากนโยบายการเกษตรและชวงเวลาการพัฒนามี 2 เรื่อง คือ (1) ผลจาก
นโยบายการเกษตร และ(2) สถานการณในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.5.1 ผลจากนโยบายการเกษตร
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องนโยบายการเกษตรจากสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน จะสรุปไดวามีการ
กําหนดนโยบายการเกษตรที่สําคัญรวม 9 เรื่อง คือ (1) การบริหาร (2) การกําหนดเปาหมายการผลิตสาขา
เกษตร (3) การสงเสริมสถาบันเกษตร (4) การเพิ่มผลผลิต (5) การคนควาวิจัย (6) การจัดหาปจจัยการผลิต
(7) อุตสาหกรรมเกษตร (8) การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร (9) การพยุงราคา การประกันราคา การ
แทรกแซงตลาด และการรับจํานําพืชผลทางการเกษตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การบริหาร
การบริหารการเกษตรไทยเปนหนาทีห่ ลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีองคกรและ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของดังนี้
1.1 องคกร
ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณมีโครงสรางดังนี้
1. สํานักงานรัฐมนตรี
2. สํานักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการขาว
4. กรมชลประทาน
5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ
6. กรมประมง
7. กรมปศุสัตว
8. กรมพัฒนาที่ดิน
9. กรมวิชาการเกษตร
10. กรมสงเสริมการเกษตร
11. กรมสงเสริมสหกรณ
12. กรมหมอนไหม
13. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
14. สํานักงานการปฎิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
15. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
16. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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ปจจัยขับเคลื่อน
(Driving Force : D)
(1) ประชากรเพิ่ม
(2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจสาขาตางๆ
(อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การเกษตร)
(3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(4) พื้นที่ปาตนน้ําถูกทําลาย

การตอบสนอง
(Response : R)
(1) มีการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํารวม 6
ดาน คือ (1.1) การจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค (1.2) การ
สรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (1.3) การจัดการ
น้ําทวมและอุทกภัย (1.4) การจัดการคุณภาพน้ํา (1.5)
การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําและการปองกันการ
พังทลายของดิน และ (1.6) การบริหารจัดการ
(2) มีการจัดทํารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
(3) มีนโยบายการจัดตั้งศูนยขอมูลน้ําและภูมิอากาศ
แหงชาติ
(4) มีการแตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ

แรงกดดัน
(Pressure : P)
(1) ความตองการน้ําเพิ่มขึ้น
(2) ปริมาณที่เก็บกักต่ํากวาความตองการใช
(3) มีการสูญเสียชีวติ และทรัพยสินจากอุทกภัย
(4) น้ําเสียจากอุตสาหกรรม การเกษตร และ
ชุมชนมีมากขึ้น

ผลกระทบ
(Impact : I)
(1) กระทบตอรายไดประชาชาติ
(2) ประชาชนไดรับความเดือดรอนทั้งจาก
ภัยแลงและอุทกภัย
(3) แหลงน้ําธรรมชาติเสื่อมโทรม

สถานการณ
(State : S)
(1) เกิดภัยแลง/การขาดแคลนน้ํา
(2) เกิดอุทกภัยบอยครั้งขึ้น
(3) มีปญหาในการบําบัดน้ําเสีย
(4) มีปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
(5) เกิดความขัดแยงระหวางผูใชน้ํากลุมตางๆ

รูปที่ 4-22 การวิเคราะหสถานการณการบริหารจัดการน้ําโดยใชระบบ DPSIR
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รัฐวิสาหกิจ
1. การยางแหงประเทศไทย
2. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
3. องคการสะพานปลา
4. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
องคการมหาชน
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู
2. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
1.2 กฎหมาย
กฎหมายดานการเกษตรมีจํานวน 23 ฉบับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-41
1.3 คณะกรรมการ
มีคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการเกษตรจํานวนมากทีส่ ําคัญมี 9 คณะ คือ
1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
2. คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ
3. คณะกรรมการปาลมน้ํามันแหงชาติ
4. คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
5. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
6. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง
7. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว
8. คณะกรรมการการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ
9. คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
(2) การกําหนดเปาหมายการผลิตสาขาเกษตร
ในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ไดประมาณการผลิตสาขา
เกษตรใหเพิ่มขึ้น รอยละ 3 ตอป (สํานักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2503: 9)
ในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) ไดประมาณการ
ผลิตสาขาการเกษตรใหเพิ่มขึ้น รอยละ 4.3 ตอป (สํานักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2509: 39)
ในชว งแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) ไดกํ าหนด
เปาหมายการผลิตสาขาเกษตรใหเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 ตอป (สํานักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ,
2514: 98)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ไดกําหนดเปาหมาย
การผลิต สาขาการเกษตร ใหขยายตัวในอัตราเฉลี่ย รอยละ 5.0 ตอป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2519: 37)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ไดกําหนดเปาหมาย
การผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 ตอป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2524: 16)
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ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาสาขาการเกษตรใหเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.9 ตอป (สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2529: 35)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) ไดกําหนดเปาหมาย
ใหสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 3.4 ตอป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติ, 2534: 12)
ในชวงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดป รับ เปลี่ย น
ทิศทางการพัฒนาตามรายสาขาเศรษฐกิจ และสังคมมาเปนองครวม จึงไมมีเปาหมายรายสาขา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539: 7)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดกําหนดเปาหมาย
ใหผ ลิตภัณฑม วลรวมในประเทศของภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 2.0 ตอป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544: 18)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดเปาหมาย
โครงสรางเศรษฐกิจใหสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่ม ขึ้นรอยละ 15 ภายใน
ป 2554 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 40)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกําหนดเปาหมาย
การพั ฒ นาในภาพรวมไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 3.0 ต อ ป โดยไม มี เ ป า หมายในสาขาต า งๆ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 22)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2511) ไดกําหนดเปาหมาย
การขยายตัวของภาคเกษตรในอัตราไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2559: 84) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-42
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ตารางที่ 4-41 ชวงเวลาในการประกาศใชพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเกษตร
ระยะเวลา
แผนพัฒนาฯ
กอนมีแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2504-2509)
ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2515-2519)
ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2520-2524)
ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2525-2529)
ฉบับที่ 7
(พ.ศ.2535-2539)
ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544)

ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2554)

พ.ศ.
2482
2489
2490
2499
2503
2499
2503
2507
2509
2517
2518
2522
2525
2527
2535
2542

2553

ดานการเกษตร
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 1)
พระราชบัญญัติการคาขาวพุทธศักราช 2489 2)
พระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาว พ.ศ.2489 3)
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 4)
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2499 5)
พระราชบัญญัติสงเสริมสินคาขาออก พ.ศ.2503 6)
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2499 5)
พระราชบัญญัติสงเสริมสินคาขาออก พ.ศ.2503 6)
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 7)
พระราชบัญญัติสงเสริมหอการคา พ.ศ.2509 8)
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 9)
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ.2517 10)
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 11)
พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 12)
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522 13)
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2525 14)
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาล พ.ศ.2527 15)
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535 16)
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 17)
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ.2542 18)
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 19)
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 20)
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 21)
พระราชบัญญัติคุมครองพันธพืช พ.ศ.2542 22)
พระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ.2553 23)
รวม 23 ฉบับ

ที่มา :
1)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 50 ลงวันที่ 30 กันยายน 2482
2)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 63 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2489
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 63 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 12 มีนาคม 2489
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 63 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 14 มกราคม 2490
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนที่ 78 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2499
6)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 77 ตอนที่ 31ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 13 เมษายน 2503
7)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 27ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2507
8)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 83 ตอนที่ 38ก ลงวันที่ 26 เมษายน 2509
9)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 83 ตอนที่ 117ก ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2509
10)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 175ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2517
11)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 40 ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2518
12)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 40 ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2522
13)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 74 ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2522
14)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 111ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2525
15)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ตอนที่ 103 ก (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2527

16)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 45 ก ลงวันที่ 9
เมษายน 2535
17)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 30 ก ลงวันที่ 23
เมษายน 2542
18)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 98 ก ลงวันที่ 15
ตุลาคม 2542
19)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 22 ก ลงวันที่ 31
มีนาคม 2542
20)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 105 ก ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2542
21)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2542
22)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 25
พฤศจิกายน 2542
23)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนที่ 71 ก ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2553
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ตารางที่ 4-42 การกําหนดเปาหมายการผลิตสาขาเกษตร
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514)
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519)
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539)
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2511)
ที่มา:

ประมาณการผลิตตอป (%)
3
4.3
5.1
5.0
4.5
2.9
3.4
ไมมีเปาหมายรายสาขา
2.0
15
3.0
3

1)

สํานักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2503: 9)
สํานักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2509: 39)
3)
สํานักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (2514: 98)
4)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2519: 37)
5)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2524: 16)
6)
สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2529: 35)
7)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (2534: 12)
8)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539: 7)
9)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544: 18)
10)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549: 40)
11)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2554: 22)
12)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559: 84)
2)

(3) นโยบายการสงเสริมสถาบันเกษตรกร
นโยบายการสง เสริม สถาบันเกษตรกรที่มีมาอยางตอเนื่อ งนั้น ถึงปจ จุบันมีสหกรณการเกษตร
จํานวน 3,575 แหง สมาชิก 6,350,919 ราย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560: 69) มีกลุมเกษตรกร
ทั้งสิ้น 4,924 กลุม (www.office.cpd.go.th)
ในยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ไดกําหนดในยุทธศาสตรที่ 1
สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเรื่องการเขาถึงขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชนและ
การรวมกลุ ม ให เ ข ม แข็ ง โดยมี เ ป า หมายที่ สํ า คั ญ คื อ ร อ ยละของเกษตรกรที่ เ ป น Smart farmer
ตอเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18-64 ป) ทั้งหมดรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2579 มีรายได 390,000 บาท/คน
มีเ กษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณและกลุม เกษตรกรจํานวน 8.10 ลานราย จํานวนวิส าหกิจ ชุมชนดาน
การเกษตรจํานวน 40,000 กลุม โดยเฉลี่ยกลุมละ 15 คน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559: 8)
(4) นโยบายการเพิ่มผลผลิต
นโยบายการเกษตรที่ไดทบทวนวรรณกรรมจากอดีตถึงปจจุบันไดเนนการสนับสนุนและสงเสริมการผลิต
เพื่อใหมีปริม าณมากขึ้นทั้ ง โดยวิธีขยายเนื้อที่เพาะปลูก และเพิ่ม ผลผลิตตอไร เพื่อใหวัตถุป ระสงคของ
นโยบายอื่นๆ เชน เพิ่มรายได เพิ่มปริมาณการสงออก เพื่อทดแทนการนําเขา เพื่อลดตนทุนการผลิตให
สามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศได
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นโยบายของรั ฐที่ เ ปน มติ คณะรั ฐ มนตรี เ รื่อ งการเพิ่ม ผลผลิ ตปรากฏมาตั้ง แต แผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 เชน มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 กุมภาพันธ 2504 เรื่องสงเสริมการปลูกปอ วันที่
10 กรกฎาคม 2505 เรื่องสงเสริมการปลูกกาแฟ 29 ตุลาคม 2506 การสงเสริมการปลูกขาวสาลี วันที่ 28
เมษายน 2507 เรื่องสงเสริมการทํานาปละ 2 ครั้ง วันที่ 29 มีนาคม 2509 เรื่องโครงการขอความชวยเหลือ
จากกองทุนพิเศษสหประชาชาติในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเกษตร (Agricultural Research Institute) และ
ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเพิ่มผลผลิตหลายครั้ง
เชน มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 เมษายน 2513 เรื่องโครงการเพิ่มผลผลิตขาวและฝาย วันที่ 7 เมษายน
2514 เรื่องการสงเสริมผลิตใบยาสูบ เปนตน
มติคณะรัฐมนตรีเ รื่องการเพิ่มผลผลิตมีอีกหลายครั้ง ในเวลาตอมา เชน วันที่ 7 ธันวาคม 2515
เรื่องการสงเสริมการทํานาครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณขาว วันที่ 7 มกราคม 2518 เรื่องการเพิ่มการผลิต
น้ําตาลทรายขาว วันที่ 24 มีนาคม 2524 เรื่องโครงการสงเสริมการทํานาหวานน้ําตามแผนใหม ป 2524 เปนตน
การเพิ่มผลผลิตทั้งโดยการขยายเนื้อที่เพาะปลูก หรือเพิ่ม ผลผลิตตอไรนั้น ถึงแมจะมีนโยบาย
โดยตรงไมมากนักแตรัฐไดมีการสนับสนุนดานตางๆ เชน การวิจัยคนควา การใหการสงเสริม การจัดหา
ปจจัยการผลิต ทั้งที่ดิน น้ํา ปุย เมล็ดพันธ การจัดหาสินเชื่อ และจัดหาสาธารณูปโภคตางๆ เชน ตลาด
เสนทางคมนาคม เปนตน
การผลิตสินคาเกษตรไดเพิม่ ขึ้นทั้งปริมาณและชนิด จนบางพืชไดมีปญหาราคาตกต่ําเนื่องจากความ
ตองการของตลาดโลกลดลง เชน ยางพารา หรือเกินกวาความตองการในประเทศ เชน กรณีของปาลมน้ํามัน
นโยบายการเกษตรของรั ฐที่ ตอ งการเพิ่ ม ผลผลิตโดยการขยายเนื้อ ที่ คื อ ยางพารา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ที่เดิม มีอยู 12.125 ลานไร มาเปน 23.34 ลานไร ในป 2560
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560: 95)
(5) นโยบายการคนควาวิจัย
การคนควาวิจัยทางการเกษตรไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ทั้งดาน พืช สัตว และการประมง ในดานพืชนั้น มีการคนควาทั้ง ขาว ขาวโพด เลี้ยงสัตว
มันสําปะหลัง ยางพารา ออย ปาลมน้ํามัน และพืชอื่นๆ
ในกรณีการผสมพันธุขาวนั้น มีความกาวหนาอยางยิ่ง ในป พ.ศ. 2512 ไดมีการรองรับพันธุขาว
กข1 ซึ่งเปนขาวเจาลูกผสมตนเตี้ยไดจากการผสมพันธุระหวางพันธุเหลืองทอง พันธุขาวนาปรังของไทยกับ
พันธุขาว IR8 ของ IRRI ประเทศฟลิปปนส เปนขาวที่ไมไวตอชวงแสง สวนขาว กข2 เปนขาวเหนียวลูกผสม
ระหวางขาวเหนียวพันธุกําผาย 15 กับขาวเจาพันธุไทชุงเนทิฟวัน เกาะไตหวัน โดยผสมที่ IRRI และนํามาคัด
พันธุที่ประเทศไทย ขาวทั้งสองพันธุนี้ไดรับรองใหใชขยายพันธุไดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 1512 (กรมวิชาการ
เกษตร, 2520: 18-19) และไดดําเนินการอยางกาวหนามาตามลําดับ
สวนขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้น กัมปนาท วิจิตร วิจิตรศรีก มล และคณะ (2558: 78) ไดสรุปถึงการ
พัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวไววา
“จากการศึกษาประวัติศาสตรก ารพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวพบวา การพัฒนาพันธุ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของไทยนั้นมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเริ่มตนในป พ.ศ.
2496 ประเทศไทยนําขาวโพดพันธุทิกิส าเตโกลเดน เยลโลว (Tiquisate Golden Yellow) หรือพันธุ
กัวเตมาลาแนะนําใหเกษตรกรปลูกเพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ซึ่งสามารถสรางผลผลิต
และรายไดจากการขายในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศไดมากมาย ตอมาในป 2517 กรมวิชาการ
เกษตรไดนําขาวโพดพันธุดังกลาวนี้ม าปรั บ ปรุง สายพันธุจ นไดส ายพันธุใหมคือ พันธุพ ระพุท ธบาท 12
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ซึ่งไดผลผลิตสูงและคอนขางสม่ําเสมอ และตอมาไดเกิดโรคราน้ําคางระบาดในขาวโพด ทําใหผลผลิตลดลง
เปนอยางมาก จึงทําใหเกิดการปรับปรุงพันธุขาวโพดขึ้นอีกครั้งที่มีความสามารถในการตานทานโรครา
น้ําคาง ไดแก พันธุสุวรรณ 1 ซึ่งเปนพันธุที่ไดรับความนิยมอยางสูงในชวงเวลานั้น เกษตรกรปลูกกันอยาง
แพรหลายจึง ทําใหขาวโพดสายพันธุนี้มีบ ทบาทสําคัญในการเพิ่มผลผลิตตอไรของขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
ประเทศไทย และถือไดวาขาวโพดสายพันธุสุวรรณ 1 เปนจุดเริ่มตนของธุรกิจเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
ของไทย และเปนจุดเริ่มตนของการรวมมือกันในระดับนานาชาติในการวิจัย ในดานวิธีการเพาะปลูก และ
การปรับปรุงพันธุ โดยมีองคกรตางประเทศที่เขามาในยุคนั้น คือ มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร ศูนยวิจัยขาวโพด
และขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร”
สวนการวิจัยดานดินมีปญหาตอการเกษตร เชน ดินเค็ม นั้นพืชบางพันธุไมสามารถทนตอความเค็มได
นโยบายที่สนับสนุนก็คือ การวิจัยพันธพืชเชน พันธุขาวที่ทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กรมพั ฒนา
ที่ดินไดแนะนํา คือ ขาวพันธพื้นเมือง : หอมอม ขาวตาอู กอเดียวเบา แดงนอย เจกกระโดด ขาวพันธุ
แนะนําสงเสริม : กข.1 กข.6 กข.8 กข.15 ขาวดอกมะลิ 105 สันปาตอง ขาวตาแหง คําผาย 41 เการวง 88
และขาวปากหมอ 148
สวนในพื้นที่ที่เปนดินเค็มจัด อาจปลูกหญาชอบเกลือ และไมทนเค็มจัด เชนพันธุหญาชอบ
เกลือที่แนะนําไดแก ดิกซี (Sporobolus virginicus) สเมียรนา (Sporobolus virginicus) ซีบรูค (Distichlis
spicata) จอรเจียร (Spartina patens) คาลลา (Leptochloa fusca)
หญาเหลานี้ถาปลูกในพื้นที่ที่ไม เค็มหรือเค็ม นอย ไมสามารถจะแขงกับหญาพื้นเมืองได
และในที่สุดจะตายไป
ไมท นเค็มจัด : กระถินออสเตรเลีย (Acacia ampliceps) ซึ่ง เปนตระกูล ถั่วใบคลายๆ
กระถินณรงค รากของกระถินออสเตรเลียเกิดปมได จึงตรึงไนโตรเจนจากอากาศไดชวยปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพได นอกจากนีร้ ากจะแตกหนอไดขยายพันธุงาย (สมศรี อรุณินท, 2539: 65, 70-71)
กรณี ข องปุ ย พื ช สดนั้ น มี ห ลายชนิ ด ที่ ขึ้ น ได ใ นดิ น เค็ ม คื อ โสนอั ฟ ริ กั น (Sesbania
rostrata) โสนคางคก (Sesbania aculeate) โสนจีนแดง (Sesbania cannabina) โสนอินเดีย (Sesbania
speciosa) (สมศรี อรุณินท, 2539: 62)
ในส วนเมล็ ดพัน ธุพืช ที่ท นแล ง นั้น จเร สดากร และบริบูร ณ สั ม ฤทธิ์ (2536: 90-91)
ไดรายงานไววามีพันธุขาวที่ทนแลงหลายพันธุ เชน ขาวดอกมะลิ 105 เล็บมือนาง 111 กข6 กข8 กข15
พัทลุง 60 เปนตน ขาวสาลี พันธุฝาง 60 ขาวฟาง พันธุอูทอง 1 ออยพันธุชัยนาท 1 เปนตน
สวนการวิจัยเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรนั้น มีการวิจัยเรื่องความตองการน้ําของพืชแตละชนิด
(สํานักชลประทาน เขต 6, 2558: 1) ประสิทธิภาพการใชน้ําในเขตชลประทาน (สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย, 2526: 55)
งานคน คว าวิ จัย ดา นการเกษตรนอกจากดํ าเนิ นการในสว นราชการต างๆ แล ว ยัง มี
มหาวิทยาลัยที่ปจจุบันมีการเรียนการสอนดานการเกษตรอยูมากถึง 47 แหง (www.wikipedia.org.thj)
สถาบันชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต รวม 41 แหง
นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถาบั น วิ จั ย อี ก หลายแห ง ที่ ส นั บ สนุ น การวิ จั ย ด า นการเกษตร เช น
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาวิจัยแหงชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน) (สวก.) และสถาบันวิจัยที่ทําการวิจัยเรื่องการเกษตร เชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ เปนตน
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(6) นโยบายการจัดหาปจจัยการผลิต
นโยบายการจัดหาปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรนั้น ไดมีมาอยางตอเนื่องตั้ง แตแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งมีการจัดหาทั้งน้ําชลประทาน ปุยเคมี ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุพืช และสินเชื่อ
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรตามที่ไดวิเคราะหไวในผลจากนโยบายน้ําหัวขอ 4.4.1 หนา 4-97 นั้น
ในป 2560 มีพื้นที่ชลประทานรวม 32.66 ลานไร และมีนโยบายจะขยายเพิ่มใหครบ 60 ลานไร ในอนาคต
น้ําที่เก็บ กัก ไวไดในป จ จุบันทั้งในแหลง น้ําขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก นั้นใชเ พื่อการเกษตร
ประมาณรอยละ 80 และมีแผนจะเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในเขตชลประทานอยางนอยรอยละ 10
สวนปุยเคมีนั้น รัฐไดมีนโยบายสนับสนุนทั้งจัดหาปุยเคมีมาจําหนายในราคาถูกใหเกษตรกร การรับ
ซื้อขาวเปลือกเพื่อชําระหนี้คาปุย การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุย เปนตน
นโยบายดานนี้มีมาอยางตอเนื่องดังตัวอยางมติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องในชวงแผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคม
ฉบับตางๆ ในตารางที่ 4-43
กรณีปุยอินทรียนั้น ไดมีนโยบายการรณรงคลดการใชปุยเคมีลงในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง นโยบายดินและปุย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 ตอมา
ได มี นโยบายการใช ปุย ชี ว ภาพและปุ ย อิน ทรีย เพื่อ กอบกู เ ศรษฐกิจ ตามมติ คณะรัฐ มนตรี วั นที่ 15
กุมภาพันธ 2543
ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับปุยอินทรียอีกหลายครั้ง เชน วันที่ 14 ธันวาคม 2547 เรื่องการ
สงเสริมการใชปุยชีวภาพ วันที่ 4 มกราคม 2548 เรื่องยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ วันที่ 16 สิงหาคม
2548 เรื่องผลการดําเนินงานโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรดานเกษตรอินทรียของสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เรื่อง รางแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 25512554 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เรื่องการขับ เคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย และวันที่ 11 เมษายน
2560 เรื่อง (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564
ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ
ฉบับที่ 7 เปนตนมา ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-44
การสนับสนุนพันธุพืชเปนนโยบายที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
พันธุพืชเปนปจจัยหลักในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะการนํามาปลูกในดินที่มีปญหา เชน ดินเค็ม หรือ
สภาพอากาศที่แหงแลง รัฐไดมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องนี้ ทั้งการแจกใหเปลา หรือผลิตมาเพื่อขายใหเกษตรกร
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณในป 2559 จะมีการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อซื้อขายในตลาด
จํานวน 441,852 ตัน จากการผลิตของ
1. กรมการขาวโดยศูนยเมล็ดพันธุขาว 23 แหง จํานวน 78,000 ตัน
2. สหกรณผผู ลิตเมล็ดพันธุขาว 86 แหง จํานวน 37,500 ตัน
3. ชมรม สมาคมผูผลิตและจําหนายเมล็ดพันธ 287 แหง จํานวน 250,000 ตัน
4. ศูนยขา วชุมชน 1,650 แหง จํานวน 76,352 ตัน
5. สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวไวใชในครัวเรือน จํานวน 30,392 ตัน
6. โครงการธนาคารเมล็ดพันธขาว 73 แหงจํานวน 14,600 ตัน
7. โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวในครัวเรือน 29 จังหวัด จํานวน 15,792 ตัน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559: 1)
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ตารางที่ 4-43 ตัวอยางความตอเนื่องของนโยบายเรื่องนโยบายปุยและเหตุการณที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับตางๆ
แผนพัฒนาฯ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11

13 พฤศจิกายน 2505
12 ตุลาคม 2508
17 สิงหาคม 2514
30 เมษายน 2517
22 เมษายน 2518
20 เมษายน 2520
25 เมษายน 2521
5 กรกฎาคม 2526
5 กุมภาพันธ 2528
19 เมษายน 2531
10 กรกฎาคม 2533
17 มีนาคม 2535
12 ตุลาคม 2536
4 มีนาคม 2540
25 มกราคม 2543
11 กุมภาพันธ 2546
31 มกราคม 2549
10 มิถุนายน 2551
26 เมษายน 2554
11 ตุลาคม 2554

เรื่อง
โครงการทําปุย
โครงการจัดตั้งโรงงานปุยเคมีจากผลิตภัณฑเหลือใชของโรงกลั่นน้ํามันศรีราชา
การอนุญาตใหบริษัทปุยเคมี จํากัด นําปุยเขามาในราชอาณาจักร
นโยบายอุตสาหกรรมปุยเคมี
โครงการอุดหนุนราคาปุยใหแกเกษตรกร
การรับซื้อขาวเปลือกเพื่อชําระหนี้คาปุย
การจัดหาปุยนาป 2521/2522 ใหแกเกษตรกร
กําหนดราคาจําหนายปุยเคมี (ปุยนา)
การจัดหาปุยเคมีเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฤดูการผลิตป 2528/2529
การจัดหาปุยเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
การลดราคาจําหนายปุยเคมี
การจัดหาปุยชวยเหลือเกษตรกร
รายงานการลงนามแลกยางพาราไทยกับปุยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การจัดหาปุยเคมีเพื่อชวยเหลือเกษตรกรป 2539/40
แลกปุยเคมีกับยางพาราของโครงการแทรกแซงยางพารา
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุย ปเพาะปลูก 2545-46
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุยปเพาะปลูก 2549/50
แนวทางแกไขปญหาปุยเคมีราคาแพง
โครงการสงเสริมการใชปุยสั่งตัดเพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้โครงการจัดหาปุยเคมีนําเขาจากตางประเทศ

ตารางที่ 4-44 นโยบายที่เกี่ยวของกับปุยอินทรีย
ชวงแผนพัฒนาฯ

มติคณะรัฐมนตรี

ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

วันที่ 24 ธันวาคม 2534
วันที่ 14 ธันวาคม 2547
วันที่ 4 มกราคม 2548
วันที่ 16 สิงหาคม 2548

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12

วันที่ 16 พฤษภาคม 2551
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
วันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง
นโยบายการใชปุยชีวภาพแลละปุยอินทรีย เพื่อกอบกูเศรษฐกิจ
การสงเสริมการใชปุยชีวภาพ
ยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ
ผลการดําเนินงานโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรดานเกษตรอินทรียของสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ
รางแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551-2554
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย
(ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564

จากจํานวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวดัง กลาวนี้เปนของชมรม สมาคมผูผลิตและจําหนาย
เมล็ดพันธ สูง ถึง รอยละ 56.5 ของจํานวนเมล็ดพันธทั้งหมด และหนวยงานของรัฐ คือ กรมการขาวผลิตได
เพียงรอยละ 17.65 ซึ่งมูลนิธิชีววิถี (2554: 1) ไดตั้งขอสังเกตไววา วัฒนธรรมและวิถีในการเก็บรักษาพันธุ
พืชไปปลูกตอไดคอยๆ หายไปเมื่อมีการตั้งสถาบันวิจัยระหวางประเทศผสมพันธพืชชนิดใหมขึ้น และตอมา
อยูในความดูแลของหนวยงานรัฐ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปดําเนินการโดยภาคเอกชนรวมทั้งบริษัทขามชาติในปจจุบัน
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การสนับสนุนสินเชื่อเปนนโยบายที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องกอนที่จ ะมีการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยที่มีการตั้งสหกรณหาทุนแบบไรซไฟเซน ที่อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2459 และไดมีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการสหกรณขึ้น ในป พ.ศ. 2490
(พระประกาศสหกรณ, 2510: 11-12) ตอมาไดมีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ขึ้น ในป พ.ศ. 2509 ขึ้นดําเนินการใหสินเชื่อแกเกษตรกรและสหกรณการเกษตรจนถึงปจจุบัน
(7) นโยบายอุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่จะมีสวนชวยในดานการเพิ่มมูลคา สําหรับ
สินคาเกษตรอันจะทําใหเ กิดความตองการในตลาดทั้ง ในประเทศและตางประเทศมากยิ่ง ขึ้น รัฐจึง ไดมี
นโยบายมาอยางตอเนื่อง อุตสาหกรรมเกษตรไดขยายตัวมาอยางตอเนื่อง จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา
มีอุตสาหกรรมเกษตรหลายประเภทประกอบการอยูในปจจุบัน เชน
(1) อุตสาหกรรมอาหาร
(2) อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
(3) อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปอง
(4) อุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง
(5) ผลิตภัณฑเนือ้ สัตวแชแข็ง
(6) อุตสาหกรรมน้ําตาล
(7) ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
(8) อุตสาหกรรมอาหารสัตว
(9) อุตสาหกรรมไมแปรรูป
(10) อุตสาหกรรมยาง
(11) โรงสีขาว
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร (2560: 66-67) ได ร ายงานจํ า นวนโรงงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมบางประเภท ในป 2560 เชน โรงสีขาว มีจํานวน 38,136 โรง โรงผลิตน้ําตาลทรายมีจํานวน
55 โรง โรงงานผลิ ต แป ง มั นสํ า ปะหลัง มี จํ านวน 249 โรง และมีข อ มู ล จากศู น ยส ารสนเทศโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2533: 3) วามีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในภาคใต จํานวน 70 แหง
(8) นโยบายการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
การประกันภัยพืชผลทางการเกษตรไดเริ่มมีการทดลองจัดทําโครงการประกันภัยฝายครั้งแรกที่
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มาตั้งแต พ.ศ. 2521 (วัลลาภ นุตะมาน, 2547: 129) ตอมาไดมีการ
รางพระราชบัญ ญัติประกันภัยทางการเกษตร พ.ศ. …. ขึ้นในป 2547 (สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร,
2547: 151)
จากแนวคิด ดัง กลาวคณะรัฐมนตรีไดมีม ติห ลายครั้ง เชน เมื่อวั นที่ 19 มิ ถุนายน 2555 เรื่อ ง
โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เรื่องโครงการประกันภัยขาวนาป
ปการผลิต 2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 เรื่องโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2557 วันที่ 28
เมษายน 2558 เรื่องโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2558 และวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่องขอ
อนุมัติก ารประกันขาวโพดเลี้ยงสัตวและทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยใหกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
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อยางไรก็ตามถึง แมจะมีม ติคณะรัฐมนตรีในการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตวก็ตาม
ยัง ไมมีการตราพระราชบัญญัติประกันภัยพืชผลทางการเกษตรแตอยางใด ถึงแมวาไดมีการศึก ษาของ
นัก วิชาการและสถาบันตางๆ ที่สนับ สนุนการประกันภัยพืชผล เชน โสมรัศมิ์ จันทรัตน (2559: 1-7);
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2553: VIII-ix) ; สภาปฏิรูปแหงชาติ (2558ค: 5-7) และสันติ ถิรพัฒน และ
นราพงศ ศรีวิศาล (2560: 6-7) และมีการสนับสนุนใหมีกฎหมายประกันพืชผลทางการเกษตร เชน สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559: 11) เปนตน
(9) นโยบายการพยุงราคา การประกันราคา การแทรกแซงตลาดและการรับจํา นํา พืช ผล
การเกษตร
การพยุงราคาผลิตผลทางการเกษตรไดมีมาตั้งแต พ.ศ. 2476 ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 2
ซึ่งมีพระยามโนปกรณนิติธาดา เปนนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภาวาจะชวยเหลือชาวนาที่ประสบปญหาจากขาว
ราคาถูก นโยบายการชวยเหลือปรากฎเปนคําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา และมติคณะรัฐมนตรีมา
อยางตอเนื่องโดยใชวิธีการตางๆ เชน มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 ธันวาคม 2508 ที่รับหลักการโครงการพยุง
ราคาข า วระยะเร ง รั ด มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2511 ที่ เ ห็ น ชอบกั บ ร า งประกาศสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการพยุงราคาขาวฤดูใหม ป 2511/2512 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มกราคม 2519
ที่ รั บ ทราบรายงานของกระทรวงพาณิ ช ย เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ ข า วในราคาประกั น ของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 พฤศจิกายน 2524 ที่เห็นชอบในแผนการแทรกแซงราคาตลาดขาวเปลือ กป
2524/2525 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ เปนตน
ตั้งแต พ.ศ. 2518 เปนตนมา รัฐบาลไดมีประกาศนโยบายพยุงราคาในชวงการเก็บเกี่ยว
ขาวนาป โดยกําหนดราคาประกันสูงกวาราคาตลาด วัตถุประสงคของการพยุงราคาคือการยกระดับราคา
ขาวเปลือกตอนตนฤดู (โสภิณ ทองปาน, 2531: 70) โดยรัฐบาลรับซื้อขาวในราคาสูงกวาตลาด หลังจากนั้น
รัฐบาลจะขายขาวคืนใหโรงสีในราคาตลาด
ในป 2524/25 รัฐบาลเริ่มให อคส. กูเงินจากธนาคารพาณิชย จํานวน 4.5 พันลานบาท เพื่อ
นํามาพยุงราคา แตหลังจากนั้น 3 ป เมื่อตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนด อคส. ไมสามารถใชหนี้ รัฐบาลจึงตอง
รับภาระโดยการยืดระยะเวลาชําระหนี้ 10 ป และนําเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรมาชําระหนี้ ดังนั้น
โครงการพยุ ง ราคาในป 2526 จึ ง เป น โครงการใหญ ค รั้ ง สุ ด ท า ย ตั้ ง แต ป 2527 รั ฐ บาลจึ ง หั นมาให
กระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการ โดยใชงบประมาณเพียง 200 ลานบาท กระทรวงมหาดไทยใชวิธีรีบ
ดํ าเนิ นการซื้ อข าวจากพื้ นที่ ที่ เ ริ่ ม มี ป ญ หาการประท วงของชาวนาเพื่ อ ระงั บ การประท ว งแต ต น ทาง
(นิพนธ พัวพงศกร และ จิตรกร จารุพงษ, 2554: 6)
โครงการรับจํานําขาวเปลือกไดดําเนินการมาตั้งแตปการผลิต 2524/25 และไดดําเนินการ
เรื่อยมา แตมีการเพิ่มเปาหมายการรับจํานําที่สูงมากถึง 9 ลานตัน ในฤดูการผลิต 2548/49 สมัยที่ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม 2552 ในชวงที่นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปน
นายกรัฐมนตรี ไดประกาศใชนโยบายประกันราคา ตอมาเมื่อนางสาว ยิ่งลักษณ ชินวัตร เขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 60 ตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ในนโยบายเรงดวน
ขอ 1.11 วาจะ “นําระบบรับจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกเกษตรกร เริ่มตน
จากการรับ จํานําขาวเปลือ กเจาและขาวเปลือ กหอมมะลิ ความชื้นไมเ กินรอยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ
15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลําดับ” ตอมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง
โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55 โดยใหกระทรวงการคลังรับไปบริหารจัดการและระดม
เงินทุนหมุนเวียน ในการรับจํานําตามโครงการ ใหเหมาะสมเพียงพอตอไป
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ภายหลังการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกตั้งแต ป 2554/55 มีการคัดคานจากภาค
ธุรกิจการคาขาว นักวิชาการจากสถาบันวิชาการตางๆ จนกระทั่งมีการยื่นคํารองโครงการรับจํานําขาวของ
รัฐบาลวาขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และ 84 (1) ตอศาลรัฐธรรมนูญแตรัฐบาลมิไดยุติโครงการแตอยางใด
จนกระทั่งมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556
4.5.2 สถานการณในปจจุบัน
สาระสําคัญเรื่องสถานการณในปจจุบันจะมี 5 เรื่อง คือ (1) การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร (2)
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ (3) การใชที่ดินของประเทศไทย (4) ที่ดินกับประชาชน แลละ
(5) การวิเคราะหสถานการณการเกษตรไทยโดยกรอบแนวคิด DPSIR โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรของประเทศไทยที่เพิ่มจาก 61,860,110 ไร ในป พ.ศ.2497
มาเปน 149,240,058 ใน พ.ศ. 2559 นั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรของประเทศไทยใน
ภาคตางๆ ดังนี้
(1.1) ภาคเหนือ
เนื้ อ ที่ ถื อ ครองทางการเกษตรในภาคเหนื อ ในช ว ง 63 ป ที่ ผ า นมามี ก าร
เปลี่ยนแปลงในแตละป โดยในปพ.ศ. 2497 มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวน 3,437,000 ไร และมา
เพิ่มสูงสุดในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534) เปน 34,020,778 ไร
และลดลงมาเหลือจํานวน 32,491,759 ไร ในป 2559 การเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจากป
พ.ศ. 2497 ถึงป พ.ศ.2559 มีจํานวน 29,054,759 ไร ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-45
(1.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวง 63 ป ที่ผานมามี
การเปลี่ยนแปลงในแตล ะป โดยในป พ.ศ.2497 มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวน 26,563,000 ไร
ซึ่งมากกวาภาคอื่นๆ ในขณะนั้น และมีการเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6
(2530-2534) ที่มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวนมากถึง 60,827,495 ไร และในป 2559 มีจํานวน
63,846,932 ไร การเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจากป พ.ศ.2497 ถึงป พ.ศ.2559 มีจํานวน
37,283,932 ไร ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-45
(1.3) ภาคกลาง
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางในชวง 63 ป มีการเปลี่ยนแปลง
ในแตละป โดยในป พ.ศ. 2497 มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวน 24,750,000 ไร มาเพิ่มขึ้นสูงสุด
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530–2534) โดยมีเนื้อที่ 33,962,885 ไร
และในป 2559 มีเ นื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวน 31,130,944 ไร การเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ถือครองทาง
การเกษตรจากป พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2559 นั้น มีเพียง 6,380,944 ไร ซึ่งนอยกวาการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ถือ
ครองทางการเกษตรกวาภาคอื่นๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-45
(1.4) ภาคใต
เนื้ อ ที่ ถือ ครองทางการเกษตรในพื้ นที่ ภ าคใต ในช ว ง 63 ป ที่ ผา นมามี ก าร
เปลี่ยนแปลงในแตละป โดยในป พ.ศ. 2497 มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวน 7,110,110 ไร มีการ
เพิ่มขึ้นจํานวนมากตั้งแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) ซึ่งเพิ่มขึ้นเปน 13,385,000 ไร
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และในป 2559 มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจํานวน 21,770,423 ไร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2497 จํานวน
14,660,313 ไร ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-45
ในขณะที่เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นเนื้อที่ปาไมกลับลดลง เชนในป พ.ศ. 2504
มีเนื้อที่ปาไม 174.8 ลานไร เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร 64.5 ลานไร แตในป พ.ศ. 2559 เนื้อที่ปาไม
ลดลงเหลือ 102.17 ลานไร เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นเปน 149.236 ลานไร ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4-46
(2) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 6 ชนิดคือ ขาว ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออย และ
ปาลมน้ํามัน เนื้อที่การปลูกมีการเปลี่ยนแปลงในชวงแผนพัฒนากรเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ ดังนี้
(2.1) ขาว (นาป)
พื้นที่ปลูกขาวทั้งประเทศไดเพิ่มขึ้นโดยในป พ.ศ. 2497 มีเนื้อที่ปลูก 37,647,000
และเพิ่มขึ้นสูงสุดในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ซึ่งมีโครงการ
รับจํานําขาวโดยมีเนื้อที่ 64,951,000 ไร และลดลงมาเหลือ 58,427,000 ไร ในป 2559 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4-47
ในขณะเดียวกันจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาขาวดังกลาวในภาคตางๆ นั้น ในป
พ.ศ.2555 มีโรงสีขาวทั่วประเทศ 38,642 โรง ตอมาในปพ.ศ. 2559 ไดลดลงเหลือ 38,215 โรง อยูในภาคเหนือ
4,856 โรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28,867 ซึ่งมากที่สุด ภาคกลาง 1,982 โรง และภาคใต 2,510 โรง โดย
จํานวนโรงสีขาวลดลงทุกภาครวมทั้งประเทศจํานวน 427 โรง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ข: 67)
(2.2) ยางพารา
พื้นที่ปลูกยางพาราไดเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2497 มีเนื้อที่ปลูก 2,098,000 ไร
และเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – พ.ศ. 2549)
และตอเนื่องมาในชวงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2554)
เนื่อ งจากรัฐบาลมีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 และเพิ่มขึ้นมาเปน 23,340,325 ไร ในป พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4-47
(2.3) ขาวโพดเลี้ยงสัตว
พื้นที่ป ลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในป พ.ศ. 2497 มีจํานวน 332,000 ไร และเพิ่ม
ขึ้นมาจํานวนมาก ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) จนมีเนื้อที่
10,940,000 ไร หลังจากนั้นพื้นที่ปลูกขาวโพดไดลดลงเหลือ 6,516,587 ไร ในป 2560 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4-47
(2.4) มันสําปะหลัง
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในป พ.ศ. 2497 มีจํานวน 248,000 ไร และเพิ่มขึ้นมา
เปน 9,323,451 ไร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540-2545) และเพิ่มขึ้นเปน
9,442,459 ไร ในป พ.ศ. 2560 ตารางที่ 4-47
ในป พ.ศ. 2559 มี โรงงานผลิ ตแป ง มั นสํ าปะหลั ง รวม 246 โรง อยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 106 โรง รองลงมาคือ ภาคกลาง 100 โรง ภาคเหนือ 34 โรง และ ภาคใต 6 โรง
เพิ่มขึ้น 17 โรง จากป พ.ศ. 2555 ที่มีจํานวน 229 โรง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ข: 68)
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(2.5) ออย
พื้นที่ปลูกออยในป พ.ศ. 2497 มีจํานวน 599,000 ไร และเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ถึง
พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ปลูกออยรวม 9,860,892 ไร เพิ่มขึ้นจํานวน 9,261,892 ไร ในชวงเวลา 63 ป (ตารางที่ 15-9)
ในปพ.ศ. 2560 พื้นที่ปลูกออยมีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเพิ่มจาก 229,000 ไร ในป 2497
มาเปน 1,022,099 ไร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) และเพิ่ม
มาเปน 4,393,215 ไร ในป พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลจากนโยบายของรัฐในการ Zoning ที่ตองการเปลี่ยนพื้นที่
นาขาวที่ไมเหมาะสมมาปลูกออยแทน (ตารางที่ 4-47)
ในป 2559 มีโรงงานผลิตน้ําตาลทรายทั่วประเทศ 53 โรง โดยอยูในภาคกลาง 24
โรง รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 โรง และภาคเหนือ 9 โรง ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 7 โรง จาก พ.ศ.
2555 ที่มีจํานวนทั่วประเทศ 46 โรง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ข: 68)
(2.6) ปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่เดิมปลูกอยูในพื้นที่ภาคใต ใน
ป พ.ศ. 2520 มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 69,600 ไร และเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจนมีพื้นที่ปลูกรวม 4,563,895 ไร
ในป พ.ศ. 2560 (ตารางที่ 4-47)
ในป พ.ศ.2553 มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในภาคใต จํานวน 70 แหง (ศูนย
สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม, 2533: 3)
(3) การใชที่ดินของประเทศไทย
ขอมูลการใชที่ดินของประเทศไทยป 2558-2559 ของกรมพัฒนาที่ดิน (2559: 1) มีการใช
ที่ดินเปน พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสราง 17,918,984 ไร พื้นที่เกษตรกรรม 177,689,189 ไร พื้นที่ปาไม
105,846,356 ไร พื้นที่แหลงน้ํา 9,181,526 และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 10,060,832 ไร
การใชที่ดินเพื่อการเกษตรในป 2558-2559 นั้น เปนพื้นที่นาราง 1,033,086 ไร พื้นที่นา
73,334,825 ไร พืชไร 41,223,678 ไร ไมยืนตน 42,868,837 ไร
ไมผล 10,298,430 ไร พืชไรหมุนเวียน 4,333,190 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2,680,772
ไร และพื้นที่อื่นๆ 1,916,371 ไร ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-48
(4) ที่ดินกับประชาชน
จากการใชที่ดินดังที่กลาวขางตน เมื่อพิ จารณาถึงคาเฉลี่ยที่ดินทั้งประเทศตอประชากรใน
ปจจุบันแลวจะมีคาเฉลี่ยคนละ 4.86 ลดลงจาก พ.ศ. 2497 ซึ่งมีคาเฉลี่ย 15.91 ไรตอคน สวนคาเฉลี่ยเฉพาะที่
เหมาะสมตอการเกษตรมีถึง 8.36 ไรตอคน ลดลงเหลือเพียง 2.55 ไรตอไรตอคน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-49

กอนมีแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2497
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-2509) 2 )
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) 3)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) 4)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524 )5)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 5)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 6)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 7 ((พ.ศ. 2535-2539) 7)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2545) 8)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 9)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 10)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 11)
ที่มา : 1) กองเศรษฐกิจการเกษตร (2499: 123)
2)
กองเศรษฐกิจการเกษตร (2508: 162)
3)
กองเศรษฐกิจการเกษตร (2517: 169)
4)
กองเศรษฐกิจการเกษตร (2520: 202)

1)

ชวงเวลาแผนพัฒนาฯ

42,847,663
50,465,000
48,294,768
52,853,887
60,827,495
57,695,746
57,623,773
58,018,015
57,073,489
63,846,932

17,987,789
23,816,428
23,623,525
27,577,603
34,020,778
29,110,795
28,601,690
27,823,169
27,749,570
32,491,759
6)

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2528: 192)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2530: 213)
7)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2538: 224)
8)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545: 111)

5)

26,563,000
22,726,000

3,437,000
4,034,000

ภาคเหนือ

10)

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550: 110)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553: 156)
11)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558: 170)

9)

31,130,944

25,769,604

25,884,474

26,313,837

28,011,433

33,962,885

28,794,345

28,482,016

27,492,424

22,503,660

24,750,000
30,350,000

21,770,423

19,760,646

19,166,355

18,568,308

17,233,235

18,989,498

14,360,958

13,396,127

14,390,723

11,808,584

7,110,110
13,385,000

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรในภาคตางๆ (ไร)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต

ตารางที่ 4-45 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรในภาคตางๆ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-11

149,240,058

130,353,309

130,892,013

131,107,608

132,051,209

147,800,656

123,293,839

113,796,436

116,164,575

95,147,696

61,860,110
70,495,000

รวม

4-132

4-133
ตารางที่ 4-46 เปรียบเทียบเนื้อที่ปาไมกับเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร

ที่มา :

ป

เนื้อที่ปาไม (ไร)

2504
2510
2516
2519
2521
2525
2528
2531
2532
2534
2536
2538
2541
2543
2547
2548
2549
2551
2556
2557
2558
2559

174,806,100
154,700,000 2)
138,566,875 3)
124,010,625 3)
109,515,0003)
97,875,000 3)
94,291,250 3)
89,876,875 3)
89,635,625 3)
85,436,250 3)
83,471,250 3)
82,178,125 3)
81,076,250 3)
106,319,239 3)
104,744,360 3)
100,625,813 3)
99,157,869 3)
107,241,031 3)
102,119,538 3)
102,285,400 3)
102,240,982 3)
102,174,805 3)

1)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 เรื่องการจําแนกประเภทที่ดิน
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2535: 4)
3)
กรมปาไม (2560: 1)
4)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2530: 208)
5)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2538: 214)
2)

เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร(ไร)

1)

64,531,000 2)
82,963,000 2)
104,499,000 2)
113,796,000 2)
116,441,234 4)
123,586,793 4)
128,603,472 4)
131,772,759 5)
131,831,185 5)
133,076,188 5)
131,270,893 6)
132,478,570 6)
130,393,525 7)
131,195,913 7)
130,480,283 8)
150,275,993 8)
130,290,717 9)
131,785,667 10)
149,236,233 11)
149,225,195 11)
149,242,393 11)
149,236,233 11)

7)

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548: 111)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550: 107)
9)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553: 153)
10)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558: 175)
11)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560: 170
8)

1)

ขาว (นาป)

กอนมีแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2497
37,647
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
38,619 1)
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-2509)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
41,612 1)
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
44,620 1)
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
53,465 2)
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
56,171 2)
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
54,324 3)
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
56,295 3)
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
56,958 4)
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2545)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
56,908 4)
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
57,386 5)
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
64,951 6)
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
58,247 7)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่มา : 1) กองเศรษฐกิจการเกษตร (2517: 47, 52, 76)
2)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2530: 15, 38, 46, 83, 104)
3)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2539: 13, 24, 30, 36, 47)

ชวงเวลาแผนพัฒนาฯ
606
1,916 1)
4,138 1)
6,231 1)
7,534 2)
10,494 2)
10,941 3)
8,446 3)
8,729 4)
7,317 4)
6,364 6)
7,529 6)
6,516 7)

5,175 1)
5,485 1)
9,275 2)
10,001 2)
10,399 3)
11,124 3)
11,940 4)
12,526 4)
15,362 5)
18,461 6)
23,340 7)
5)

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548: 2, 9, 17, 31, 55)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556: 3, 11, 16)
6)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558: 615, 27, 35, 95)

4)

1)

2,772
3,080 1)

1)

ยางพารา
1)

8)

7)

9,860 7)

7,870 6)

6,314 6)

6,319 6)

6,314 6)

5,791 3)

3,664 3)

3,645 2)

3,541 2)

1,133 1)

935 1)

803
776 1)

1)

ออย

5,186 7)

4,087 6)

3,200 6)

1,644 4)

1,109 4)

958 8)

615 8)

332 3)

69.6 3)

-

-

-

ปาลมน้ํามัน

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560: 7, 18, 24, 38, 98)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545: 31)

9,313 7)

9,242 6)

7,623 5)

6,224 4)

7,907 4)

9,323 3)

8,820 3)

7,726 2)

7,282 2)

2,039 1)

880 1)

240
621 1)

เนื้อที่การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ (1,000 ไร)
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
มันสําปะหลัง

ตารางที่ 4-47 เนื้อทีก่ ารปลูกพืชเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-12

4-134

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2559: 1)

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
พื้นที่เกษตรกรรม
นาราง
นา
พืชไร
ไมยืนตน
ไมผล
พืชไรหมุนเวียน
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อื่นๆ (พืชสวน,ทุง หญาเลี้ยงสัตว ,พืชน้ํา)
พื้นที่ปาไม
ปาสมบูรณ
ปารอสภาพฟนฟู
พื้นที่แหลงน้ํา
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ทิ้งราง
พื้นที่ลุม
อื่นๆ (เหมืองแร,ปอลูกรัง,ปอเทือง)
รวม

ประเภทการใชทดี่ ิน

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4,109,747
5,737,864
43,108,066
72,880,137
44,472
372,095
16,987,130
43,939,799
14,299,652
17,063,771
3,416,986
9,834,459
3,455,511
966,435
4,328,655
4,427
82,898
146,861
459,862
552,290
55,540,824
18,467,743
53,270,089
14,920,735
2,270,735
3,547,008
1,629,492
3,685,570
1,639,551
4,762,649
1,220,616
3,514,349
203,235
760,541
215,700
487,759
106,027,680
105,533,963

ตารางที่ 4-48 สรุปประเภทการใชที่ดิน ประเทศไทย ป พ.ศ. 2558/2559
เนื้อที่ (ไร)
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
4,374,598
1,781,508
21,340,815
13,392,288
132,306
101,663
8,459,898
2,648,354
7,085,102
2,747,765
1,777,274
5,112,533
1,952,411
1,862,516
108
1,193,033
789,431
740,683
130,026
14,634,129
4,856,741
14,282,211
4,615,066
351,918
241,675
1,469,412
609,751
1,631,486
847,524
1,142,114
640,702
194,829
109,276
294,543
97,546
43,450,440
21,487,812
ภาคใต
1,915,267
26,967,883
349,550
1,299,644
27,388
22,727,585
2,061,557
468,549
33,610
12,346,919
11,563,648
783,271
1,787,301
1,179,622
770,860
238,516
170,246
44,196,992

รวม
17,918,984
177,689,189
1,033,086
73,334,825
41,223,678
42,868,837
10,298,430
4,333,190
2,680,772
1,916,371
105,846,356
98,651,749
7,194,607
9,181,526
10,060,832
7,288,641
1,506,397
1,265,794
320,696,887

รอยละของเนื้อที่
ประเทศ
5.59
55.42
0.32
22.87
12.86
13.37
3.21
1.35
0.84
0.60
33.00
30.76
2.24
2.86
3.13
2.27
0.47
0.39
100.00

4-135

4-136
อยางไรก็ตามจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ในอนาคตถึง พ.ศ. 2583
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556: 16) พบวาประชากรจะมีจํานวน
63.864 ลานคน ซึ่งเทากับประชากรในป 2553 (กรมการปกครอง, 2554: 1) และจากการฉายภาพประชากรไทยของ
ปทมา วาพัฒนวงค และปราโมทย ประสาทกุล (มปป.: 4) พบวาในป 2578 จะมีประชากรจํานวน 63.4 ลานคน
จากการคาดประมาณและฉายภาพจากทั้ง สองสถาบัน จะมี ขอ สัง เกตว า ประชากรไทยจะลดลงจาก
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีจํานวน 65.93 ลานคน และจะมีจํานวนใกลเ คียงกับประชากรในป พ.ศ.2551 (กรมการ
ปกครอง, 2552: 1) โดยลดลงประมาณ 2.5 ลานคน
ในสวนประชากรเกษตรนั้นก็เปนไปในทํานองเดียวกันจากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2552: 34) พบวาประชากรเกษตรลดลงจาก 26.353 ลานคน ในป 2541/2542 ลงมาเหลือ
22.724 ลานคน ในป 2549/2550
การลดลงของประชากรไทยและประชากรเกษตรดังกลาวนี้ อาจจะลดแรงกดดันตอความ
ตองการที่ดินทํากินในอนาคตไดบาง แตประเด็นที่สําคัญคือ การแกปญหาในปจจุบัน ซึ่งมีทั้งผูไรที่ดินทํากิน ผู
ไรกรรมสิทธิ์ และผูที่เชาที่ดินทํากิน โดยมีขอมูลดังกลาวไมชัดเจนวามีจํานวนมากนอยเพียงใด ขอมูล ในอดีต
จากการสํา รวจของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในป 2547 พบว ามีจํานวน 1.303 ล านราย
(กรมการปกครอง , 2551: 1) และข อ มู ล จากการขึ้ น ทะเบี ย นผู ไ ร ที่ ดิ น ทํ า กิ น ที่ ร ายงานต อ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนที่สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมมีจํานวน 372,036 ราย และกรมที่ดิน 28,386 ราย รวมทั้ ง หมด 400,422 ราย
(คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ, 2559: 23)
ตารางที่ 4-49 ประชากร ความหนาแนน และคาเฉลี่ยตอที่ดินของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2497 - ปพ.ศ. 2559
ปพ.ศ.
2497 1)
2503 2)
2510 3)
2515 3)
2520 4)
2525 4)

ประชากร
(ลานคน)

ความหนาแนน
(คน/ตร.กม.)

เฉลี่ยที่ดินทั้งประเทศ 8)
(ไร/คน)

เฉลี่ยเฉพาะที่เหมาะสมการเกษตร9)
(ไร/คน)

20.153
26.257
32.468
38.359
44.272
48.846

39.20
51.10
63.28
74.76
86.28
95.20

15.91
12.21
9.87
8.36
7.24
6.56

8.36
6.42
5.19
4.39
3.80
3.45

2530 4)
53.873
4)
2535
57.788
4)
2540
60.816
2545 4)
62.799
4)
2550
63.038
2555 5)
64.45
6)
2557
65.12
2559 7)
65.93
1)
ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตร (2499: 129)
2)
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2514: 40)
3)
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2534: 23)

104.99
112.62
118.52
122.39
122.85
125.61
126.92
128.49
4)
กรมการปกครอง (2551: 1)
5)
กรมการปกครอง (2556: 1)
6)
กรมการปกครอง (2557: 1)

5.95
3.12
5.54
2.91
5.27
2.77
5.11
2.68
5.08
2.67
4.97
2.61
4.92
2.58
4.86
2.55
7)
กรมการปกครอง (2560: 1)
8)
เนื้อที่ประเทศไทย 320,696,950 ไร (513,115 ตารางกิโลเมตร)
9)
ที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตร 168,512,635 ไร

(5) การวิเคราะหสถานการณโดยกรอบแนวคิด DPSIR ใชปจจัย 5 ประการ คือ (1) ปจจัย
ขับเคลื่อน (2) ความกดดัน (3) คุณภาพ (4) ผลกระทบ และ (5) การตอบสนอง โดยมีรายละเอียดในรูปที่ 4-23
และตารางที่ 4-50
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Driver (D)
ปจจัยขับเคลื่อน
- การเพิ่มขึ้นของประชากร
- ปญหาที่ดิน (การใชที่ดิน/การถือครองทีด่ ิน)
- นโยบายรัฐในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
- นโยบายของรัฐดานการเกษตร
- การขยายตัวรองรับภาคเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ/ภัยพิบัติ
- ทุนขามชาติเขามาถือครองที่ดินเกษตรไทย
- การแขงขันสินคาเกษตรของโลก
- FTA.
- การเปลี่ยนแปลงการบริโภค
- ระบบการขายสินคาเกษตร

Pressure (P)
ความกดดัน
- ความตองการทีด่ ินทํากิน
- ความตองการทีด่ ินรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ชุมชน อุตสาหกรรม ทองเที่ยว ฯลฯ)
- ความตองการน้ําเพื่อการเกษตร
- ปองกันภัยพิบัติ
- ปองกันทุนขามชาติเขามาถือครองทีด่ ินไทย
- เตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
- การปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตร/ลดตนทุนการผลิต
- ความตองการอาหาร

State (S)
คุณภาพ
- ที่ดินเหมาะสมเพื่อการเกษตรลดลง
- ความเสื่อมโทรมของที่ดินเพื่อการเกษตรทั้งกายภาพ ชีวภาพและเคมี
- การชะลางพังทลายของดิน
- ดินถลม
- ภัยพิบัตทิ ั้งอุทกภัยและภัยแลงเกิดขึ้นบอยครั้ง
- GDP สาขาเกษตรลดลง
- ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น
- เกษตรกรมีหนี้สิน
- ที่ดินมีราคาสูงขึ้น

Response (R)
การตอบสนอง
อดีต
- การประกันราคา / รับจํานํา
- สนับสนุนปจจัยการผลิต
- สนับสนุนเงินลงทุน
- ปรับโครงสรางหนี้
- การออก กฎ/ระเบียบ ในการบริหาร
- จัดการที่ดินเพื่อการเกษตร
- การอนุรักษดินและน้ํา
- การปรับปรุงบํารุงดิน
- การจัดที่ดินทํากิน
- การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- มีนโยบายการคุมครองพื้นที่เพื่อการเกษตร
- การแกปญหาการเชาที่ดินเพื่อการเกษตร
- การปองกันตางชาติเขามาถือครองทีด่ ิน
- การคนควาวิจัย
อนาคต
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- แผนปฏิรูปประเทศ
- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา
- ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ
- นโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
- แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

Impact (I)
ผลกระทบ
- สูญเสียพื้นทีท่ ี่เหมาะสมเพื่อการเกษตร
- ที่ดินเพือ่ การเกษตรมีความเสื่อมโทรม
- ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
- ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากภัยพิบัติ
- ผลผลิตการเกษตรลดลง
- รายไดของเกษตรกรลดลง
- สารเคมีสะสมในดินและแหลงน้ํา
- มีความขัดแยงในการถือครองที่ดิน
- ตางชาติเขามาถือครองที่ดิน
- คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
- ความมั่นคงทางอาหารเพื่อการเกษตร

รูปที่ 4-23 การวิเคราะหสถานการณการเกษตรไทยโดยกรอบแนวคิด DPSIR

2.2 ปญหาการถือครองที่ดนิ
-ไรที่ดินทํากิน
- ไรกรรมสิทธิ์
- การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2. ปญหาทีด่ ิน
2.1 ปญหาการใชที่ดิน
- ทําการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน
- ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม

1. การเพิ่มของประชากร
- ประชากรไทย
- แรงงานตางชาติ
- นักทองเที่ยว

ปจจัยขับเคลื่อน
Driver (D)

ตองการที่ดินทํากิน

ความตองการที่ดนิ เพื่อกิจกรรมตางๆ
- ที่อยูอาศัย
- ที่ดินทํากิน
- โครงสรางพื้นฐาน
- ความตองการอาหาร
- งบประมาณในการดําเนินการรองรับ
ความตองการ
- รักษาสมดุลของระบบนิเวศของ
ประเทศ
- ใชปุยเคมีและปุยอินทรีย
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม

ความกดดัน
Pressure (P)

คุณภาพ
State (S)

การถือครองทีด่ ิน
- ไรกรรมสิทธิ์ 412,632 ราย6)
- ไรที่ดินทํากิน 400,422ราย7)
- เขาที่ดิน 29 ลานไร8)

การใชที่ดิน
- ทําการเกษตรบนที่สูงชัน 8.6 ลานไร4)
- ชะลางพังทลายของดิน 108 ลานไร5)
- ดินถลม
- ความอุดมสมบูรณลดลง
- มีโอกาสขยายตัวของดินเค็ม
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม

“มีแนวโนมเพิ่มขึ้น”

ประชากร (พ.ศ.2559)
- ประชากรไทย (65.931 ลานคน)1)
- แรงงานตางชาติ (1.4 ลานคน)2)
- นักทองเที่ยวตางชาติ (32 ลานคน)3)

ตารางที่ 4-50 การวิเคราะหสถานการณการเกษตรไทยแตละปจจัยตามระบบ DPSIR

การถือครองทีด่ ิน
- ขัดแยงระหวางราษฎรกับหนวยงาน
ของรัฐ จากการเรียกรองที่ดินทํากิน
- ขัดแยงระหวางเจาของทีด่ ินกับผูเชา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเรื่องระยะเวลา
และคาเชา

การใชที่ดิน
- ที่ดินเสื่อมโทรมจากการชะลาง
พังทลายของดิน
- ความอุดมสมบูรณของดินลดลง
- สูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตร
ไปเพื่อกิจกรรมนอกการเกษตร
- ดินเค็มมีโอกาสขยายตัวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลกระทบ
Impact (I)

การตอบสนองในอดีต
- การประกันราคา / รับจํานํา
- สนับสนุนปจจัยการผลิต
- สนับสนุนเงินลงทุน
- ปรับโครงสรางหนี้
- การออก กฎ/ระเบียบ ในการบริหาร
- จัดการที่ดินเพื่อการเกษตร
- การอนุรักษดินและน้ํา
- การจัดที่ดินทํากิน
- การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- มีนโยบายการคุมครองพื้นที่เพื่อ
การเกษตร
- การแกปญหาการเชาที่ดินเพื่อการเกษตร
- การปองกันตางชาติเขามาถือครองที่ดิน
- การคนควาวิจัย
การตอบสนองในอนาคต
1. แผนแมบทการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.2560-2579
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 มิถุนายน 2560)
2. แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2558-2593 (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558)
3. แผนแมบทแกปญหาการทําลาย
ทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน

การตอบสนอง
Response (R)
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ตองการที่ดินเพื่อ
- นิคมอุตสาหกรรม
- ที่อยูอาศัย
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม

- ขยายพื้นทีโ่ ดยบุกรุกปาไม
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม

- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม

4. นโยบายของรัฐดานการเกษตร
- ยางพารา
- การประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
- การใชเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานลม

5. การขยายตัวรองรับภาคเศรษฐกิจ
- โครงสรางพื้นฐาน
- ที่อยูอาศัย
- นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
- สนามกอลฟ

ความกดดัน
Pressure (P)

3. นโยบายรัฐในการพัฒนาพืน้ ที่เฉพาะ
- โครงการพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก
(ESB)
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC)
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

ปจจัยขับเคลื่อน
Driver (D)
นโยบายรัฐในการพัฒนาพื้นทีแ่ ฉพาะ
- สูญเสียพื้นที่การเกษตรไปเพื่อ
กอสรางนิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน
อุตสาหกรรม
- เกิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
เชน กรณีมาบตาพุด

นโยบายของรัฐในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
- โครงการพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก (ESC)
ใชพื้นที่อุตสาหกรรม 1,077,740 ไร9)
- เขตเศรษฐกิจชายแดน (SEZ)
เนื้อที่ 3,887,500 ไร10)
- ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เนื้อที่ 30,000 ไร11)
“สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม”
นโยบายของรัฐดานการเกษตร
- การขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มจาก 12.52 ลานไร
ในป 2545 เปน 23.34 ลานไร ในป 2560 12)อยูใน
พื้นที่ปาไม 4.5 ลานไร13)
- การประกันราคาขาวโพดทําใหสูญเสียพื้นที่
ปาไม เชน จ.นาน พื้นที่ปาไมลดลง 769,940ไร จากป
พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2559 14)
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อผลิต
ไฟฟาจากพลังงานลม15)
การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- ใชพื้นที่เปนทาอากาศยาน จํานวน 47,183 ไร16)
- ทางหลวงแผนดิน
- ทางหลวงชนบท
- นิคมอุตสาหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรม
- สนามกอลฟ 256 สนาม17)
การขยายตัวรองรับภาคเศรษฐกิจ
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม เปน
โครงสรางพื้นฐาน ที่อยูอาศัย นิคม
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
สนามกอลฟฯลฯ
- ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ตนทุนการใชที่ดินเพื่อการผลิตสูงขึ้น
จากการจัดหาแหลงน้ํา

นโยบายของรัฐดานการเกษตร
- พื้นที่ปาไมในที่สูงถูกบุกรุกเพราะการ
ประกันราคาขาวโพด จ.นาน
มากถึง 769,940 ไร

ผลกระทบ
Impact (I)

คุณภาพ
State (S)

ตารางที่ 4-50 การวิเคราะหสถานการณการเกษตรไทยแตละปจจัยตามระบบ DPSIR (ตอ)

(กอรมน.และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกาศใชวันที่ 6 สิงหาคม 2557
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา พ.ศ.
2558-2569(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7
พฤษภาคม 2558)
5. ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ
20 ป พ.ศ. 2560-2579 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, )
6. (ราง) นโยบายการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน
(มติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560)
รอเสนอคณะรัฐมนตรี
7. (ราง) พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
พ.ศ. …. (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20
มกราคม 2560)อยูในระหวางการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
8. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานที่ 7 :
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
อยูในระหวางดําเนินการของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
9. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานที่ 5
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

การตอบสนอง
Response (R)
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2)

กรมการปกครอง (2560: 1)
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2559: 1)
3)
กรมการทองเที่ยว (2560: 1)
4)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
5)
กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)
6)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2559: 23)
7)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ(2559: 23)
8)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560: 180)
9)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2523
10)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559ก: 3)

1)

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- น้ําทวม พ.ศ. 2554 เสียหาย 1.4 ลานลานบาท18)
- ภัยแลง พ.ศ. 2558 เสียหาย 1 แสนลานบาท
- ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรอยูในปจจุบัน 48,961
ลาน ม3 (19)
“ตองลงทุนปองกันภัยพิบัติและวิจัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
ทุนขามชาติเขามาถือครองทีด่ ินไทย
- มีกองทุนอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพย
จํานวนมาก
- ตางชาติเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตรที่ จ. เชียงราย21)
- ตางชาติใชตวั แทนในการทําการเกษตรที่จังหวัด
กาญจนบุรี22)
- ตางชาติมีสิทธิถือครองทีด่ ิน ถาเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย23)

คุณภาพ
State (S)
- เกษตรกรไดรับความเสียหายจากภัย
แลงและอุทกภัย
- มีความเสียหายจากอุทกภัยป 2554
เปนเงิน 1.4 ลานลานบาท
- มีความเสียหายจากภัยแลงป 2558
1 แสนลานบาท
- กระทบตอความมั่นคงทางอาหาร
ทุนขามชาติเขามาถือครองทีด่ ินไทย
- สามารถซื้อที่ดินมาสํารองไวเปน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
- มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายของตางชาติ
- ตางชาติครอบครองทีด่ ินไทย

ผลกระทบ
Impact (I)

การตอบสนอง
Response (R)

12)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559ข: 1) 21) ไทยทริบูน (2559: 1)
22)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560: 95)
mgronline.com.local
13)
23)
กระทรวงมหาดไทย (2560: 4)
Ranawaraha and Chomchan (2014: 6)
14)
กรมพัฒนาที่ดิน (2550: 2 ; 2559: 2)
15)
โพสตทูเดย วันที่ 5 กุมภาพันธ 2560
16)
กรมการขนสงทางอากาศ (2550; 1-3)
17)
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย (2559: 160)
18)
เดือนเดน นิคมบริรักษ (2558: 4)
19)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารการจัดการทรัพยากรน้ํา (2558: 2-18)
20)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2557: 1-2)

- ปองกันทุนขามชาติเขามาถือครอง
ที่ดินไทย

7. ทุนขามชาติเขามาถือครองที่ดนิ ไทย
- ตลาดหลักทรัพย
- ตางชาติเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ตางชาติลงทุนทําการเกษตร
- สิทธิของตางชาติในการถือครองที่ดินตาม
กฎหมาย

11)

- ประสิทธิภาพการใชที่ดินลดลง
- ปองกันภัยพิบัติทั้งอุทกภัยและภัยแลง
- ปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ความมั่นคงทางอาหาร

6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ/และภัยพิบัติ
- น้ําทวม (2554, 2559, 2560)
- ภัยแลง (2558)
- การขาดแคลนน้ํา

ที่มา :

ความกดดัน
Pressure (P)

ปจจัยขับเคลื่อน
Driver (D)

ตารางที่ 4-50 การวิเคราะหสถานการณการเกษตรไทยแตละปจจัยตามระบบ DPSIR (ตอ)
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เอกสารอางอิง
1. กรมการขนสงทางอากาศ. 2550. บัญชีประเมินทรัพยสนิ ทาอากาศยาน 26 แหง ของกรมการขนสงทาง
อากาศ. กรุงเทพฯ (เอกสารอัดสําเนา).
2. กรมการทองเที่ยว. 2560. จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย จําแนกตามสัญชาติ
พ.ศ. 2550-2559.
3. กรมการปกครอง. 2551. จํานวนประชากรแยกรายอายุทั้งประเทศ เดือนธันวาคม 2550.
4. กรมการปกครอง. 2552. จํานวนประชากรแยกรายอายุทั้งประเทศ เดือนธันวาคม 2551.
5. กรมการปกครอง. 2554. จํานวนประชากรแยกรายอายุทั้งประเทศ เดือนธันวาคม 2553.
6. กรมการปกครอง. 2556. จํานวนประชากรแยกรายอายุทั้งประเทศ เดือนธันวาคม 2555.
7. กรมการปกครอง. 2557. จํานวนประชากรแยกรายอายุทั้งประเทศ เดือนธันวาคม 2556.
8. กรมการปกครอง. 2560. จํานวนประชากรแยกรายอายุทั้งประเทศ เดือนธันวาคม 2559.
9. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล เอมอร อังสุรัตน ชูศักดิ์ จอมพุก ณัฐพล พจนาประเสิรฐ และอัจฉรา ปทุมนากุล.
2558. หาทศวรรษการพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทย. สมพร อิศวิลานนท ปยะทัศน
พาฬอนุรักษ บรรณาธิการ. สถาบันคลังสมองแหงชาติ.
10. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา. 2538. ปญหาการอพยพและผลกระทบ : กรณีชาวเขา อ.คลองลาน
จ.กําแพงเพชร. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางการจัดการพื้นที่อนุรกั ษของ
ประเทศไทยในศตวรรษหนา จัดโดยความรวมมือของศูนยฝก อบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ และมูลนิธิสบื นาคะ
เสถียร วันที่ 22-23 เมษายน 2538 ณ โรงแรมซิกมา รีสอรท พัทยา.
11. กรมชลประทาน. 2558. ขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจําป 2557.
12. กรมชลประทาน. 2559. แผนแมบทการจัดรูปที่ดิน รายงานฉบับสุดทาย. สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง.
13. กรมชลประทาน. 2560. รายงานประจําป 2560.
14. กรมปาไม. 2525. โครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ ในรูปหมูบานปาไม. กองจัดการที่ดินปาสงวน
แหงชาติ.
15. กรมปาไม. 2527. โครงการออกหนังสืออนุญาตใหสิทธิทํากินชั่วคราว (สทก.) ในเอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่อง นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน วันที่ 13 มิถุนายน 2527. ศูนยประสานการพัฒนา
ชนบทแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
16. กรมปาไม. 2534ก. สถิติปาไม 2534. www.forestinfo.forest.go.th สืบคนวันที่ 14 เมษายน 2558.
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17. กรมปาไม. 2534ข. ปารอยตอ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก. สถาบันวิจัยสัตวปาฉะเชิงเทรา.
18. กรมปาไม. 2539. สถิติปาไม 2539. www.forestinfo.forest.go.th สืบคนวันที่ 12 เมษายน 2558.
19. กรมปาไม. 2544. สถิติปาไม 2544. www.forestinfo.forest.go.th สืบคนวันที่ 12 เมษายน 2558.
20. กรมปาไม. 2550. www.forestinfo.forest.go.th สืบคนวันที่ 7 มีนาคม 2558.
21. กรมปาไม. 2558ก. การจัดการปาไมที่ยั่งยืน. เอกสารเสนอตอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558.
22. กรมปาไม. 2558ข. บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2556-2557.
สํานักจัดการที่ดินปาไม.
23. กรมปาไม. 2560. เนื้อที่ปาไมในประเทศไทย. www.forest.info.go.th สืบคน 10 สิงหาคม 2560.
24. กรมปาไม. 2561. สถิติปาไม พ.ศ. 2560.
25. กรมประชาสงเคราะห. 2528. กฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ เกี่ยวกับการดําเนินงานนิคมสรางตนเอง กอง
นิคมสรางตนเอง.
26. กรมประชาสงเคราะห. 2535. แผนแมบทการถอนสภาพนิคมสรางตนเองฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535.
กองนิคมสรางตนเอง.
27. กรมที่ดิน. 2544. รวมกฎหมายเกาเกี่ยวกับที่ดิน 100 ป กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ 2544.
28. กรมที่ดิน. 2560. ปริมาณเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก (2444) ถึง
เดือนกันยายน 2560. กลุม ขอมูลและสถิติ กองแผนงาน.
29. กรมทรัพยากรธรณี . 2548. บันทึกเหตุการณดินถลม และความเสีย หายที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
ระหวาง พ.ศ. 2531-ปจจุบัน.
30. กรมทรัพยากรน้ํา . 2559. สรุป การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหง ชาติ ครั้ง ที่ 1/2559.
วันที่ 11 มกราคม 2559.
31. กรมแผนที่ทหาร. 2521. หนังสือที่ กษ.0306/20168 ลงวันที่ 13ธันวาคม 2521 เรื่องขอทราบเนื้อหา
และการแบงภูมิศาสตร ถึงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน.
32. กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2560. รายงานความกาวหนาการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด. วันที่ 25 มกราคม 2560.
33. กรมพัฒนาที่ดิน. 2524. การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย.
34. กรมพัฒนาที่ดิน. 2543. การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย หางหุนสวนจํากัด เฟรส เพรส
กรุงเทพฯ.
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35. กรมพัฒนาที่ดิน. 2550. สรุปผลการดําเนินงานการฟนฟูพื้นที่การเกษตรที่ไดรับความเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัยและดินถลมจังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2549. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ สํานักงาน
พัฒนาที่ดิน เขต 8.
36. กรมพัฒนาที่ดิน. 2558ก. ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564).
37. กรมพัฒนาที่ดนิ . 2558ข. สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย. ISBN 978-616-358-105-1
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด กรุงเทพฯ.
38. กรมพัฒนาที่ดิน. 2559. สรุปประเภทการใชที่ดินประเทศไทยป พ.ศ. 2558/2559.
39. กรมศิลปากร. 2515. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกกรุง สุโ ขทัย . พิมพเปนอนุส รณในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระประสิทธิคุณ ณ สุสานวัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย 8 เมษายน 2515.
40. กรมสงเสริมสหกรณ. 2540. 25 ป กรมสงเสริมสหกรณ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
41. กรมสงเสริมสหกรณ. 2556. เรื่องนารูเกี่ยวกับการจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ.
www.cpd.go.th สืบคนวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558.
42. กรมวิชาการเกษตร. 2520. การขยายพันธุขา ว. กรมการขาว โรงพิมพ ฟนนี่พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ.
43. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช. 2556. ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 2556.
www.dnp.go.th สืบคน วันที่ 12 เมษายน 2558.
44. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช .2561. ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช 2560.
www.dnp.go.th สืบคนวันที่ 20 พฤษภาคม 2561.
45. กองเศรษฐกิจการเกษตร. 2499. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป พ.ศ. 2497. โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ.
46. กองเศรษฐกิจการเกษตร. 2508. สถิติการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2506. สํานักปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตร โรงพิมพศาลา พระนคร.
47. กองเศรษฐกิจการเกษตร. 2517. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปเพาะปลูก 2515/2516. สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร โรงพิมพชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย จํากัด
กรุงเทพฯ.
48. กองเศรษฐกิจการเกษตร. 2520. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปเพาะปลูก 2519/20. สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร เอกสารสถิติการเกษตรเลมที่ 72 พ.ศ. 2520. โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
แหงประเทศไทย กรุงเทพฯ.
49. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2557.
แผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน.
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50. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2525. วิวัฒนาการดานการเกษตรกรุงรัตนโกสินทร. จัดพิมพเปนที่
ระลึกในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป หางหุนสวนจํากัด ภาคพิมพ กทม.
51. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2535. หนึ่งรอยปกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1 เมษายน 2535.
52. กระทรวงเกษตรและสหกรณ . 2559. หนังสือที่ กษ. 0303/3176 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง
รายงานผลการพิ จ ารณาข อ เสนอแนะเพื่ อ การปฏิ รู ป ตามมาตรา 31 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย (เรื่องการปฏิรูป กลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและรางพระราชบัญ ญัติ
บริหารจัดการน้ํา พ.ศ. .... ).
53. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2551. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาแหงชาติ (คปป.) ครัง้ ที่ 1/ 2551 วันพุธ ที่ 21
พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมกรมปาไม.
54. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม. 2552. โครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ. สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
55. กระทรวงมหาดไทย. 2552. ขอมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศ. สํานักบริหารการปกครอง
ทองที่ กรมการปกครอง.
56. กระทรวงมหาดไทย. 2560. ขอมูลนโยบายดานการเกษตรป 2560. สํานักนโยบายและแผน. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย.
57. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา . 2558. แผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา.
58. คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐ. 2559. เอกสารการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ 1/2559. วันจันทรที่ 4
มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล.
59. คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ. 2526. นโยบายและมาตรการ การจัดที่ดิน การใชที่ดินหรือการพัฒนา
ที่ดินและสถานการณที่ดินในปจจุบัน. ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 กรมที่ดิน.
60. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ. 2561. ขอเสนอระบบการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ปาไม.
เอกสารเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ วันที่ 18 มกราคม 2561.
61. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ. 2559. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
ครั้ง2/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559. วาระที่ 4.2.
62. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ. 2560. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560. ณ หองสีเขียว ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
วาระที่ 4.1 (ราง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ.

4-145
63. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ. 2561ก. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่องที่ 4.1.
64. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ. 2561ข. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่องที่ 3.1.
65. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย. 2555. แผนงานพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณและ
เตือนภัย. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 มีนาคม 2555.
66. คณะกรรมการปฏิรูป (คปร) .2554. ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา. ในแนวทางการปฏิรปู ประเทศไทย
ขอเสนอตอพรรคการเมืองและผูมสี ทิ ธิเลือกตัง้ . สํานักงานปฏิรูป. นนทบุร.ี
67. คณะกรรมการปฏิรปู ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม .2561. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ วันที่ 6 เมษายน 2561 (ฉบับที่ 4).
68. คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน. 2528. นโยบายการใชที่ดิน มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2528 วันที่ 28 ตุลาคม 2528. กรมพัฒนาที่ดิน.
69. คณะกรรมการเพือ่ ปรับปรุงเขตพื้นทีป่ าไม (Reshape). 2549. แนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม
(Rrshape). โครงการจัดทําแผนที่ฐานในการกําหนดแนวเขตการใชประโยชนที่ดินและการอนุรักษ
ที่ดิน. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
70. เครือขายปฎิรูปที่ดินแหงประเทศไทย. 2552. ขอเสนอแนวทางและมาตรการการกระจายการถือครอง
ที่ดินไทย. เอกสารเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเพื่อแกปญหาของเครือขายปฏิรปู ที่ดินแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 31 กรกฏาคม 2552 กรุงเทพฯ.
71. จเร สดากร และบริบูรณ สัมฤทธิ.์ 2536. ทรัพยากรพันธุพืชและการพัฒนาพันธุพชื ตานทาน.
ในเกษตรยั่งยืนอนาคตของการเกษตรไทย. กรมวิชาการเกษตร.
72. เจาพระยาวงษานุประพัทธ. 2584. ประวัติกระทรวงเกษตราธิการ. พิมพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 อมรินทร
พริ้นติ้งแอนดพบั ลิชซิง่ จํากัด กรุงเทพฯ.
73. ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. 2533. สิทธิในที่ดิน. เอกสารประกอบเลมที่ 2 นโยบายการปฏิรปู ที่ดินเพือ่
เกษตรกรรมของประเทศไทย สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย.
74. ไชยยงค ชูชาติ. 2520. การปฎิรูปที่ดินเพื่อกระจายความมั่นคงไปสูเกษตรกรไทยผูยากจน. สํานักงาน
การปฎิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โรงพิมพ ฟนนี่ พับบลิชชิ่ง จํากัด.
75. ชูพินิจ เกษมณี. 2553. การศึกษาภูมิหลังการเสริมพลังทางกฎหมายของคนจนสําหรับชนสวนนอยและ
กลุมชาติพันธุในประเทศไทย. เอกสารเสนอตอสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย (UNDP). กรุงเทพฯ.
76. เดือนเดน นิคมบริรักษ. 2558. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการทรัพยากรน้ําใน
ประเทศไทย.
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78. ไทยทริบูน. 2559. จีนเชาที่เชียงรายปลูกกลวยหอมเริ่มมีปญหาน้ํา-นําคนงานตรวจเลือดหาสารเคมี
CP หนุนจีนทําชี้สรางรายไดอยาไปไลเขา. วันที่ 2 เมษายน 2559.
79. ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (ธนาคารโลก). 2503. โครงการพัฒนาการของ
รัฐสําหรับประเทศไทย. กองการพิมพสลากกินแบงรัฐบาล.
80. นิพนธ พัวพงศกร และจิตรกร จารุพงษ. 2554. โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขาวเปลือก
เพื่อปองกันการทุจริต การแสวงหาคาตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐศาสตรการเมืองของโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือก. ผลงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. โรงพิมพสยาม
คัลเลอรพริน จํากัด.
81. ประเวศ วะสี. 2553. ปฏิรูปประเทศไทย รายการเรื่องที่ควรปฏิรูป. สํานักงานปฎิรปู . นนทบุร.ี
82. ประเสริฐ มิลินทางกูร . 2533. อุทกภัย. ในเอกสารการประชุมวิชาการ ประจําป 2533 จัดโดยสมาคม
ภูมิศาสตรแหง ประเทศไทย เรื่อง ภัยธรรมชาติในประเทศไทย หนา 27 วันที่ 11-14 พฤศจิกายน
2533 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร.
83. ปรีดี พนมยงค. 2542. โครงการเศรษฐกิจ. จัดพิมพเนือ่ งในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ป นายปรีดี
พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส โรงพิมพ กังหัน กรุงเทพฯ.
84. ปทมา วาพัฒนาวงษ และปราโมทย ประสาทกุล. มปป. ประชากรไทยในอนาคต.
www.ipsr.mahidol.ac.th สืบคนวันที่ 8 สิงหาคม 2560.
85. พัชณช เหาตะวานิช. 2560. ภาษีที่ดิน เครื่องมือลดความเหลื่มล้ํา แตตองทําใหเปน. หนังสือพิมพแนวหนา
วันที่ 28 มีนาคม 2558.
86. พระประกาศสหกรณ . 2510. ประสบการณข องขาพเจาเกี่ย วกับการจัดสหกรณในประเทศไทย.
หนังสือพิมพแจกในงานวันเฉลิมฉลองครบ 50 ป ของขบวนการสหกรณ.
87. โพสตทูเดย. 2560. สปก. ลม “พลังงานลม” ฉัตรชัยสัง่ เลิกใหเอกชนเชาที่กวา 20 ราย. วันที่ 5
กุมภาพันธ 2560.
88. มณฑี โพธิ์ทัย. 2532. การปลูกสรางสวนปา. องคการอุตสาหกรรมปาไม.
89. มูลนิธิสบื นาคะเสถียร. 2551. โครงการจอมปา: เพื่อรักษาปาใหญในตํานาน.
90. มูลนิธิชีววิถ.ี 2554. นโยบายเกี่ยวกับพันธุพืชของประเทศไทย. Biothai Briefing วันที่ 1 เมษายน 2554.
91. มติชน. 2561. เปด “แมแจมโมเดลพลัส” ลดพื้นที่พืชเชิงเดี่ยวเพิ่มพื้นที่ปาไม วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561.
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93. รัชนี มณีกุล. 2545. ความขัดแยงของความคิด (Dissonance) และปฏิกริยาตอบสนองของชาวบาน
ซําผักหนามที่อาศัยอยูในอุทยานแหงชาติภูผามาน จังหวัดขอนแกน. ขาวสารปากับชุมชน ปที่ 9
(ฉบับที่ 16) เดือนมีนาคม 2545. โรงพิมพจุดทองจํากัด กรุงเทพฯ.
94. วัลลาภ นุตะมาน. 2547. การประกันภัยทางการเกษตร. สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน
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95. ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย. 2559. จํานวนและพื้นที่สนามกอลฟเปดใหบริการสะสมทั้งประเทศ
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เกษตรและกิจกรรมที่ตอเนื่อง เลมที่ 3.
99. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร. 2559. ประวัติความเปนมา. www.haii.or.th.
สืบคนวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559.
100. สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ. 2559. การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร. สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร.
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ที่ดินและพระราชบัญญัตธิ นาคารที่ดิน พ.ศ. …. .
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มหาวิทยาลัย.
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đðŨîĒúąĕöŠđðŨîĕðêćöđÿšîđüúćǰ Timeline) éĆÜîĆĚîĔîïìîĊĚÝąđðŨîÖćøüĉđÙøćąĀŤÿćøąÿĞćÙĆâøüöǰǰđøČęĂÜǰÙČĂǰ
 ǰÙüćöđßČęĂöē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰĒúąǰ  ǰđÿšîđüúćǰ
Timeline) ĔîÖćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷ìøĆ ó ÷ćÖøíøøößćêĉ đ óČę Ă ÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø ēé÷öĊ
øć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ

51 ÙüćöđßČęĂöē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
ÝąöĊÿćøąÿĞćÙĆâ øüöǰǰđøČęĂÜǰÙČĂ  ǰîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊęđßČęĂöē÷ÜÖĆï
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰ  ǰîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊęĕöŠđßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰ  ǰ
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøìĊę ĕ öŠ đ ßČę Ă öē÷ÜÖĆ ï îē÷ïć÷ìøĆ ó ÷ćÖøíøøößćêĉ đ óČę Ă ÖćøđÖþêøǰ  ǰîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊęĕöŠöĊđĂÖõćó øĎðìĊęǰ5-1) ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
511 îē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊđę ßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
ÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøÝąÝĞćĒîÖĕéšǰǰđøČęĂÜǰÙČĂǰ  ǰ
ÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰ  ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜ
îē÷ïć÷ðśćĕöš îē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷îĚĞćǰÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰ  ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷îĚĞćǰ
îē÷ïć÷ìĊęéĉîǰÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰ  ǰ ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøîĚĞćÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
Ēúą  ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøìĊęéĉîÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
1) ÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöš îē÷ïć÷ìĊęéîĉ Ēúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
ÝćÖÖćøüĉ đ ÙøćąĀŤ Ù üćöđßČę Ă öē÷ÜøąĀüŠ ć Üîē÷ïć÷ðś ć ĕöš Ē úąîē÷ïć÷ìĊę éĉ î ǰóïüŠ ć öĊ
ÿćøąÿĞćÙĆâìĊęÝąÿøčðĕéšǰǰđøČęĂÜǰÙČĂǰ  ǰÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîǰĒúąǰ  ǰîē÷ïć÷ÖćøĔßšĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉîǰ
àċęÜöĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
(11) ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊéę ĉî
ĔîĒñîóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰǰ óýǰ- ǰĕéšÖĞćĀîéĕüšĔĀš
öĊÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîēé÷ÖĞćĀîéóČĚîìĊę×ĂÜðøąđìýĂĂÖđðŨîǰǰ ÿŠüîėǰĒøÖǰđðŨîóČĚîìĊęðśćĕöšøšĂ÷úąǰǰ
×ĂÜđîČĚĂìĊęðøąđìý ĒúąđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąÖĉÝÖøøöĂČęîėǰĂĊÖøšĂ÷úąǰǰàċęÜêŠĂöćÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉǰđöČęĂ
üĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰĔĀšÿŠüîøćßÖćøêŠćÜėǰéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüǰàċęÜĔî×èąîĆĚîöĊóČĚîìĊęðśćĕöšǰǰúšćîĕøŠ
ÝćÖĀúĆÖÖćøéĆÜÖúŠćüǰĕéšöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ
ēé÷óČĚîìĊęìĊęÝĞćĒîÖĂĂÖÿŠüîĒøÖĕéšðøąÖćýÿÜüîĀüÜĀšćöǰàċęÜðŦÝÝčïĆîĕéšðøąÖćýđðŨîðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰĂčì÷ćî
ĒĀŠÜßćêĉǰĒúąđ×êøĆÖþŤóĆîíčŤÿĆêüŤðśćǰéĆÜìĊęĕéšìïìüîĕüšĔîïììĊęǰǰĀĆü×šĂ ǰĀîšćǰ---

5-

1 îē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂ
ÖćøđÖþêøìĊęđßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷
ÖćøđÖþêø

 ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšĒúą
îē÷ïć÷ìĊęéĉîÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
 ǰÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉî
 ǰîē÷ïć÷ÖćøĔßšĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉî
 ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷
ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷îĚĞćǰÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
 ǰöêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
 ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷îĚĞćǰîē÷ïć÷
ìĊęéĉîÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
 ǰÖćøđóĉęöóČĚîìĊęßúðøąìćî
 ǰÖćøÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøö
 ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøîĚĞćÖĆï
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
 ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøìĊęéĉî
ÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø

2 îē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂ
ÖćøđÖþêøìĊęĕöŠđßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷
ÖćøđÖþêø

îē÷ïć÷ðśćĕöšĒúąîē÷ïć÷ìĊęéĉîìĊęĕöŠđßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷
ÖćøđÖþêø
- Öćø÷ÖđúĉÖđóĉÖëĂîóČĚîìĊęðśćĕöšđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉîĔîóČĚîìĊęìĊęĕöŠ
đĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêø

3 îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøìĊęĕöŠđßČęĂöē÷Ü
ÖĆïîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂ
ÖćøđÖþêø

 ǰÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøć
 ǰÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ

4 îē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂ
ÖćøđÖþêøìĊęĕöŠöĊđĂÖõćó

 ǰÖćø÷čêĉÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîêćööêĉǰÙøöǰüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰ
 ǰÖćø÷ÖđúĉÖ÷čìíýćÿêøŤÖćøÝĆéÖćøîĚĞć×ĂÜøĆåïćúÙèąìĊęǰ

øĎðìĊę 5-1 ÙüćöđßČęĂöē÷ÜĒúąÙüćö×ĆéĒ÷šÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø

5-
óČĚîìĊęìĊęÝĞćĒîÖĂĂÖÿŠüîĀîċęÜÝćÖóČĚîìĊęðśćĕöšǰǰúšćîĕøŠǰĔîðŘǰóýǰǰîĆĚîĕéšîĞćĕðÝĆé
ĔĀšÖĆïðøąßćßîǰõć÷ĔêšÖãĀöć÷ÿĞćÙĆâǰǰÞïĆïǰÙČĂǰ  ǰðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉîǰ  ǰóøąøćßïĆââĆêĉÝĆéìĊęéĉî
đóČęĂÖćøÙøĂÜßĊóǰóýǰǰĒúąǰ  ǰóøąøćßïĆââĆêĉÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰóýǰǰàċęÜĕéš
ĒÿéÜñúÖćøÝĆéìĊęéĉîĕüšøüöǰ úšćîĕøŠǰĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøǰøüöǰǰ úšćîøć÷ǰĔîïììĊęǰǰĀĆü×šĂ ǰ  ǰ
Āîšćǰ-
ÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüîĊĚÝąđðŨîÖćøéĞćđîĉîÖćøìĊęđßČęĂöē÷ÜÝćÖÖćøÝĞćĒîÖóČĚîìĊęðśćĕöšëćüøǰ
ĀøČĂóČĚîìĊęðśćĕöšêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊ üĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰéĆÜøć÷úąđĂĊ÷éĔîøĎðìĊęǰ-
Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîđøČęĂÜÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîĕéšéĞćđîĉîÖćøöćêĆĚÜĒêŠǰóýǰ
ÝîëċÜðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰǰðŘǰ÷ĆÜÙÜöĊðśćĕöšëćüøĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜìĊę÷ĆÜöĉĕéšöĊÖćøÝĞćĒîÖĂĂÖĔĀšđðŨîóČĚîìĊę ðśćĕöš
ĀøČĂđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉî
“ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤéĆÜÖúŠćüîĊĚÝąÿøčðĕéšüŠćöĊÙüćöđßČęĂöē÷ÜĔîĀúĆÖÖćøöĊđÿšîđüúćÖćø
óĆçîćǰ 5JNFMJOF ǰ ĒêŠßŠüÜđüúćÖćøóĆçîćîćîÖüŠćìĊęÙüøÝąđðŨîǰàċęÜĂćÝđðŨîÿćđĀêčĀîċęÜìĊęìĞćĔĀšÖćø
ðøąÖćýđ×êðśćĕöšđðŨîđ×êÿÜüîĀüÜĀšćöđðŨîĕðĂ÷ŠćÜúŠćßšć”ǰéĆÜøć÷úąđĂĊ÷éøĎðìĊęǰ-
(12) îē÷ïć÷ÖćøĔßšĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉî
ÿČïđîČęĂÜÝćÖÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîìĊęéĞćđîĉîÖćøöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĒêŠéĞćđîĉîöć
Ă÷ŠćÜúŠćßšćǰēé÷öĊÖćøðøąöćèüŠć÷ĆÜÙÜöĊóČĚîìĊęðśćĕöšëćüøĀøČĂðśćĕöšêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊǰìĊę÷ĆÜöĉĕéšöĊÖćøÝĞćĒîÖ
ðøąđõììĊęéĉîĂĊÖðøąöćèǰǰúšćîĕøŠǰĒúąđÖĉéðŦâĀćÙüćö×ĆéĒ÷šÜĔîÖćøðøąÖćýđ×êðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉüŠćđðŨî
ÖøèĊǰ“ðśćìĆïÙîǰĀøČĂÙîìĆïðść” đóČęĂĒÖšĕ×ðŦâĀćéĆÜÖúŠćüǰÙèąøĆåöîêøĊÝċÜĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰ
ǰđøČęĂÜǰîē÷ïć÷ÖćøĔßšĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉîǰēé÷öêĉĔî×šĂǰ×ǰøąïčĕüšéĆÜîĊĚ
“× óČĚ î ìĊę ðś ć ÿÜüîĒĀŠ Ü ßćêĉ ǰ àċę Ü öĊ ø ćþãøïč Ö øč Ö øüöĒúš ü ðøąöćèǰ úš ć îĕøŠǰ
ĔĀšéĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
 ĔĀš ÝĆ é ìĞ ć ēÙøÜÖćøÝĞ ć ĒîÖðøąđõììĊę éĉ î ǰ -BOE SFDMBTTJGJDBUJPO ǰ
ĔîóČĚ îìĊę  úšćîĕøŠ ǰ ĔĀšđ ÿøĘ ÝÿĉĚ îõć÷ĔîÿĉĚ î ĒñîóĆç îćĄǰÞïĆ ï ìĊęǰ  óý  ēé÷ĔĀš đ ðŨî ēÙøÜÖćø×ĂÜ
ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ
 ǰÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤøŠüöÖĆïÖøöìĊęéĉîǰÖøöĒñîìĊęìĀćøǰĒúą
ĀîŠü÷ÜćîĂČęîėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰìĆĚÜîĊĚõć÷ĔêšÖćøÖĞćÖĆïéĎĒú×ĂÜÙèąÖøøöÖćøóĆçîćìĊęéĉî
 óČĚ î ìĊę ìĊę ĕ öŠ đ ĀöćąÿöĒÖŠ Ö ćøđÖþêøǰĔĀš Ö øöðś ć ĕöš Ā øČ Ă ĀîŠ ü ÷ÜćîìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜÝĆéìĞćēÙøÜ-ÖćøĀöĎŠïšćîðśćĕöšǰĒúąéĞćđîĉîÖćøðúĎÖðśćêŠĂĕð
 ǰ óČĚîìĊęìĊęđĀöćąÿöĒÖŠÖćøđÖþêøĔĀšÖøöðśćĕöš ÿĞćîĆÖÜćîÖćøðãĉøĎðìĊęéĉî
đóČęĂđÖþêøÖøøö ĒúąÿŠüîøćßÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÝĆéìĞćēÙøÜÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîìĞćÖĉîǰēé÷ĔĀšéĞćđîĉîÖćøÿĞćøüÝ
ÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜéĉîđðŨîĀúĆÖđÖèæŤĔîÖćøìĞćēÙøÜÖćø”

5-

óČĚîìĊęðøąđìýĕì÷
32 úšćîĕøŠ

ÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉî

-- óČĚîìĊęÖćøđÖþêø
- óČĚîìĊęĂČęîė

óČĚîìĊęðśćĕöš

ÝĆéĔĀšðøąßćßî
đðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉî

ðøąÖćýđ×ê
ÿÜüîĀüÜĀšćö

ðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉ

Ăčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉ

ĔßšđóČęĂÖĉÝÖøøöĂČęîė

đ×êøĆÖþćóĆîíčŤÿĆêüŤðść

- ēÙøÜÖćøÿĉìíĉìĞćÖĉî
- ēÙøÜÖćøĀöĎŠïšćîðśćĕöš
ÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîõć÷ĔêšÖãĀöć÷ 3 ÞïĆï
- ðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉî
- óøï ìĊęéĉîđóČęĂÖćøÙøĂÜßĊó óý 2511
- óøï ÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøö óý 2518

øĎðìĊę 5-2 ÙüćöđßČęĂöē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷ðśćĕöšÖĆïîē÷ïć÷ìĊęéĉîēé÷ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉî

Āöć÷đĀêč :



1)

÷ĆÜöĊóČĚîìĊęêÖÙšćÜÖćøÿĞćøüÝĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜ
éĞćđîĉîÖćøöćĒúšüǰǰðŘ

34 ðŘ

øĎðìĊę 5-3 øą÷ąđüúćĔîÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉî

öĊóČĚîìĊęðśćĕöšëćüøìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšÿĞćøüÝǰ
ðøąöćèǰǰúšćîĕøŠ

öĊóČĚîìĊęðśćĕöšëćüøǰǰúšćîĕøŠ

21 ðŘ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰ
üĆîìĊęǰöĉëčîć÷î 
đøČęĂÜǰîē÷ïć÷ÖćøĔßšĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉî

óý 2525

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰ
üĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰ
đøČęĂÜǰÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉî

óý 254

÷ĆÜöĊóČĚîìĊęêÖÙšćÜÖćøÿĞćøüÝ
ĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰ
üĆîìĊęǰ êčúćÙö 
đøČęĂÜǰđĀĘîßĂïÖćøÝĞćĒîÖðøąđõì
ìĊęéĉîÝĆÜĀüĆéđßĊ÷ÜĔĀöŠǰîŠćîǰúĞćðćÜǰ
đÞóćąĒĀŠÜ

óý 255

5-5

5-
öêĉéĆÜÖúŠćüîĊĚĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćǰ“öĊÖćøîĞćìĊęéĉîìĊęđĀöćąÿööćÝĆéĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøǰđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉîǰ
ĀćÖìĊęéĉîĕöŠđĀöćąÿöĒÖŠÖćøđÖþêøĒúą÷ĆÜÙÜÿõćóðśćĔĀšøĆÖþćĕüšđðŨîðśćĕöšêŠĂĕðǰÝċÜÿøčðĕéšüŠćǰöĊÙüćöđßČęĂöē÷Ü
øąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
ñúÖćøéĞćđîĉîÖćøîĆĚîǰÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰ : 1) ĕéšøć÷ÜćîüŠćÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîßŠüÜǰ
óýǰ-ǰĕéšöĊÖćøÿĞćøüÝóČĚîìĊęðśćĕöšëćüøÝĞćîüîǰ  ðśćǰđîČĚĂìĊęǰǰúšćîĕøŠǰàċęÜöĊÖćøÝĞćĒîÖ
ĂĂÖđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉîǰǰúšćîĕøŠǰðśćßčößîǰ  ĕøŠǰĔĀšøĆÖþćĕüšđðŨîðśćĕöšêćöđéĉöĂĊÖǰǰúšćîĕøŠ
éĆÜøć÷úąđĂĊ÷éĔîêćøćÜìĊęǰ-ǰøĎðìĊęǰ-
êćøćÜìĊę 5-1 ñúÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîêćöîē÷ïć÷ÖćøĔßšĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉî
ÝĞćĒîÖĂĂÖđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉî
(úšćîĕøŠ)

ÝĞćĒîÖĂĂÖđðŨîðśćßčößî
(úšćîĕøŠ)



 

ÝĞćĒîÖđðŨîìĊęìĊęêšĂÜÿÜüî
ÙčšöÙøĂÜđðŨîóČĚîìĊęðśćĕöš
(úšćîĕøŠ)


đîČĚĂìĊęøüö (úšćîĕøŠ)

ìĊęöćǰ: ÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰ : 1)

ìĊęéĉîìĊęđĀöćąÿöÝĞćĒîÖĂĂÖđðŨî
ìĊęéĉîìĞćÖĉîǰǰúšćîĕøŠ
ðśćĕöšëćüøĀøČĂðśćêćööêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰ
óùýÝĉÖć÷îǰ
ǰðść
đîČĚĂìĊęǰǰúšćîĕøŠ

ðśćßčößîêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊǰ
üĆîìĊęǰǰÖčöõćóĆîíŤǰ
ÝĞćîüîǰ  úšćîĕøŠ

ÝĞćĒîÖđðŨîóČĚîìĊęìĊęÿÜüîĒúą
ÙčšöÙøĂÜđðŨîðśćĕöšǰǰúšćîĕøŠ

øĎðìĊę 5-4 ñúÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîêćöîē÷ïć÷ÖćøĔßšĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉî



5-
(2) ÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöš îē÷ïć÷ìĊęéîĉ îē÷ïć÷îĚĞć Ēúąîē÷ïć÷
ÖćøđÖþêø
ÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰǰđøČęĂÜǰîē÷ïć÷ðśćĕöšĒĀŠÜßćêĉǰìĊęÖĞćĀîéĔĀšöĊ
óČĚîìĊęðśćĕöšĕüšøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜóČĚîìĊęúéúÜÝćÖìĊęÖĞćĀîéĕüšđéĉöêćöĒñîóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝÞïĆïìĊęǰǰøšĂ÷úąǰǰîĆĚî
ĕéšóĉÝćøèćÝćÖðŦÝÝĆ÷ĀúĆÖǰǰðøąÖćøǰÙČĂǰ  ǰĀúĆÖÖćøĔßšìĊęéĉîǰ  ĀúĆÖÖćøÝĆéÖćøðśćĕöšǰĒúąǰ  ǰĀúĆÖÖćø
ÝĆéÖćøúčŠöîĚĞć
ðŦÝÝĆ÷ĀúĆÖðøąÖćøĒøÖÙČĂǰÿõćóõĎöĉðøąđìýîĆĚîĔßšóČĚîìĊęõĎđ×ćĒúąÿĎÜßĆîǰ% đóČęĂðŜĂÜÖĆî
ÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîǰöĊđîČĚĂìĊęðøąöćèǰǰúšćîĕøŠǰĀøČĂøšĂ÷úą % ×ĂÜóČĚîìĊęðøąđìýîĂÖÝćÖîĊĚ
îē÷ïć÷ðśćĕöšĒĀŠÜßćêĉ×šĂǰǰ÷ĆÜĕéšÖĞćĀîéöĉĔĀšîĞćóČĚîìĊęìĊęöĊÙüćöúćéßĆîđÖĉîǰ% öćĂĂÖēÞîéĀøČĂĀîĆÜÿČĂ
øĆïøĂÜÖćøìĞćðøąē÷ßîŤêćöðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉî
ðŦÝÝĆ÷ĀúĆÖðøąÖćøìĊęÿĂÜǰÙČĂĀúĆÖÖćøÝĆéÖćøðśćĕöšìĊęðøąöćèÖćøĔßšĕöš×ĂÜðøąßćßîĔî
ðøąđìýǰēé÷êšĂÜĔßšđîČĚĂìĊęðøąöćèøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜóČĚîìĊęðøąđìý
ðŦÝÝĆ÷ĀúĆÖðøąÖćøìĊęÿćöǰÙČĂĀúĆÖÖćøÝĆéÖćøúčŠöîĚĞćǰÖĞćĀîéēé÷ÖćøĔßš×šĂöĎú×ĂÜÿëćïĆî
ĒúąĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėǰēé÷ÖćøÙĞćîüèóČĚîìĊęêšîîĚĞćǰ óČĚîìĊęĔĀšîĚĞć ǰðøąđöĉîĕüšøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜóČĚîìĊęðøąđìýǰđóČęĂ
ĂĞćîü÷îĚĞćĔĀšđóĊ÷ÜóĂĀøČĂêŠĂÖćøĔßšđóČęĂÖĉÝÖøøöêŠćÜėǰøüöìĆĚÜđóČęĂÖćøđÖþêø
ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ðśćĕöšĒĀŠÜßćêĉĔĀšÖĞćĀîéóČĚîìĊęðśćĕöšĕüšøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđîČĚĂìĊęðøąđìýǰ
ÝċÜđðŨîÖćøđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞć
öĊøć÷úąđĂĊ÷éĔîøĎðìĊęǰ5-5
(3) ÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷îĚĞć îē÷ïć÷ìĊęéĉîĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
õć÷ĀúĆÜÖćøÖŠĂÿøšćÜìéîĚĞćđ×ČęĂîđÝšćóøą÷ćĒúšüđÿøĘÝĔîðŘǰǰĒúąÖćøÖŠĂÿøšćÜđ×ČęĂîõĎöĉ
óúĒúšüđÿøĘÝĔîðŘǰǰ Öøößúðøąìćî ǰ - ǰ ìĞćĔĀšöĊÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜóČĚîìĊęßúðøąìćîÿŠÜñú
êŠĂÖćøđóĉęöñúñúĉêìćÜÖćøđÖþêøĔîđüúćêŠĂöć ĔîðŘǰǰĕéšöĊîē÷ïć÷óĆçîćìĊęéĉîēé÷ÖćøÝĆéìĞćĒðúÜ
êĆüĂ÷ŠćÜÖćøÝĆéøĎðìĊęéĉîǰìĊęÝĆÜĀüĆéÿĉÜĀŤïčøĊǰĀúĆÜÝćÖóïüŠćöĊðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøđÖþêøđóĉęö×ċĚîǰÝċÜĕéš×÷ć÷óČĚîìĊę
ĔîēÙøÜÖćøđÝšćóøą÷ćêĂîïîǰìšĂÜìĊęĂĞćđõĂïćÜøąÝĆîǰÝĆÜĀüĆéÿĉÜĀŤïčøĊǰĒúąĂĞćđõĂÿøøÙŤïčøĊǰÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćìǰ
đîČĚ Ă ìĊę ð øąöćèǰ ǰĕøŠ ǰ Ēúą×÷ć÷đîČĚ Ă ìĊę Ă ĂÖĕðĂĊ Ö öćÖĔîđüúćêŠ Ă öćǰ %FQBSUNFOU PG -BOEǰ
%FWFMPQNFOUǰ BOEǰ *-"$0 ǰǰ- ǰêŠĂöćĔîðŘǰóýǰǰĕéšöĊÖćøðøąÖćýĔßšóøąøćßïĆââĆêĉÝĆéøĎðìĊęéĉî
đóČęĂđÖþêøÖøøöǰóýǰ àċęÜöĊÖćø÷ÖđúĉÖĒúąðøąÖćýĔßšóøąøćßïĆâ âĆêĉÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰ
óýǰ ǰđðŨîÖćøĒÿéÜëċÜÙüćöêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞć îē÷ïć÷ìĊęéĉîĒúąîē÷ïć÷đÖþêøìĊęđðŨîÖćøđóĉęö
ðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøñúĉêìćÜÖćøđÖþêø ðŦÝÝčïĆîöĊóČĚîìĊęÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰÝĞćîüîǰ úšćîĕøŠǰĒúą
ÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰ öĉëčîć÷îǰǰ đĀĘîßĂïĒñîĒöŠïìÖćøÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöēé÷öĊ
đðŜćĀöć÷ǰǰðŘǰ óýǰ- ǰøüöǰǰúšćîĕøŠ

5-

ÖćøÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷óČĚîìĊęðśćĕöšǰøšĂ÷úąǰǰ
×ĂÜóČĚîìĊęðøąđìýǰ ǰúšćîĕøŠ ǰêćööêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ

ĀúĆÖÖćøĔßšìĊęéĉî

ĀúĆÖÖćøÝĆéÖćøðśćĕöš

ĀúĆÖÖćøÝĆéÖćøúčŠöîĚĞć

îē÷ïć÷ÖćøđÖþêø

øĎðìĊę 5-5 ÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöš îē÷ïć÷ìĊęéĉî îē÷ïć÷îĚĞć Ēúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø

5-
(4) ÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷îĚĞćĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
îē÷ïć÷îĚĞ ć öĊ Ù üćöđßČę Ă öē÷ÜÖĆ ï îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøöćĂ÷Š ć ÜêŠ Ă đîČę Ă ÜêĆĚ Ü ĒêŠ ÿ öĆ ÷ Öøč Ü
øĆêîēÖÿĉîìøŤǰàċęÜöĊÖćøÝĆéêĆĚÜÖøöÙúĂÜ×ċĚîđöČęĂǰóýǰêŠĂöćĕéšđðúĊę÷îßČęĂđðŨîÖøöìéîĚĞćǰđöČęĂóýǰǰ
ĒúąÖøößúðøąìćîĔîðŘǰǰĕéšöĊÖćøóĆçîćóČĚîìĊęÖćøđÖþêøïøĉđüèǰǰòŦũÜǰÙúĂÜìĊę×čé×ċĚîǰđßŠîǰÙúĂÜĀć
ÿüĆÿéĉĝǰÙúĂÜõćþĊđÝøĉâǰÙúĂÜđÝéĊ÷ŤïĎßćǰĒúąĔîðŘǰóýǰĕéšđøĉęöÖćø×čéÙúĂÜøĆÜÿĉêðøą÷ĎøýĆÖéĉĝǰàċęÜöĊóČĚîìĊęìĊę
óĆçîćđóČęĂÖćøđÖþêøĕéšðøąöćèǰ  ǰĕøŠǰ Öøößúðøąìćî ǰ: - êŠĂöćĔîðŘ óýǰ
ĕéšöĊÖćøđðŗéđ×ČęĂîđÝšćóøą÷ćđóČęĂìéîĚĞćđ×šćÿĎŠóČĚîìĊęîćǰǰòŦũÜ×ĂÜĒöŠîĚĞćđÝšćóøą÷ćĔîóČĚîìĊęēÙøÜÖćøßúðøąìćî
đÝšćóøą÷ćĔĀâŠǰîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĕéšêŠĂđîČęĂÜĒúąđßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷îĚĞćēé÷ĔîðŘ óý ǰøĆåïćúĕì÷ĕéš
ìĞćÖćøÖĎšđÜĉîÝćÖíîćÙćøēúÖđóČęĂóĆçîćÖćøđÖþêøĒúąÖćøßúðøąìćîĔîóČĚîìĊęõćÙÖúćÜ×ĂÜðøąđìýǰēé÷öĊ
đÜČęĂîĕ×ĔĀšĔßšĔîēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜđ×ČęĂîđÝšćóøą÷ć ÙøĆĚÜìĊę ǰđðŨîÝĞćîüîđÜĉîǰ ǰúšćîïćìǰîĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜöĊ
đÜČęĂîĕ×ĔĀšĔßšĔîÖĉÝÖćøêŠćÜėǰéšü÷éĆÜîĊĚ
ǰÖŠĂÿøšćÜÙúĂÜÿŠÜîĚĞćđðŨîøą÷ąìćÜǰ ǰÖĉēúđöêø
 ÖŠĂÿøšćÜđ×ČęĂîÖĆĚîîĚĞć×îćéđúĘÖǰĒúąìĞćÖćøðøĆïðøčÜøąïïÖćøßúðøąìćîĔĀš
ÿćöćøëÿŠÜîĚĞćĕð÷ĆÜĕøŠîć×ĂÜđÖþêøÖø
ǰìĞćÖćøðøĆïøąéĆïóČĚîìĊęĒðúÜîć×ĂÜđÖþêøÖøǰđóČęĂĔĀšöĊÙüćöÿąéüÖĔîÖćøÿŠÜîĚĞć
ĒúąÖćøøąïć÷îĚĞć
ǰ ÝĆéêĆĚÜÿëćîĊìéúĂÜÖćøđÖþêø×ċĚîđóČęĂìĞćÖćøýċÖþćǰÙšîÙüšćǰìéúĂÜǰĒúąüĉÝĆ÷Ĕî
éšćîÖćøđÖþêøìčÖÿć×ćǰêúĂéÝîìĞ ćÖćøÿŠÜđÿøĉ öđñ÷ĒóøŠđìÙîĉÙĒúąüĉßćÖćøđÖþêøÿöĆ÷ĔĀöŠ ĂĂÖÿĎŠ öČ Ă
đÖþêøÖøìĊęĂ÷ĎŠĔîđ×ê×ĂÜēÙøÜÖćøĔĀšìĆęüëċÜ
ÖćøéĞćđîĉîÜćîĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęøĆåïćúĕéšêÖúÜĕüšÖĆïíîćÙćøēúÖǰøĆåïćúĕì÷ĕéšĒ÷ÖÖĉÝÖøøöéĆÜÖúŠćü
ĂĂÖđðŨîǰǰ ÿŠüîǰÙČĂǰÖĉÝÖøøöĔî×šĂǰ1- öĂïĔĀšÖøößúðøąìćîǰÖøąìøüÜóĆçîćÖćøĒĀŠÜßćêĉøĆïĕðéĞćđîĉîÖćøǰ
ÿŠüîÖĉÝÖøøöĔî×šĂǰǰǰÖøąìøüÜđÖþêøøĆïéĞćđîĉîÖćø ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ, ǰ-
Ĕîøą÷ąêŠĂöćĕéšöĊÖćøÖŠĂÿøšćÜđ×ČęĂîĀøČĂĒĀúŠÜîĚĞć×îćéĔĀâŠìĊęđÖĘïÖĆÖîĚĞćđÖĉîǰǰúšćî
úĎÖïćýÖŤđöêøöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜëċÜðŦÝÝčïĆîǰ óý  ǰöĊÝĞćîüîǰǰēÙøÜÖćøǰđÖĘïÖĆÖîĚĞćĕéšǰ ǰúšćî
úĎÖïćýÖŤđöêøǰîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊĒĀúŠÜîĚĞć×îćéÖúćÜĒúą×îćéđúĘÖĂĊÖÝĞćîüîöćÖÿćöćøëÿŠÜîĚĞćĔĀšĒÖŠóČĚîìĊę
ÖćøđÖþêøĕéšëċÜðŦÝÝčïĆîøüö  úšćîĕøŠǰ Öøößúðøąìćî ǰ)
đöČęĂüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰǰÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉĔĀš×÷ć÷óČĚîìĊęßúðøąìćîđóĉęö×ċĚîÝćÖìĊęöĊ
Ă÷ĎŠ đ éĉ ö ǰǰúš ć îĕøŠ ǰ đðŨ î ǰǰúš ć îĕøŠ ǰ ĒúąđöČę Ă üĆ î ìĊę ǰ ǰöĊ î ćÙöǰǰÙèąøĆ å öîêøĊ ĕ éš öĊ ö êĉ øĆ ï ìøćï
ÙüćöÖšćüĀîšćĔîÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęßúðøąìćîǰēé÷öĊđðŜćĀöć÷đóĉęöóČĚîìĊęßúðøąìćîĂĊÖǰǰúšćîĕøŠǰÝąìĞćĔĀšöĊ
óČĚîìĊęßúðøąìćîĔîĂîćÙêđóĉęö×ċĚîđðŨî ǰúšćîĕøŠ
ĀúĆ Ü ÝćÖîĆĚ î ĕéš öĊ Ē ñî×÷ć÷óČĚ î ìĊę ß úðøąìćîêćöĒñî÷č ì íýćÿêøŤ Ö ćøïøĉ Ā ćøÝĆ é Öćø
ìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ óý- ǰđóĉęö×ċĚîĂĊÖǰǰúšćîĕøŠǰ ÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ :  ĒúąöĊÖćøÖĞćĀîéĕüšĔî÷čìíýćÿêøŤđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤøą÷ąǰǰðŘǰ óý-
ĔĀšöĊÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęßúðøąìćîĂĊÖǰǰúšćîĕøŠǰđóĉęöÝćÖìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉöĂĊÖǰǰúšćîĕøŠǰđðŨîǰǰúšćîĕøŠǰ
ĔîðŘǰóýǰǰ ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ ǰ: 11)

5-
îĂÖÝćÖÖćøÝĆ é ĀćîĚĞ ć đóČę Ă ÖćøđÖþêøĒúš ü ǰ÷Ć Ü öĊ Ö ćøđóĉę ö ðøąÿĉ ì íĉ õ ćóÖćøĔßš ìĊę éĉ î đóČę Ă
ÖćøđÖþêøĒúąðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßšîĚĞćÙüïÙĎŠÖĆîĕðéšü÷ēé÷ðøćÖäĔîēÙøÜÖćøÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂÖćøđÖþêøìĊę
ðŦÝÝčïĆîöĊđîČĚĂìĊęǰǰúšćîĕøŠǰĒúąöĊĒñîĒöŠïìÖćøÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰ óý- ǰêćööêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰǰēé÷öĊđðŜćĀöć÷×÷ć÷óČĚîìĊęđðŨîǰǰúšćîĕøŠ
“ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤëċÜîē÷ïć÷îĚĞćĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰéĆÜÖúŠćüîĊĚÝąóïüŠćöĊÙüćö
đßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷îĚĞćĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø”ǰ
(5) ÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìĊęéîĉ ÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
îē÷ïć÷ìĊęéĉîÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøöĊÙüćöđßČęĂöē÷ÜàċęÜÖĆîĒúąÖĆîöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷Öćø
ëČĂÙøĂÜìĊęéĉîđóČęĂÖćøđÖþêøđóĉęöÝćÖǰǰúšćîĕøŠǰĔîðŘǰǰ ÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøđÖþêø ǰ:  ǰ
öćđðŨîǰǰúšćîĕøŠǰĔîðŘǰǰ ÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøđÖþêø ǰ: 
ìĊę ö ć×ĂÜìĊę éĉ î ìĊę Ĕ ßš đ óČę Ă ÖćøđÖþêøìĊę Ö øöóĆ ç îćìĊę éĉ î ÿĞ ć øüÝĔîðŘ ǰ ǰÝĞ ć îüîǰ
ǰúšćîĕøŠ ÖøöóĆçîćìĊęéĉî, : 1) îĆĚîǰÿŠüîĀîċęÜđðŨîìĊęéĉîìĊęøĆåÝĆéĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøõć÷Ĕêš
óøąøćßïĆââĆêĉǰǰÞïĆïÙČĂǰ  ǰðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉîǰ  ǰóøąøćßïĆââĆêĉÝĆéìĊęéĉîđóČęĂÖćøÙøĂÜßĊóǰóýǰ
ǰ  ǰóøąøćßïĆââĆêĉÖćøðäĉøĎðìĊę éĉîđóČęĂÖćøđÖþêøǰóýǰǰĒúą  ǰóøąøćßïĆ ââĆêĉðś ćÿÜüî
ĒĀŠÜßćêĉǰóýǰ
ÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîđøĉęööćêĆĚÜĒêŠǰóýǰǰĔîúĆÖþèąêŠćÜėǰöćÝîëċÜǰóý ǰÝĆéĔĀšĒÖŠ
đÖþêøÖøĕéšǰǰúšćîĕøŠǰĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøǰǰúšćîøć÷ǰ ēÿõèǰßößćâǰĒúąÖøèĉýǰîóøĆêîŤ ǰǰ -
ĀøČĂðøąöćèøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÙøĆüđøČĂîđÖþêøÖøÝĞćîüîǰǰúšćîøć÷ǰĒúą÷ĆÜÙÜéĞćđîĉîÖćøĂ÷ĎŠÝîëċÜ
ðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰǰðŘ
ÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîĔîðŦÝÝčïĆîîĆĚîǰéĞćđîĉîÖćøēé÷ĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėǰêćöìĊęöćĒĀŠÜĂĞćîćÝĔîÖćø
éĞćđîĉîÖćøǰĒêŠĂ÷ĎŠõć÷Ĕêšîē÷ïć÷×ĂÜÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉîĒĀŠÜßćêĉǰ Ùìß ǰìĊęĔĀšÝĆéìĊęéĉîĔĀšĒÖŠǰ“ßčößî
ĀøČĂÿĀÖøèŤ” ĒìîÖćøÝĆéĔĀšĒÖŠǰ“ðŦÝđÝÖ” đßŠîĔîĂéĊêǰ
“ÝćÖÿćøąÿĞćÙĆâÝćÖìĊęüĉđÙøćąĀŤöćîĊĚÝąëĂéïìđøĊ÷îĕéšüŠćîē÷ïć÷ìĊęéĉîÖĆïîē÷ïć÷đóČęĂ
ÖćøđÖþêøöĊÙüćöđßČęĂöē÷ÜöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ”ǰ
512 îē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊęĕöŠđßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
êĆüĂ÷ŠćÜÖøèĊ îĊĚÖĘÙČĂîē÷ïć÷ðś ćĕöšĒúąîē÷ïć÷ìĊę éĉîìĊęĕöŠđßČęĂöē÷ÜÖĆ ïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø ĕéš Ē ÖŠ
ÖćøöĂïóČĚîìĊęðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠǰĔĀšĒÖŠÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöêćööêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰàċęÜđðŨîðśćÝćÖÖćøÝĞćĒîÖđ×êÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîðśćĕöšêćööêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰĒúąǰǰöĊîćÙöǰǰēàîǰ"ǰ ĒúąǰēàîǰE Ĕîēàîǰ"ǰ îĆĚîđðŨîìĊęéĉîìĊęđĀöćąÿöêŠĂ
ÖćøđÖþêøǰĒêŠĔîēàîǰE đðŨîìĊęéĉîĕöŠđĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêøǰàċęÜóČĚîìĊęĔîēàîǰE îĊĚǰĀúĆÜÝćÖÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎð
ìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöĕéšöĂïĀîĆÜÿČĂĂîčâćêĔĀšđ×šćìĞćðøąē÷ßîŤĔîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉîǰ ÿðÖǰ- ĔĀšĒÖŠđÖþêøÖø
ĒúšüñĎšøĆïöĂïìĊęéĉîĕéš×ć÷ÿĉìíĉĕðđðŨîÝĞćîüîöćÖǰ ÿëćïĆîøćßõĆãîÙøøćßÿĊöć ǰ:5-5; ÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂ
ÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ ǰǰ- ÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøö ǰ: 1) ÝąđĀĘîĕéšÝćÖÖćø
÷ċéìĊęéĉîìĊę×ć÷ÿĉìíĉĕðÙČîĔîßŠüÜǰóýǰ-ǰðøąöćèǰ ǰĕøŠǰ ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜđÖþêøĒúą
ÿĀÖøèŤ ǰ: 1) ÿćđĀêčÖćø×ć÷ìĊęéĉîéĆÜÖúŠćüîĆĚîǰÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ ǰ  ĕéšÿĞćøüÝ
Ēúąøć÷ÜćîĕüšüŠćǰđÖĉéÝćÖÖćø×ćéēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîĒúąðŦÝÝĆ÷Öćøñúĉêǰēé÷đÞóćąĒĀúŠÜîĚĞćđóČęĂÖćøđÖþêøǰ

5-11
đîČęĂÜÝćÖîē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüêšĂÜÖćøĒÖšðŦâĀćìĊęéĉîĔîóČĚîìĊęðśćĕöšǰēé÷ĔßšÖćøÝĆéÖćøìĊęéĉîđóČęĂÖćøđÖþêøǰĒêŠĕöŠöĊ
ÖćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøøĂÜøĆ ï ĔîóČĚ î ìĊę éĆ Ü ÖúŠ ć üǰĔîúĆ Ö þèąǰ“ÙüćöđßČę Ă öē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷Ēúą
ĒñîðäĉïĆêĉìĊęéĞćđîĉîÖćøêćöđÿšîđüúćǰ Timeline)” ëċÜðŦÝÝčïĆîóČĚîìĊęÿŠüîĔĀâŠìĊęøĆåÝĆéđðŨîìĊęéĉîǰìĞćÖĉîĔĀšĒÖŠ
đÖþêøÖø÷ĆÜ×ćéĒÙúîēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîēé÷đÞóćąìøĆó÷ćÖøîĚĞćđóČęĂÖćøđÖþêø éĆÜøć÷úąđĂĊ÷éĔîøĎðìĊęǰ5-
îĂÖÝćÖÖøèĊêĆüĂ÷ŠćÜéĆÜÖúŠćüĒúšü÷ĆÜöĊđĀêčÖćøèŤìĊęđÖĉéÝćÖîē÷ïć÷ìĊęéĉîĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøìĊęöĊ
ñúêŠĂîē÷ïć÷ÖćøĂîčøĆÖþŤðśćĕöšǰÙüćöĕöŠđßČęĂöē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷ðśćĕöšĒúąîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰàċęÜöĊñúêŠĂîē÷ïć÷
ÖćøđÖþêøîĆĚ î ÝąðøćÖãßĆ é đÝîÝćÖÖćøđðøĊ ÷ ïđìĊ ÷ ïßŠ ü Üđüúć×ĂÜîē÷ïć÷ÖćøĂîč øĆ Ö þŤ óČĚ î ìĊę ðś ć ĕöš Ē úą
đĀêčÖćøèŤìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøúéúÜóČĚîìĊęðśćĕöšĕüšēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éĔîêćøćÜìĊęǰ5-
513 îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøìĊęĕöŠđßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČĂę ÖćøđÖþêø
ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøđóČęĂÖćøđÖþêøǰēé÷đÞóćąóČĚîìĊę
ðśćĕöšàċęÜöĊñúêŠĂÖćøĂĞćîü÷îĚĞćǰÿŠÜñúêŠĂõćüąĒĀšÜĒúšÜǰîĚĞćìŠüöÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîĒúąéĉîëúŠöǰÖøèĊ
éĆÜÖúŠćüîĊĚöĊǰǰđøČęĂÜǰÙČĂǰ  ǰîē÷ïć÷Öćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøćǰĒúąǰ  ǰîē÷ïć÷ÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóé
đúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰðŘǰǰēé÷éĆÜøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
(1) îē÷ïć÷Öćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøć
ÖćøðúĎÖ÷ćÜóćøćĕéšđøĉęööćêĆĚÜĒêŠǰóýǰ Öćø×÷ć÷êĆü×ĂÜóČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøćĕéšöĊöć
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜÝîëċÜðŘǰǰöĊóČĚîìĊęðúĎÖìĆĚÜðøąđìýǰÝĞćîüîǰ úšćîĕøŠǰ ÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøđÖþêø ǰ
:  ǰ ĔîßŠüÜǰóýǰǰĕéšöĊîē÷ïć÷×ĂÜøĆåĔîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜÝċÜìĞćĔĀšöĊÖćø×÷ć÷
óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜĔîóČĚîìĊęõćÙđĀîČĂĒúąõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂǰēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
ÙèąøĆåöîêøĊǰĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰđøČęĂÜǰēÙøÜÖćøðúĎÖ÷ćÜđóČęĂ÷ÖøąéĆï
øć÷ĕéšĒúąÙüćööĆęîÙÜĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøĔîĒĀúŠÜðúĎÖ÷ćÜĔĀöŠǰ ÖćøðøąßčöǰÙøöǰîĆé óĉđýþ ǰĔĀš÷ÖđúĉÖöêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖčöõćóĆîíŤǰǰìĊęÖĞćĀîéĔĀš×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜ×ĂÜðøąđìýĕöŠđÖĉîǰǰúšćîĕøŠ ēé÷
ĔĀš×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜĔĀöŠĔîĒêŠúąðŘĕéšđìŠćÖĆïóČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜìĊęúéúÜĔîĒĀúŠÜðúĎÖ÷ćÜđéĉöĒúąĕöŠÙüøðúĎÖ÷ćÜ
ĔĀöŠĔîõćÙđĀîČĂøüöìĆĚÜĔĀš×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜĕéšĔîìčÖõćÙ×ĂÜðøąđìýĔîóČĚîìĊęÖøąìøüÜđÖþêøĄǰ Öøö
üĉßćÖćøđÖþêø ǰÖĞćĀîééšü÷öêĉÙèąøĆåöîêøĊéĆÜÖúŠćüîĊĚÖøöüĉßćÖćøđÖþêøÝċÜĕéšÝĆéìĞćēÙøÜÖćøðúĎÖ÷ćÜóćøćǰ
đóČęĂ÷ÖøąéĆïøć÷ĕéšĒúąÙüćööĆęîÙÜĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøĔîĒĀúŠÜðúĎÖ÷ćÜóćøćĔĀöŠǰøą÷ąìĊęǰǰ -
ÖĞćĀîéóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćøđïČĚĂÜêšîǰǰúšćîĕøŠǰĒïŠÜđðŨîóČĚîìĊęõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂǰ
ǰĒÿîĕøŠǰĒúąǰõćÙđĀîČĂǰǰĒÿîĕøŠǰēé÷ĔßšÜïðøąöćèÝćÖÖĂÜìčîēÙøÜÖćøßŠü÷đĀúČĂđÖþêøÖøǰ ÙßÖ ǰ
ðúĂééĂÖđïĊĚ÷ǰìĆĚÜÿĉĚîǰ ǰúšćîïćì
êŠĂöćĕéšöĊēÙøÜÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîøą÷ąìĊęǰǰ óý- ǰÿŠÜđÿøĉöÖćøðúĎÖ
÷ćÜóćøćìéĒìîóČĚîìĊęðúĎÖÖøąđìĊ÷öĔîǰǰÝĆÜĀüĆéõćÙđĀîČĂǰÙČĂǰđßĊ÷ÜĔĀöŠǰđßĊ÷Üøć÷ǰúĞćóĎîǰóąđ÷ćǰúĞćðćÜǰ
êćÖǰĒúąĒöŠăŠĂÜÿĂîǰēé÷öĊđðŜćĀöć÷ðúĎÖ÷ćÜóćøćìéĒìîÝĞćîüîǰ ǰĕøŠǰéšü÷ÜïðøąöćèìĆĚÜÿĉĚîǰǰúšćîïćì
ĀúĆÜÝćÖîĆĚîĕéšöĊÖćøđÿîĂēÙøÜÖćøðúĎÖ÷ćÜóćøćĔîìĊęĒĀŠÜĔĀöŠǰøą÷ąìĊęǰǰóýǰ-
êćöóøąøćßïĆââĆêĉÖĂÜìčîÿÜđÙøćąĀŤÖćøìĞćÿüî÷ćÜǰöćêøćǰǰìüĉǰ×ĂÜÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰ
àċęÜÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰǰĔĀšßąúĂēÙøÜÖćøĕüšÖŠĂî

5-

ðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉ

- îĉÙöÿøšćÜêîđĂÜ 1)
- îĉÙöÿĀÖøèŤ 1)

ðäĉøĎðìĊęéĉî 1)

- ×ćéĒÙúîîĚĞć
- éĉîĕöŠđĀöćąÿö
- ×ćéēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî
(ëîî êúćé ēøÜđøĊ÷î ĄúĄ)

đÖþêøÖøöĊĀîĊĚÿĉî

- ×ć÷
- ēĂîÿĉìíĉĝ

- ĕøšìĊęéĉîìĞćÖĉî
- đßŠć
ĒÿüÜĀćìĊęéĉîĒðúÜĔĀöŠ
ìĊęöć : ÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖøÖãćÙöǰǰøĆïìøćïÖćøĂîčâćêóČĚîìĊęðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉĔĀšĒÖŠÿŠüîøćßÖćøĒúąõćÙđĂÖßîđ×šćìĞć
ðøąē÷ßîŤǰéĆÜîĊĚǰ 1) ĂîčâćêõćÙđĂÖßîøüöǰ ǰøć÷ǰđîČĚĂìĊęǰǰúšćîĕøŠǰ  ǰöĂïĔĀšǰÿðÖǰǰúšćîĕøŠǰ  ǰöĂïĔĀšîĉÙöÿĀÖøèŤǰ
ǰúšćîĕøŠǰ  öĂïĔĀšîĉÙöÿøšćÜêîđĂÜǰǰúšćîĕøŠ

øĎðìĊę 5-6 ÿëćîÖćøèŤìĊęđÖĉé×ċĚîĔîÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîìĊęđßČęĂöē÷ÜÖĆïîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêø

ðøąÖćýĔßš óøïǰøĆÖþćðśćǰóýǰ)

ðøąÖćýĔßšǰóøïǰÙčšöÙøĂÜÿÜüîðśćǰóýǰ

ðøąÖćýĔßšǰóøï ðśćĕöšǰóýǰǰǰìĊęéĉîìĊę÷ĆÜöĉĕéšöĊÖøøöÿĉìíĉĝêćöðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉîđðŨîìĊęðśćĕöš5)

ðøąÖćýǰóøïǰĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉǰóýǰ









öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰÖøÖãćÙöǰ đøČęĂÜǰÖćøÖĞćĀîéßĆĚîÙčèõćóúčŠöîĚĞć1

ðøąÖćýĔßš óøïǰðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰ ÞïĆïìĊęǰ ǰóýǰ11)

îē÷ïć÷ðśćĕöšĒĀŠÜßćêĉǰÖĞćĀîéóČĚîìĊęðśćĕöšǰ

éĉîëúŠöìĊęÖąìĎîǰĂøŠĂîóĉïĎú÷ŤǰǰÝîÙøýøĊíøøöøćß

÷ÖđúĉÖÿĆöðìćîðśćĕöš

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰĒúąǰǰöĊîćÙöǰǰđøČęĂÜǰÝĞćĒîÖóČĚîìĊęðśćĕöšđðŨîǰ;POFǰ" ǰ&ǰĒúąǰ$15)

















đÿîĂøŠćÜǰóøïǰðśćßčößî
ÿëćðîć ÖøöĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉǰÿĆêüŤðśćĒúąóĆîíčŤóČß ǰÖøöìøĆó÷ćÖøìćÜìąđúĒúąßć÷òŦũÜ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰ đøČęĂÜǰîē÷ïć÷ÖćøĔßšĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉî







ðøąÖćýĔßšǰóøïǰðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰóýǰ



öêĉǰÙøöǰüĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰǰđøČęĂÜǰÝĞćĒîÖóČĚîìĊęðśćĕöšĕüšǰǰ

ÿëćðîćÖøöðśćĕöšǰÖøąìøüÜöĀćéĕì÷)

ðøąÖćýóøąïøöøćßēĂÜÖćøđøČęĂÜĕöšÿĆÖǰøüöǰǰÞïĆï1)

îē÷ïć÷ĒúąđĀêčÖćøèŤìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøĂîčøĆÖþŤóČĚîìĊęðśćĕöš



ÖŠĂîǰ

ßŠüÜđüúć

đĀêčÖćøèŤìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøúéúÜ×ĂÜóČĚîìĊęðśćĕöš

đóĉÖëĂîóČĚîìĊęðśćĕöšĔĀšǰÿðÖǰǰúšćîĕøŠ

ðøąÖćýǰóøïðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøö ÞïĆïìĊęǰ ǰóýǰ

ÙĞćÿĆęÜîć÷ÖøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰǰĀšćööĉĔĀšÝĆïÖčöøćþãøĔîóČĚîìĊęðśćĕöš
đóĉÖëĂîóČĚîìĊęðśćĕöšĔĀšǰÿðÖǰ ǰĕøŠǰêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰÿĉÜĀćÙöǰ

êćøćÜìĊę 5-2 đðøĊ÷ïđìĊ÷ïßŠüÜđüúć×ĂÜîē÷ïć÷ÖćøĂîčøĆÖþŤóČĚîìĊęðśćĕöšĒúąđĀêčÖćøèŤìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøúéúÜ×ĂÜóČĚîìĊęðśćĕöš

5-

ðśćĕöšđĀúČĂđóĊ÷ÜǰǰúšćîĕøŠ ǰ×ĂÜđðŜćĀöć÷)

ÖĂøöîǰĒúąǰìÿǰÝĆéìĞćĒñîĒöŠïìÖćøðśćĕöšǰÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷óČĚîìĊęðśćĕöšǰ

îē÷ïć÷ĒúąđĀêčÖćøèŤìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøĂîčøĆÖþŤóČĚîìĊęðśćĕöš

ǰ



ÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ǰ ǰ-
ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰ ǰǰ

øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰĀîšćǰǰúÜüĆîìĊęǰǰöĊîćÙöǰ

øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰ
5)
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰüĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰ
ǰ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰǰúÜüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰ ÙĞćÿĆęÜîć÷ÖøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰǰ

øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰǰúÜüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊę ǰöĉëčîć÷îǰ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰÖøÖãćÙöǰ
11)
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰǰúÜüĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ

ðøąđÿĉøåŤǰöĉúĉîìćÜÖĎø 

1)

ìĊęöć

-






ßŠüÜđüúć

ÙìßǰîĞćóČĚîìĊęðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉöćÝĆéĔĀšßčößîÿĀÖøèŤǰǰúšćîĕøŠìĊęéĉî÷ĆÜđðŨî×ĂÜøĆå

15)

øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰǰüĆîìĊęǰǰöÖøćÙöǰ
öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰĒúąǰǰöĊîćÙöǰ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰÖøÖäćÙöǰ

øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰĂúŠöǰǰêĂîìĊęǰǰÖǰúÜüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰǰ

ÖĂøöîǰĒúąǰìÿǰ : 1)

Öøöðśćĕöšǰ  : 1)

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰ

øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰǰúÜüĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰ-

öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰ

öêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰ

ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉîĒĀŠÜßćêĉǰ 1: )

 ǰ

đĀêčÖćøèŤìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøúéúÜ×ĂÜóČĚîìĊęðśćĕöš
öêĉǰÙøöǰüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰÿŠÜđÿøĉöÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøć
ðøąÖĆîøćÙć×šćüēóéêćööêĉǰÙøöǰüĆîìĊęǰ11 ÿĉÜĀćÙöǰ

êćøćÜìĊę 5-2 đðøĊ÷ïđìĊ÷ïßŠüÜđüúć×ĂÜîē÷ïć÷ÖćøĂîčøĆÖþŤóČĚîìĊęðśćĕöšĒúąđĀêčÖćøèŤìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøúéúÜ×ĂÜóČĚîìĊęðśćĕöš (êŠĂ)

5-

5-15
ĀúĆÜÝćÖøĆåïćúöĊîē÷ïć÷ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøćĔîðŘ ǰǰ
đðŨîêšîöćǰÝîëċÜǰóýǰǰóČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜđóĉęö×ċĚîÝćÖǰǰúšćîĕøŠǰĔîðŘǰǰđðŨîǰǰúšćîĕøŠǰǰǰǰǰǰ
ĔîðŦ Ý Ýč ïĆ î ǰ ÿĞ ć îĆ Ö ÜćîđýøþåÖĉ Ý ÖćøđÖþêø ǰ:  àċę Ü ïćÜóČĚ î ìĊę ĕ éš ïč Ö øč Ö óČĚ î ìĊę ðś ć ĕöš Ĕ îóČĚ î ìĊę êŠ ć Üėǰ
×ĂÜðøąđìýǰēé÷đÞóćąĔîóČĚîìĊęõćÙĔêšđÖþêøÖøìĊęĕöŠöĊđĂÖÿćøÿĉìíĉĝöĊöćÖÖüŠćǰ ǰÙøĆüđøČĂîĀøČĂÖüŠćǰǰúšćîÙî
àċęÜîć÷ÖÿöćÙöđÖþêøÖøßćüÿüî÷ćÜǰǰÝĆÜĀüĆéõćÙĔêšǰĕéšöć÷ČęîĀîĆÜÿČĂëċÜîć÷ÖøĆåöîêøĊǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰ
öÖøćÙöǰǰđóČęĂĔĀšßŠü÷đĀúČĂǰ ðøąßćĕì ǰ:1)
đĀêčñúìĊęÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉĔîðŘǰóý ǰîĆĚîĂćÝÝąöćÝćÖÿćđĀêčìĊęǰ÷ćÜóćøć
öĊøćÙćÖĉēúÖøĆöúąǰ ïćìǰĒúąđóĉęö×ċĚîöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰÝîëċÜÖĉēúÖøĆöǰǰïćìǰĔîðŘǰǰÝċÜìĞćĔĀš
öĊÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜóČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜĂ÷ŠćÜøüéđøĘü
“ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ǰ : ǰĕéšøć÷ÜćîüŠćöĊÖćøðúĎÖ÷ćÜóćøćĔîóČĚîìĊęðśćĕöš
ÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠ”
ñúÝćÖÖćøìĞćúć÷ðśćĕöšĔîóČĚîìĊęÿĎÜîĆĚîĔîÖøèĊ×ĂÜǰÝĆÜĀüĆéîŠćîǰöĊîĚĞćìŠüöĔîßŠüÜùéĎ
òîđðŨîðøąÝĞćìčÖðŘǰĔîðŘǰǰöĊéĉîëúŠöìĊĂę ĞćđõĂǰïŠĂđÖúČĂǰìĞćĔĀšöñĊ ĎšđÿĊ÷ßĊüĉêÝĞćîüîǰǰÙîǰ
(2) îē÷ïć÷ÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
õć÷ĀúĆÜìĊęÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊę 11 ÿĉÜĀćÙöǰǰ đĀĘîßĂïĔîĀúĆÖÖćøĒúąĒîüìćÜÖćø
ðøąÖĆîøćÙć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ ðŘǰǰêćöìĊęÖøąìøüÜóćèĉß÷ŤđÿîĂǰēé÷öĊÿćøąÿĞćÙĆâǰÙČĂǰ
ǰÖćøðøąÖćýøćÙć×ĆĚîêęĞć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰðŘǰǰÖÖúąǰǰïćì ēé÷Ĕßš
đÖèæŤêšîìčîÖćøñúĉê×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤÙüćößČĚîĕöŠđÖĉîǰ % đÞúĊę÷ìĆĚÜðøąđìýǰđìŠćÖĆïÖĉēúÖøĆöúąǰǰïćì
×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøđÖþêøǰøüöÙŠć×îÿŠÜĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøÝćÖĕøŠîćĕð÷ĆÜñĎšøĆïàČĚĂǰđÞúĊę÷ÖĉēúÖøĆöúąǰǰïćì
ĒúąÙŠćêĂïĒìîĔĀšđÖþêøÖøøšĂ÷úąǰ
ǰÖćøìĞ ć ÿĆ â âćðøąÖĆ î øćÙćǰêĆĚ Ü ĒêŠ đ éČ Ă îÿĉ Ü ĀćÙö–óùýÝĉ Ö ć÷îǰǰēé÷
íîćÙćøđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤÖćøđÖþêøǰ íÖÿ ǰìĞćÿĆââćĄǰÖĆïđÖþêøÖøìĊęÖøąìøüÜđÖþêøĒúą
ÿĀÖøèŤǰĂĂÖĔĀšēé÷ĔîÿĆââćðøąÖĆîÝąøąïčöćêøåćîÙčèõćó×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰøćÙćǰðøąÖĆî×ĆĚîêęĞćǰðøĉöćè
ìĊęÝąìĞćðøąÖĆîǰĒúąøą÷ąđüúćðøąÖĆî
óČĚîìĊęðúĎÖ×šćüēóéĕéš×÷ć÷êĆüĂ÷ŠćÜøüéđøĘüĔîóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆéîŠćîǰēé÷đÞóćąïîóČĚîìĊę
ÿĎÜßĆîÝĆÜĀüĆéîŠćîöĊđîČĚĂìĊęǰ  5 ĕøŠǰöĊÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĔîìĊęÿĎÜßĆîÝĞćîüîöćÖǰóČĚîìĊęðśćĕöšđöČęĂǰóýǰ
öĊ ÝĞ ć îüî    ĕøŠ ǰ ÖøöóĆ ç îćìĊę éĉ î ǰ:  úéúÜđĀúČ Ă ǰ  ǰĕøŠ ǰ ĔîðŘ ǰ óýǰǰ
ÖøöóĆçîćìĊęéĉî ǰ: 
ĔîÿŠ ü î×ĂÜóČĚ î ìĊę đ ÖþêøÖøøöîĆĚ î ĕéš đ óĉę ö ÝćÖǰ  ǰĕøŠ ǰ ĔîðŘ ǰ ǰđðŨ îǰ
  ǰĕøŠǰ ĔîðŘǰóýǰǰóČßìĊęđîČĚĂìĊęđóćąðúĎÖđóĉęö×ċĚîöćÖìĊęÿčéÙČĂǰ×šćüēóéǰēé÷öĊđîČĚĂìĊęđóćąðúĎÖĔîðŘǰ
ÝĞćîüîǰ ǰĕøŠǰ ÖøöóĆçîćìĊęéĉî ǰ:  ǰĒúąđóĉęööćđðŨîǰ ǰĕøŠǰĔîðŘǰóýǰǰ ÖøöóĆçîć
ìĊęéĉî ǰǰ ǰđîČĚĂìĊęéĆÜÖúŠćüîĊĚđðŨî×šćüēóéìĊęðúĎÖĔîóČĚîìĊęøćï
ĔîÖøèĊ×ĂÜÖćøðúĎÖ×šćüēóéïîìĊę ÿĎÜßĆîĀøČĂõĎđ×ćîĆĚîǰÖøöóĆçîćìĊę éĉîǰ : 
ĕéšøć÷ÜćîüŠć ĔîðŘǰǰöĊĕøŠĀöčîđüĊ÷îđîČĚĂìĊęǰ ǰĕøŠǰēé÷đðŨîóČĚîìĊęðúĎÖǰ×šćüēóéǰ ǰĕøŠǰ×šćüĕøŠǰ
 ǰĕøŠ
êŠĂöćĔîðŘǰǰöĊĕøŠĀöčîđüĊ÷îǰ  ǰĕøŠǰđðŨîóČĚîìĊęðúĎÖ×šćüēóéǰ ǰĕøŠ ×šćüĕøŠǰ
 ǰĕøŠǰéĆÜøć÷úąđĂĊ÷éĔîêćøćÜìĊęǰ-

5-
êćøćÜìĊę 5-3 ĕøŠĀöčîđüĊ÷îóČĚîìĊęÿĎÜßĆî óý 255 Ēúą 255
øć÷Öćø
ĕøŠĀöčîđüĊ÷î
- ×šćüēóé
- ×šćüĕøŠ
- ĕøŠøšćÜ
- ĕøŠñÿö
ìĊęöćǰ:
1)
ÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰ ǰ

ÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰ ǰ

1)

ðŘ

255

2552)

 
 
 
 
 

  
 
111 
 
-

Öćø×÷ć÷êĆü×ĂÜóČĚîìĊęðúĎÖ×šćüēóéîĊĚǰÝćÖÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜîĆÖüĉßćÖćøǰĒúąÿëćïĆîìćÜüĉßćÖćø
ĕéšøąïčĕüšüŠćǰÿćđĀêčÿĞćÙĆâÖĘÙČĂǰÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóé×ĂÜøĆåïćúǰ ÿĉìíĉđéßǰóÜýŤÖĉÝüøÿĉîǰĒúąđ×öøĆåǰđëúĉÜýøĊ
ǰǰÿčĀùìǰÿ÷ćöüćúć ǰ: 1-ǰĒîüĀîšć :1; ÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćïîóČĚîìĊęÿĎÜǰ ĂÜÙŤÖćø
öĀćßî : ; ēóÿêŤìĎđé÷Ť : "-
“îē÷ïć÷đÖþêøìĆĚÜǰǰÖøèĊîĊĚÿŠÜñúĔĀšóČĚîìĊęðśćĕöšëĎÖïčÖøčÖìĞćúć÷ǰìĊęöĊñúêŠĂîē÷ïć÷îĚĞćǰ
ìĆĚÜîĚĞćìŠüöõĆ÷ĒúšÜǰĒúąîē÷ïć÷ìĊęéĉîÙČĂÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîǰĒúąéĉîëúŠö”
514 îē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊęĕöŠöĊđĂÖõćó
îĂÖÝćÖÝąöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
Ēúšüǰ÷ĆÜöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ×ĂÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøđÖĉé×ċĚîéšü÷ǰìĆĚÜĔîÖøèĊîē÷ïć÷ìĊęéĉî
Ēúąîē÷ïć÷îĚĞćǰàċęÜöĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
(1) Ùüćö×ĆéĒ÷šÜÖøèĊîē÷ïć÷ìĊęéĉî
îē÷ïć÷ìĊęéĉîìĊęÿĞćÙĆâéšćîĀîċęÜìĊęĕéšìïìüîöć×šćÜêšîÙČĂÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćéĉîǰàċęÜöĊÙüćöĕöŠ
êŠĂđîČęĂÜĕöŠđßČęĂöē÷ÜĒúąĕöŠöĊđĂÖõćóǰđßŠîǰÖøèĊ×ĂÜÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰēé÷öĊÖøèĊéĆÜîĊĚ
üĆîìĊę 4 óùþõćÙö 2536 ÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđĀĘîßĂïđøČęĂÜÖćøóĉÝćøèćĒÖšĕ×ðŦâĀć
đÖĊę÷üÖĆïìĊęéĉîĔîđ×êðśćĕöšǰǰēé÷öĊÿćøąÿĞćÙĆâĔîüĉíĊÖćøǰéĆÜîĊĚ
 ìĊęéĉîĔîđ×êðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰĒúąđ×êðśćĕöšëćüøǰ ÷ÖđüšîóČĚîìĊęðśćĂîčøĆÖþŤêćö
ÖãĀöć÷ĀøČĂêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊ) ìĊęÖøöðśćĕöšöĂïĔĀšǰÿðÖǰ ĔĀšǰÿðÖǰ îĞćĕðéĞćđîĉîÖćøðãĉøĎðìĊęéĉî
ēé÷ĂĂÖđĂÖÿćøǰÿðÖǰ-ǰêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøðãĉøĎðìĊęéĉîđìŠćîĆĚî
 đöČęĂøćþãøĕéšøĆïđĂÖÿćøǰÿðÖǰ-ǰ êćöüĉíĊÖćøðãĉøĎðìĊęéĉîĒúšüđĀĘîüŠćêîđĂÜ
öĊÿĉìíĉÙøĂïÙøĂÜöćÖŠĂîÖĞćĀîéđðŨîđ×êðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰĀøČĂđ×êðśćĕöšëćüøöĊÿĉìíĉĝ÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂóĉÿĎÝîŤÿĉìíĉĝ
×ĂÜêîêŠ Ă ÙèąÖøøöÖćøìĊę øĆ å öîêøĊ üŠ ć ÖćøÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ ĒúąøĆ å öîêøĊ üŠ ć Öćø
ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ÝąĒêŠÜêĆĚÜ×ċĚî
 ÙèąÖøøöÖćøìĊęøĆåöîêøĊÝąĒêŠÜêĆĚÜ×ċĚîðøąÖĂïéšü÷ǰñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆé đðŨî
ðøąíćîǰđÝšć óîĆÖÜćîìĊę éĉîÝĆ Ü ĀüĆ é ǰðść ĕöšÝĆ Ü ĀüĆ é ǰîć÷ĂĞćđõĂðøąÝĞ ć ìš Ă ÜìĊęǰ ĒúąÖøøöÖćøĂČęî ìĊęøĆå öîêøĊ
đĀĘîÿöÙüøĕöŠđÖĉîǰǰîć÷ǰēé÷öĊðãĉøĎðìĊęéĉîÝĆÜĀüĆéǰđðŨîÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø

5-
ǰǰÖćøóĉÝćøèćĀúĆÖåćî×ĂÜøćþãøĔîÖćøóĉÿĎÝîŤÿĉìíĉĝ ĔĀšóĉÝćøèćÝćÖĀúĆÖåćîìĊę
đðŨîđĂÖÿćø×ĂÜìćÜøćßÖćøǰĀćÖĀúĆÖåćîĕöŠßĆéđÝîĔĀšĔßšõćóëŠć÷ìćÜĂćÖćýēÙøÜÖćøǰ7"1-ǰđðŨîĀúĆÖåćî
ĔîÖćøóĉÿĎÝîŤÿìĉ íĉĝ
ǰ ĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøǰöĊöêĉüŠćøćþãøñĎšÙøĂïÙøĂÜìĊęéĉîöćÖŠĂîÖćøÖĞćĀîé
đðŨîđ×êðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰĀøČĂđ×êðśćĕöšëćüøǰĔĀšǰǰÿðÖǰ ÿŠÜïĆâßĊøć÷ßČęĂóøšĂöìĆĚÜđĂÖÿćøǰÿðÖǰ -
ĔĀšÖøöìĊęéĉîĂĂÖđĂÖÿćøÿĉìíĉĝêćöðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉîĔĀšĒÖŠñĎšøšĂÜêŠĂĕðǰÖćøÿŠÜđĂÖÿćøǰÿðÖǰ -ǰ
ĔĀšéĞćđîĉîÖćøõć÷ĔîǰǰüĆîǰîĆïĒêŠüĆîìĊęÙèąÖøøöÖćøöĊöêĉ
ǰ ìĊęéĉî đ×êßčö ßîìĊę đ ðŨ î ĀöĎŠ ïš ć îëćüøǰßč ö ßîóćèĉ ß ÷ÖøøöǰÿëćîìĊę ø ćßÖćøǰǰ
ýćÿîÿëćîÿćíćøèĎðēõÙêŠćÜėǰĔĀšǰÿðÖǰĂĂÖđĂÖÿćøǰÿðÖǰ-ǰĔĀšǰĒúąÿŠÜđĂÖÿćøîĆĚîĔĀšÖøöìĊęéĉîĂĂÖ
đĂÖÿćøÿĉìíĉĝêćöðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉîǰõć÷Ĕîǰǰ üĆîǰîĆïÝćÖÙèąøĆåöîêøĊöĊö êĉǰ ÿŠüîđ×êđìýïćúǰ
Ēúąÿč×ćõĉïćúëČĂüŠć÷ÖđüšîÝćÖđ×êðãĉøĎðìĊęéĉî
ǰ ÖøöðśćĕöšǰǰÖøöìĊęéĉîǰĒúąǰÿðÖǰ ĂćÝÝąÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤǰüĉíĊÖćøĔĀšøćþãø
ðúĎÖðśćǰĀøČĂĕöš÷ČîêšîêćöÙüćöđĀöćąÿöĔîìĊęéĉîìĊęǰÿðÖǰĂĂÖđĂÖÿćøǰÿðÖǰ-ǰÖŠĂîÿŠÜđĂÖÿćøéĆÜÖúŠćüǰǰ
ĔĀšÖøöìĊęéĉîĂĂÖđĂÖÿćøÿĉìíĉĝêćöðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉî
 Ĕ Āš öĊ Ù è ą Ö ø ø ö Ö ć ø êĉ é ê ć ö ñ ú Ö ć ø ð ãĉ ïĆ êĉ ê ć ö ö êĉ Ù è ą øĆ å ö î ê øĊ îĊĚǰǰǰ
àċęÜîć÷ÖøĆåöîêøĊÝąĒêŠÜêĆĚÜðøąÖĂïéšü÷ǰñĎšêøüÝøćßÖćøÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆ åöîêøĊ ðøąÝĞ ćđ×êìšĂÜìĊę ǰñĎš êøüÝ
øćßÖćøÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ðøąÝĞćđ×êìšĂÜìĊęǰĒúąñĎšêøüÝÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤðøąÝĞćđ×êìšĂÜìĊę
ñúÝćÖöêĉÙèąøĆåöîêøĊéĆÜÖúŠćüǰÖøöðśćĕöšĕéšöĂïóČĚîìĊęðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰ;POFǰ "ǰ Ēúąǰ
;POFǰ&ǰĔĀšÖĆïÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰ ÿðÖ ǰÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠ
êŠĂöćöĊðŦâĀćÖøèĊÖćøĒÝÖĀîĆÜÿČĂĂîčâćêĔĀšđ×šćìĞćðøąē÷ßîŤĔîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉîĀøČĂǰÿðÖǰ
-ǰìĊę ÝĆ Ü ĀüĆ é õĎ đ ÖĘ ê ǰđîČę Ă ÜÝćÖñĎš ìĊę ĕ éš øĆ ï ǰÿðÖǰ-ǰïćÜøć÷öĊ Ùč è ÿöïĆ êĉ ìĊę öĉ Ĕ ßŠ đ ÖþêøÖøǰĕéš öĊ Ö ćø
đðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúĔîđéČĂîÖøÖãćÙöǰǰĒúąêŠĂöćÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰ
÷ÖđúĉÖöêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰđøČęĂÜÖćøóĉÝćøèćĒÖšðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïìĊęéĉîĔîđ×êðśćĕöš
“ÖćøđøŠÜøĆéÖćøĒÖšðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïìĊęéĉîĔîđ×êðśćĕöšÝċÜĕéš÷čêĉúÜ”ǰ
(2) ÙüćöĕöŠêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜîē÷ïć÷îĚćĞ ĕì÷
ÿČ ï đîČę Ă ÜÝćÖÖćøìïìüîîē÷ïć÷îĚĞ ć ĔîõćóøüöĒúąîē÷ïć÷ĒúąÖćøéĞ ć đîĉ î Öćø×ĂÜ
ÙèąøĆåöîêøĊđÞóćąđøČęĂÜǰàċęÜóïüŠćöĊÙüćöĕöŠêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćĕì÷ìĊęđÖĉéÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúǰ
ëċÜĒöšüŠćüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćéĆÜÖúŠćüöĊïćÜÿŠüîìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆîÖĘêćöǰđóČęĂĔĀšđĀĘî×šĂđìĘÝÝøĉÜéĆÜÖúŠćüǰ
ĀĆü×šĂîĊĚÝąüĉđÙøćąĀŤǰÙüćöĕöŠêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćìĊęđÖĉéÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćú
îē÷ïć÷îĚĞćìĊęđðŨîöêĉÙèąøĆåöîêøĊìĊęîĞćöćđðŨîÖøèĊêĆüĂ÷ŠćÜöĊǰǰÙøĆĚÜǰÙČĂ
 ǰöêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰǰđøČęĂÜǰñúÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøìøĆó÷ćÖø
îĚĞćĒĀŠÜßćêĉ
 ǰöêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰǰđøČęĂÜǰēÙøÜÖćøúÜìčî×îćéĔĀâŠ×ĂÜõćÙøĆåǰ
.FHBǰQSPKFDU
 ǰ öêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰǰđøČęĂÜ ĒñîÖćøúÜìčîóĆçîćĒúąÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøîĚĞćĒúąÖćøßúðøąìćî

5-
 ǰöêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰöÖøćÙöǰǰđøČęĂÜǰĒñîĒöŠïìÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîĚĞć
ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
 ǰĔîÿöĆ÷øĆåïćúÙèąìĊęǰǰÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰǰđĀĘîßĂï “îē÷ïć÷
îĚĞćĒĀŠÜßćêĉ” àċęÜöĊìĆĚÜĀöéǰǰ×šĂǰĀúĆÜÝćÖÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉĒúšüǰĕéšöĊđüúćïøĉĀćøðøąđìýĂĊÖðøąöćèǰǰ
đéČĂîđýþǰÖĘöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúĔîđéČĂîÖčöõćóĆîíŤǰ
 ǰđöČęĂüĆîìĊęǰ ǰöĉëč îć÷îǰǰĔîÿöĆ÷øĆåïćúÙèąìĊęǰǰÙèąøĆ åöîêøĊĕéš öĊ ö êĉ đøČęĂÜ
ēÙøÜÖćøúÜìčî×îćéĔĀâŠ×ĂÜõćÙøĆåǰ .FHBǰ 1SPKFDU ǰ ēé÷öĊÿć×ćìøĆó÷ćÖøîĚĞćìĊęöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤǰđóČęĂïøĉĀćø
ÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞć×ĂÜðøąđìýĔîõćóøüöĔĀšđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊøąïïĒúą÷ĆęÜ÷ČîǰüÜđÜĉîúÜìčîøüöǰ  úšćîïćì
àċę ÜêŠ ĂöćÙèąøĆ åöîêøĊ ĕéš öĊ öêĉ ÿć×ćìøĆ ó÷ćÖøîĚĞ ćĂĊ ÖÙøĆĚ ÜĀîċę Ü đöČę ĂüĆ îìĊę ǰǰóùýÝĉ Öć÷îǰǰĀúĆ ÜÝćÖ
ÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉĒúšüǰĕéšöĊđüúćïøĉĀćøðøąđìýĂĊÖðøąöćèǰǰđéČĂî ÖĘöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúĔîđéČĂîǰ
ÖĆî÷ć÷îǰ
 ĔîÿöĆ÷øĆåïćúÙèąìĊęǰǰÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉđĀĘîßĂïǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰ “ĒñîÖćø
úÜìčîóĆçîćĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøîĚĞćĒúąÖćøßúðøąìćî” ìĊęđÿîĂēé÷ÙèąÖøøöÖćøóĆçîćĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìøĆó÷ćÖøîĚĞćĒúąÖćøßúðøąìćîǰēé÷öĊüÜđÜĉîúÜìčîĔîðŘÜïðøąöćèǰ-ǰđðŨîđÜĉîøüöǰ ǰúšćî
ïćìǰĀúĆÜÝćÖÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉĒúšüǰĕéšöĊđüúćïøĉĀćøðøąđìýĂĊÖðøąöćèǰǰđéČĂîđýþǰÖĘöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
øĆåïćúĔîđéČĂîÖĆî÷ć÷îǰ
 ǰĔîÿöĆ÷øĆåïćúÙèąìĊęǰǰÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰöÖøćÙöǰǰđĀĘîßĂïǰ
“ĒñîĒöŠïìÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂïøøđìćðŦâĀćĂčìÖõĆ÷øą÷ąđøŠÜéŠüîǰĒúą
ĒñîðäĉïĆêĉÖćøĂčìÖõĆ÷ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćĒïïïĎøèćÖćøĒúą÷ĆęÜ÷Čîǰ ÖøèĊúčŠöîĚĞćđÝšćóøą÷ć ǰĔîüÜđÜĉîǰǰĒÿîúšćî”
àċęÜöĊÖćøðøąöĎúĔîúĆÖþèąĂĂÖĒïïĒúąÖŠĂÿøšćÜǰĔîđéČĂîóùþõćÙöǰǰĒêŠĕéšöĊđüúćïøĉĀćøðøąđìýĂĊÖ
ðøąöćèǰǰðŘǰÖĘöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúĔîđéČĂîǰóùþõćÙöǰ ÖĘĕéš÷ÖđúĉÖĒñîĒöŠïìéĆÜÖúŠćüîĊĚ
êŠĂöćÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰđĀĘîßĂïǰ“ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ óýǰ- ǰ×ċĚîéĞćđîĉîÖćøĒìîǰĒúąĕéšéĞćđîĉîÖćøöćÝîëċÜðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰǰðŘđýþ

5-
êćøćÜìĊę 5-4 ÙüćöĕöŠêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćìĊęđÖĉéÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćú
øĆåïćú
öêĉÙèąøĆåöîêøĊ
îē÷ïć÷
ÙèąìĊę


ǰêčúćÙöǰ
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ǰöĉëčîć÷îǰ
ǰóùýÝĉÖć÷îǰ



ǰöĉëčîć÷îǰ



ǰöÖøćÙöǰ



ǰóùþõćÙöǰ

“îē÷ïć÷îĚĞćĒĀŠÜßćêĉ”
öĊîē÷ïć÷øüöǰ ×šĂ
“ ēÙøÜÖćøúÜìčî×îćéĔĀâŠ×ĂÜõćÙøĆåǰ .FHBǰ1SPKFDU ķǰ
ìĊęöĊÿć×ćìøĆó÷ćÖøîĚĞćøüöĂ÷ĎŠéšü÷
ĂîčöĆêĉĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćîǰēé÷öĊüÜđÜĉîúÜìčîđÞóćąÿć×ć
ìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ   úšćîïćì
“ ĒñîÖćøúÜìčîóĆçîćĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøîĚĞćĒúąÖćø
ßúðøąìćî”
ēé÷öĊüÜđÜĉîúÜìčîǰ,ǰúšćîïćì
“ĒñîĒöŠïìÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰĒñîðäĉïĆêĉ
ÖćøđóČęĂïøøđìćðŦâĀćĂčìÖõĆ÷øą÷ąđøŠÜéŠüîǰĒúą
ĒñîðäĉïĆêĉÖćøĂčìÖõĆ÷ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćĒïïïĎøèćÖćøĒúą
÷ĆęÜ÷Čîǰ ÖøèĊúčŠöîĚĞćđÝšćóøą÷ć ǰĔîüÜđÜĉîǰ ǰúšćîïćì
÷čìíýćÿêøŤÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ óýǰ ǰǰéšćîǰÙČĂ  ǰÖćøÝĆéĀćîĚĞćĂčðēõÙïøĉēõÙǰ  ǰÖćø
ÿøšćÜÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜîĚĞćõćÙÖćøñúĉêǰ  ǰÖćøÝĆéÖćøîĚĞć
ìŠüöĒúąĂčìÖõĆ÷ǰ  ǰÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóîĚĞćǰ  ǰÖćø
ĂîčøĆÖþŤôŚŪîôĎÿõćóðśćêšîîĚĞćĒúąÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøóĆÜìúć÷
×ĂÜéĉîǰĒúąǰ  ǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø Ĕî÷čìíýćÿêøŤÞïĆïîĊĚ
ĕöŠöĊÖćøøąïčüÜđÜĉîúÜìčî

ßŠüÜđüúćĔîÖćøïøĉĀćøðøąđìý
ĀúĆÜÝćÖöĊöêĉ
ðøąöćèǰǰđéČĂîđýþ
ǰêÙǰǰ– ǰÖóǰ
ðøąöćèǰǰðŘđýþ
ǰöĉ÷ǰǰ– ǰÖ÷ǰ
ðøąöćèǰǰđéČĂîđýþ
ǰöĉ÷ǰǰ– ǰÖ÷ǰ
ðøąöćèǰǰðŘđýþ
ǰöÙǰ-ǰóÙǰ
ëċÜðŦÝÝčïĆîǰ ðŘđýþ

52 đÿšîđüúć (Timeline) ĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČĂę ÖćøđÖþêøĒúą
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
ÙüćöĀöć÷×ĂÜǰ“ÖćøÖĞć Āîéîē÷ïć÷đðŨî đÿš îđüúćǰTimeline”ĔîÖćøüĉ ÝĆ ÷ēÙøÜÖćøîĊĚ ǰ ÙČ Ă Öćø
ÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷ìĊę đ ðŨ î ĕðĔîúĆ Ö þèąìĊę Ù üøđðŨ î ĕðêćöúĞ ć éĆ ï ÖŠ Ă î-ĀúĆ Ü ǰēé÷÷ċ é ĀúĆ Ö Öćøïøĉ Ā ćøÝĆ é Öćø
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøǰđßŠîǰÙüøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ðśćĕöšđðŨîúĞćéĆïĒøÖĒúšüÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęéĉî
êćööćǰēé÷đÞóćąÖøèĊìĊęîĞćìĊęéĉîðśćĕöšöćĔßšđóČęĂÖćøđÖþêøǰđöČęĂĕéšìĊęéĉîöćĒúšüǰêšĂÜÖĞćĀîéîē÷ïć÷îĚĞćđðŨî
×ĆĚîêĂîêŠĂöćđóČęĂĔĀšÿćöćøëìĞćÖćøđÖþêøĕéšǰ×ĆĚîêĂîÿčéìšć÷ÙČĂÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøìĊęøĂÜøĆïìĆĚÜ
îē÷ïć÷ìĊęéĉîĒúąîē÷ïć÷îĚĞćēé÷ÖĞćĀîéÖćøñúĉêìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜéĉîĒúąðøĉöćèîĚĞćìĊę
ÝĆéĀćöćĕéš
ÝćÖÖćøüĉ đ ÙøćąĀŤ Ö ćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷đðŨ î ǰ“đÿš î đüúć” ×ĂÜîē÷ïć÷ìøĆ ó ÷ćÖøíøøößćêĉ đ óČę Ă
ÖćøđÖþêøǰÙČĂǰîē÷ïć÷ðśćĕöšîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷îĚĞćǰøüöìĆĚÜîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĒúšüǰóïüŠćĕöŠöĊǰ“đÿšîđüúć”
ĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĆĚÜǰǰéšćîǰêćöúĞćéĆïÖŠĂîĀúĆÜöĊĒêŠÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęđðŨîǰ“đÿšîđüúć” øąĀüŠćÜ
îē÷ïć÷ïćÜéš ć îǰđßŠ î ǰîē÷ïć÷ðś ć ĕöš ÖĆ ï îē÷ïć÷ìĊę éĉ î ǰĀøČ Ă îē÷ïć÷îĚĞ ć ǰÖĆ ï îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰēé÷öĊ
ÿćøąÿĞćÙĆâìĊęÝąÿøčðĕéš ǰÖøèĊǰéĆÜöĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜêŠĂĕðîĊĚ

5-
521 ÖøèĊ “đÿšîđüúć”ĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ðśćĕöš îē÷ïć÷ìĊęéĉîĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
ĔîĒñîóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝĒĀŠÜßćêĉÞïĆïìĊęǰǰ óý- ǰĕéšïøøÝčđøČęĂÜǰ“ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõì
ìĊęéĉî” àċęÜđðŨîîē÷ïć÷ĔĀšÝĞćĒîÖóČĚîìĊęðøąđìýĂĂÖđðŨîǰǰÿŠüîǰÙČĂǰóČĚîìĊęðśćĕöšøšĂ÷úąǰ ĂĊÖÿŠüîĀîċęÜđðŨîìĊęéĉî
ìĞćÖĉîĒúąđóČęĂÖĉÝÖøøöĂČęîǰĒúąÙèąøĆåöîêøĊǰĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰĔîđøČęĂÜđéĊ÷üÖĆî
ÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüîĊĚđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïîē÷ïć÷ðśćĕöšĒúąîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĔîÿŠüîîē÷ïć÷ðśćĕöš
ĀúĆÜÝćÖöĊîē÷ïć÷éĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĒúšüđöČęĂóČĚîìĊęĔéĕéšÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîĔĀšđðŨîóČĚîìĊęðśćĕöšÖĘĕéšöĊÖćøđøŠÜøĆé
ÿÜüîĀüÜĀšćöóČĚîìĊęðśćĕöšēé÷ÖćøêøćóøąøćßïĆââĆêĉĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉǰóýǰĒúąǰóøąøćßïĆââĆêĉðść
ÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰóý ǰēé÷÷ÖđúĉÖóøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜĒúąÿÜüîðśćǰóýǰǰÿŠüîóøąøćßïĆââĆêĉ
ìĊęïĆÜÙĆïĔßšĔîÖćøÿÜüîĀüÜĀšćöóČĚîìĊęðśćĕöšìĊęöĊĂ÷ĎŠĒúšüĔî×èąîĆĚîǰÙČĂǰóøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜĒúąÿÜüîÿĆêüŤðść
óý ǰàċęÜöĊÖćø÷ÖđúĉÖĔîðŘǰóý ǰĒúąêøćóøąøćßïĆââĆêĉÿÜüîĒúąÙčšöÙøĂÜÿĆêüŤðśćǰóý ǰ
×ċĚîĔßšïĆÜÙĆïĒìîēé÷ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝéĆÜÖúŠćüǰÝċÜöĊÖćøðøąÖćýÿÜüîĀüÜĀšćöóČĚîìĊę ðśćĕöšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĔîđüúć
êŠĂöćǰĒêŠÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüĔßšđüúćöćÖđÖĉîÙüøǰéĆÜìĊęĕéšüĉđÙøćąĀŤĕüšĔîĀĆü×šĂ 
ÖćøÿÜüîĀüÜĀšćöóČîĚ ìĊęðćś ĕöšǰöĊÿŠüîđÖĊę÷ü×šĂÜîē÷ïć÷đÖþêøĔîÖøèĊìĊęđðŨîìĊęöć×ĂÜÖćø
ĂĞćîü÷îĚĞćđóČęĂÖćøđÖþêøǰúéÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîǰïøøđìćÙüćöĒĀšÜĒúšÜĒúąîĚĞćìŠüöĔîóČîĚ ìĊę
ÖćøđÖþêøǰ
Ĕîéšćîîē÷ïć÷ìĊęéĉîîĆĚîǰđöČęĂóČĚîìĊęÿŠüîĔéĕéšÝĞćĒîÖĂĂÖđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉîĀøČĂóČĚîìĊęÖćøđÖþêøĒúšüǰĕéšöĊÖćø
đøŠ Ü øĆ é ēÙøÜÖćøÝĆ é ìĊę éĉ î ìĞ ć Öĉ î ēé÷ĂćýĆ ÷ ĂĞ ć îćÝÝćÖóøąøćßïĆ â âĆ êĉ Ē úąöêĉ Ù èąøĆ å öîêøĊ ìĊę öĊ Ă ÷ĎŠ đ éĉ ö ÙČ Ăǰ
óøąøćßïĆââĆêĉÝĆéìĊęéĉîđóČęĂÖćøÙøĂÜßĊóǰóýǰǰðøąöüúÖäĀöć÷ìĊęéĉîĒúąöêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰ
ÖøÖäćÙöǰǰđøČęĂÜēÙøÜÖćøÝĆéÿøøìĊęéĉîĒðúÜĔĀâŠǰĀúĆÜðøąÖćýĔßšĒñîóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝÞïĆïìĊęǰǰĔîðŘǰ
óýǰĒúš ü ĕéš öĊ Ö ćøđøŠ Ü øĆ é ÝĆ é ìĊę éĉ î ìĞ ć Öĉ î ēé÷öĊ Ö ćøêøćóøąøćßïĆ â âĆ êĉ ÝĆ é ìĊę éĉ î đóČę Ă ÖćøÙøĂÜßĊ óǰ
óý ǰ×ċĚîĒúą÷ÖđúĉÖóøąøćßïĆââĆêĉÝĆéìĊęéĉîđóČęĂÖćøÙøĂÜßĊóǰóýǰĒúąöĊöêĉÙèąøĆåöîêøĊĔî
øą÷ąêŠĂöćìĊęđðŨîîē÷ïć÷ìĊęéĉîđøČęĂÜìĊęéĉîìĞćÖĉîĀúć÷ÙøĆĚÜ đßŠîǰöêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰǰđøČęĂÜǰ
ēÙøÜÿøšćÜðúĎÖÿøšćÜÿüîðść×ĂÜǰĂĂðǰüĆîìĊęǰǰÖøÖäćÙöǰǰÖćøÝĆéìĊęéĉîĔĀšøćþãøìĊęĕöŠöĊìĊęìĞćÖĉîĒúąìĊę
ïčÖøčÖĕðìĞćÖĉîĔîìĊęÿÜüîĀüÜĀšćöǰđðŨîêšî
ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęéĉîéĆÜÖúŠćüîĊĚđðŨîÖćøéĞćđîĉîÖćøìĊęđðŨî×ĆĚîêĂîêŠĂÝćÖîē÷ïć÷ðśćĕöšõć÷Ĕêš
îē÷ïć÷ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéîĉ
Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöëċÜĒöšüŠćîē÷ïć÷ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîǰĕöŠöĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷îĚĞćĕüšĔîóČĚîìĊęìĊę
ÝĞćĒîÖĂĂÖđðŨîóČĚîìĊęÖćøđÖþêøēé÷êøÜÖĘêćöǰĒêŠÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰǰđøČęĂÜǰ
ēÙøÜÖćø×÷ć÷ÜćîĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞćēé÷ÖćøÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤóĆçîćìĊęéĉî×ċĚîĔîÝĆÜĀüĆéêŠćÜėǰ×ĂÜðøąđìýǰĒúąöêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰ đøČęĂÜêĆĚÜÖøøöÖćøéĞćđîĉîÜćîđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéÖćøúčŠöîĚĞćǰàċęÜđðŨîĀúĆÖÖćø
ĔĀšöĊÖćøÖĞćĀîéßĆĚîÙčèõćóúčŠöîĚĞćĔîđüúćêŠĂöć1)
×ĆĚîêĂîéĆÜÖúŠćüîĊĚđðŨî×ĆĚîêĂîêŠĂÝćÖöĊîē÷ïć÷ìĊęéĉîĔîéšćîÖćøĔßšìĊęéĉîđóČęĂÖćøđÖþêøĒúšüǰ
ǰ
ǰ
ǰ
--------------------------------------

1)

ÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđøČęĂÜǰÖćøÖĞćĀîéßĆĚîÙčèõćóúčŠöîĚĞćǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖøÖãćÙöǰ
ǰ

5-
ĔîÖøèĊ×ĂÜÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøîĆĚîǰøĆåïćúĕéšöĊöêĉĔĀšÿŠÜđÿøĉöÖćøðúĎÖóČßĂČęîìĊę
îĂÖđĀîČĂÝćÖ×šćüǰđßŠîöêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰÖčöõćóĆîíŤǰǰđøČęĂÜÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøðúĎÖðĂǰüĆîìĊęǰǰ
ÖĆî÷ć÷îǰǰđøČęĂÜÿŠÜđÿøĉöÿĉîÙšćĂĂÖǰüĆîìĊęǰǰÖøÖäćÙöǰǰđøČęĂÜǰÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøðúĎÖÖćĒôǰüĆîìĊęǰǰ
óùýÝĉÖć÷îǰǰđøČęĂÜēÙøÜÖćøìĞćðčŞ÷ǰĒúąüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰǰđøČęĂÜÖćøÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤÖćøđÖþêøÖúćÜ
×ĂîĒÖŠîǰđðŨîêšîǰöêĉÙèąøĆåöîêøĊéĆÜÖúŠćüîĊĚǰđðŨîđøČęĂÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøǰĔîìĊęéĉîìĊęöĊñúÝćÖ
ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîĂĂÖđðŨîóČĚîìĊęÖćøđÖþêø
îē÷ïć÷ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîéĆÜÖúŠćüǰÝċÜđðŨîêĆüĂ÷ŠćÜ×ĂÜÖćøǰ“ÖĞćĀîéîē÷ïć÷đðŨî
đÿšîđüúć”ǰìĆĚÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéîĉ ǰĒúąǰîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰ
ǰ

522 ÖøèĊ “đÿšîđüúć” ĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷îĚĞćĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
îē÷ïć÷îĚĞćĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøîĆĚîĕéšÖĞćĀîéđðŨîđÿšîđüúćöćêĆĚÜĒêŠÿöĆ÷êšîÖøčÜøĆêîēÖÿĉîìøŤǰēé÷
öĊÖćø×čéÙúĂÜÝĞćîüîöćÖìĆĚÜđóČęĂÖćøÙöîćÙöĒúąđóČęĂ×÷ć÷óČĚîìĊęÖćøđÖþêøǰêŠĂöćđöČęĂüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰ
ǰĕéšöĊÖćøìĞćÿîíĉÿĆââćđïćøĉÜǰ #PXSJOHǰ 5SFBUZ ǰ ÖĆïðøąđìýĂĆÜÖùþǰöĊñúĔĀšðøąđìýĕì÷ÿŠÜ×šćüđðŨî
ÿĉîÙšćĂĂÖĕéšǰĀúĆÜÝćÖîĆĚîĕéšöĊÖćø×čéÙúĂÜđóČęĂđóĉęöóČĚîìĊęÖćøđÖþêøÝĞćîüîöćÖǰđßŠîǰÙúĂÜõćþĊđÝøĉâǰÙúĂÜ
ïćÜúĊę ÙúĂÜ÷Ċę ÿ ćîǰÙúĂÜđðøöðøąßćÖøǰìĊę ÿĞ ćÙĆ â ÙČ Ă ÙúĂÜøĆ Üÿĉ ê ðøą÷Ď ø ýĆ Öéĉĝ ǰ ìĊę đ øĉę ö ×č é ĔîðŘ ǰ óýǰ
ĒúšüđÿøĘÝĔîðŘǰóýǰàċęÜđóĉęöóČĚîìĊęîć×šćüĔîóČĚîìĊęìčŠÜøĆÜÿĉêðøąöćèǰǰúšćîĕøŠǰ ĂčéöǰÿÖčúóøćĀöèŤǰĒúą
îĉóĆçîŤǰðŦÝÞĉöóĉóÜÿŤ : 
ĔîßŠüÜêšîÿöĆ÷øĆêîēÖÿĉîìøŤîĊĚǰéšćîîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĕéšöĊÖćøðøąÖćýóĆîíčŤ×šćüÙøĆĚÜĒøÖ×ĂÜ
ðøąđìýĕì÷ìĊęǰíĆâïčøĊǰàċęÜêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîđ×êìčŠÜøĆÜÿĉêìĊęĕéšóĆçîćöćđðŨîóČĚîìĊęđÖþêøǰÖćøðøąÖüéóĆîíčŤ×šćüìĆĚÜÿĂÜîĆĚî
đðŨîîē÷ïć÷ìĊęÿĞćÙĆâĔîÖćøðøĆïðøčÜóĆîíčŤ×šćüĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøđÖþêø×ĂÜðøąđìýĔîõć÷ĀúĆÜđöČęĂǰóýǰ
ĒúąöĊÖćøðøąÖüéóĆîíčŤ×šćüÙøĆĚÜìĊęǰǰìĊęüĆéÿčìĆýîŤđìóüøćøćöǰĔîðŘǰóýǰ ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ
:  êŠĂöćĔîĔîðŘǰóý ǰÖøöĀúüÜøćßïčøĊéĉđøÖùìíĉĝĕéšìøÜÿøšćÜÿëćîĊìéúĂÜ×šćüøĆÜÿĉêđðŨîĒĀŠÜ
ĒøÖ×ĂÜðøąđìýĕì÷ǰàċęÜêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîïøĉđüèìčŠÜøĆÜÿĉêìĊęĕéšóĆçîć×ċĚî
ÖćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷îĚĞ ć ĔîßŠ ü ÜêŠ Ă öćǰĕéš öĊ Ö ćøđðŗ é đ×Čę Ă îóøąøćöĀÖĔîðŘ ǰ óýǰ
Öøößúðøąìćî ǰ:  ĔîðŘǰ óýǰĕéš đðúĊę ÷îßČęĂ ǰÖøöìéîĚĞćđðŨ îÖøößúðøąìćîǰĕéšöĊ Öćø
ðøąÖćýĔßšóøąøćßïĆââĆêĉÖćøßúðøąìćîøćþãøŤǰóý ǰĒúąóøąøćßïĆââĆêĉÖćøßúðøąìćîĀúüÜǰóý
öĊÖćøđðŗéđ×ČęĂîđÝšćóøą÷ćĔîðŘǰóý ǰĒúąĔîðŘǰóý ǰøĆåïćúĕì÷ĕéšÖĎšđÜĉîÝćÖíîćÙćøēúÖöćđóČęĂ
óĆçîćÖćøđÖþêøĒúąßúðøąìćîēé÷öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤ üÜđÜĉîǰ ǰúšćîïćìǰđóČęĂÖćøßúðøąìćîǰéĆÜîĊĚǰǰ  ǰ
ÖŠĂÿøšćÜÙúĂÜÿŠÜîĚĞćđðŨîøą÷ąìćÜǰ ǰÖĉēúđöêøǰ  ǰÖŠĂÿøšćÜđ×ČęĂîÖĆĚîîĚĞć×îćéđúĘÖĒúąìĞćÖćøðøĆïðøčÜ
øąïïÖćøßúðøąìćîĔĀšÿćöćøëÿŠÜîĚĞćĕð÷ĆÜĕøŠîć×ĂÜđÖþêøÖøǰêŠĂöćĔîðŘǰóýǰĕéšöĊÖćøđðŗéđ×ČęĂîõĎöĉóú
õć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷îĚĞćéĆÜÖúŠćüĒúšüĕéšöĊÖćøÖĞćĀîéÖćøđÖþêøêćööćǰÙČĂǰ
ĔîÖćøÖĎšđÜĉîÝćÖíîćÙćøēúÖéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîîĆĚîĕéšöĊđÜČęĂîĕ×ĔîÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøĂ÷ĎŠéšü÷ǰǰðøąÖćøÙČĂǰ  ǰ
ìĞćÖćøðøĆïøąéĆïóČĚîìĊęĒðúÜîć×ĂÜđÖþêøÖøǰđóČęĂĔĀšöĊÙüćöÿąéüÖĔîÖćøÿŠÜîĚĞćĒúąÖćøøąïć÷îĚĞćǰĒúąǰ  ǰ
ÝĆéêĆĚÜÿëćîĊìéúĂÜÖćøđÖþêø×ċĚîđóČęĂìĞćÖćøýċÖþćǰÙšîÙüšćǰìéúĂÜǰĒúąüĉÝĆ÷ĔîéšćîÖćøđÖþêøìčÖÿć×ć
êúĂéÝîìĞćÖćøÿŠÜđÿøĉö đñ÷ĒóøŠ đìÙîĉÙĒúąüĉßćÖćøđÖþêøÿöĆ÷ĔĀöŠĂĂÖÿĎŠöČ ĂđÖþêøÖøìĊęĂ÷ĎŠĔîđ×ê×ĂÜ
ēÙøÜÖćøĔĀšìĆęüëċÜ
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êŠĂöćđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖøÖäćÙöǰǰÙèąøĆåöîêøĊǰĕéšöĊöêĉđøČęĂÜÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøìĞćîć ðŘúąǰ
ǰÙøĆĚÜǰĒúąĔîðŘǰóýǰĕéšöĊöêĉĔĀšÝĆéÜćîðŘ×šćüÿćÖúǰÝćÖÖćøöĊîĚĞćÝćÖđ×ČęĂîõĎöĉóúǰđ×ČęĂîìéîĚĞćđÝšćóøą÷ć
ĒúąÖćøÿøšćÜÙúĂÜÿŠÜîĚĞćĕð÷ĆÜĕøŠîć×ĂÜđÖþêøÖøǰĔîðŘǰóýǰǰøĆåïćúĕéšđøĉęöéĞćđîĉîēÙøÜÖćøêĆüĂ÷ŠćÜÝĆé
øĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöìĊęēÙøÜÖćøßúðøąìćîǰÝÿĉÜĀŤïčøĊǰßĆèÿĎêøđîČĚĂìĊęǰ ǰĕøŠǰ %FQBSUNFOUǰ PGǰ -BOEǰ
%FWFMPQNFOUǰ BOEǰ *-"$0  - àċęÜóïüŠćđðŨîÖćøđóĉęöñúñúĉêĒúąđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßšîĚĞćĒúą
ÖćøĔßš ìĊę éĉ î ǰÝċ Ü ĕéš × ÷ć÷óČĚ î ìĊę éĞ ć đîĉ î ÖćøǰĔîðŘ ǰ óý ǰĕéš öĊ Ö ćøêøćóøąøćßïĆ â âĆ êĉ ÝĆ é øĎ ð ìĊę éĉ î đóČę Ă
đÖþêøÖøøöǰóý ǰ×ċĚîđóČęĂĔĀšĂĞćîćÝøĆåĔîÖćøÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰàċęÜéĞćđîĉîÖćøöćëċÜǰóý ǰ
ĕéšóČĚîìĊęǰǰúšćîĕøŠ ĒúąĔîðŘǰóýǰĕéšöĊÖćøêøćóøąøćßïĆââĆêĉÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰóýǰ
ēé÷÷Öđúĉ Ö óøąøćßïĆ â âĆ êĉ ÝĆ é øĎ ð ìĊę éĉ î đóČę Ă đÖþêøÖøøöǰóý ǰĒúąđöČę Ă üĆ î ìĊę ǰ ǰöĉ ëč î ć÷îǰǰ
ÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđĀĘîßĂïĒñîĒöŠïìÖćøÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰ óý- ǰàċęÜöĊđðŜćĀöć÷ǰ
ǰúšćîĕøŠ
ÖćøÝĆéĀćîĚĞćđóČęĂÖćøđÖþêøĕéšéĞćđîĉîöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜÝîëċÜðŦÝÝčïĆîöĊĒĀúŠÜîĚĞć×îćéĔĀâŠìĊę
đÖĘïÖĆÖîĚĞćĕéšöćÖÖüŠćǰǰúšćîúĎÖïćýÖŤđöêøÝĞćîüîǰǰĒĀŠÜǰĒĀúŠÜîĚĞć×îćéÖúćÜǰǰĒĀŠÜǰđÖĘïîĚĞćĕéšøüöǰ
 ǰúšćîúĎÖïćýÖŤđöêøǰÿŠÜîĚĞćĔĀšđÖĘïóČĚîìĊęßúðøąìćîĕéš ǰ úšćîĕøŠǰ Öøößúðøąìćî : 1)
ĒúąöĊîē÷ïć÷ìĊęÝą×÷ć÷ĂĂÖĔĀšöĊÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠǰĔîĂîćÙêêćöìĊęÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉĕüšđöČęĂüĆîìĊęǰǰ
íĆîüćÙöǰ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤëċÜîē÷ïć÷îĚĞćĒúąîē÷ïć÷đÖþêøéĆÜÖúŠćüîĊĚǰÝąĒÿéÜëċÜǰ“đÿšîđüúć”
ĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĆĚÜǰǰéšćîǰìĊęđðŨîöćêĆĚÜĒêŠÿöĆ÷ÖøčÜøĆêîēÖÿĉîìøŤǰÝċÜëċÜðŦÝÝčïĆî
523 ÖćøÝĆéìĞćĒñîĒöŠïììĊęÖĞćĀîéîē÷ïć÷đðŨî “đÿšîđüúć”
ÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰǰđĀĘîßĂïĀúĆÖÖćøîē÷ïć÷ÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúć
øšĂÜĕĀšǰêŠĂöćĕéšöĊÖćøÝĆéìĞćĒñîĒöŠïìǰĒúąđÿîĂÙèąøĆåöîêøĊǰàċęÜĕéšĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĒñîĒöŠïìēÙøÜÖćø
óĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰǰēé÷öĊĒîüìćÜÖćøóĆçîćǰǰĒîüìćÜÙČĂǰ  ǰÖćøóĆçîć
đÿšîìćÜÙöîćÙöǰ  ǰÖćøóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞćǰ  ǰÖćøóĆçîćĂćßĊó
ìĆĚÜîĊĚöĊÖćøÖĞćĀîéǰ“đÿšîđüúć” ÖćøóĆçîćĕüšǰǰøą÷ąÙČĂ
øą÷ąĒøÖǰõć÷ĔêšĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöÞïĆïìĊęǰǰĔßšđüúćǰǰðŘǰ óý- ǰ
đóČęĂ÷ÖøąéĆïìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšÝćÖìĊęöĊðŦâĀćĒĀšÜĒúšÜǰîĚĞćìŠüöǰéĉîđÙĘöǰ×ćéēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîìćÜÖćøđÖþêøǰǰǰǰǰǰ
ĔĀšđ×šćÿĎŠøąéĆïðÖêĉ đðŨîÖćøðĎóČĚîåćîÖćøóĆçîćÿć×ćĂČęîėǰìĊęÝąêćööćǰēé÷đîšîǰÖćøóĆçîćđÿšîìćÜÙöîćÙöǰ
ĒúąÖćøóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞć×îćéđúĘÖǰÙüïÙĎŠĕðÖĆïđøĉęöÜćîüĉÝĆ÷éšćîÖćøóĆçîćÖćøđÖþêø
øą÷ąìĊę ÿ ĂÜǰõć÷Ĕêš Ē ñîóĆ ç îćđýøþåÖĉ Ý ĒúąÿĆ Ü ÙöĒĀŠ Ü ßćêĉ ǰ ÞïĆ ï ìĊę ǰ ǰĔßš đ üúćǰǰðŘǰǰǰǰǰǰǰǰ
óýǰ- ǰÝąđøŠÜøĆéÖćøóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞć×îćéđúĘÖêŠĂđîČęĂÜĔĀšĒúšüđÿøĘÝǰĒúšüÝċÜđøĉęöðøąÖćýđ×êðäĉøĎð
ìĊęéĉîǰÝĆéÙîúÜǰĒúšüđøĉęöÖćøóĆçîćĂćßĊóǰ
ĔîéšćîÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøǰîĆĚîöĊìĆĚÜÖćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąðøąÿćîĒñîøąĀüŠćÜÿŠüîøćßÖćøêŠćÜė
ĒúąöĊÖćøÝĆéêĆĚÜÜïðøąöćèøŠüöÖĆîĔîúĆÖþèąēÙøÜÖćøǰ ÖøöóĆçîćìĊęéĉî : -
ñúÝćÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöǰ“đÿšîđüúć” ĔîĒñîĒöŠïìêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîîĊĚǰ
ñúñúĉêìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšǰÝċÜĕéšøĆïÖćø×ċĚîìąđïĊ÷îÿĉęÜïŠÜßĊĚìćÜõĎöĉýćÿêøŤǰ (FPHSBQIJDBMǰ *OEJDBUPS: (*
êćöðøąÖćýÖøöìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰ
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524 ÖøèĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ðśćĕöšĒúąîē÷ïć÷ìĊęéĉîìĊęĕöŠđðŨî “đÿšîđüúć”
ÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰĕéšöĊöêĉĔĀšÖøöðśćĕöšéĞćđîĉîÖćøđóĉÖëĂîðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉ
øüöǰǰðśćǰøüöđîČĚĂìĊęðøąöćèǰ ǰĕøŠǰĒúąĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰđøČęĂÜÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀć
đÖĊę÷üÖĆïìĊęéĉîĔîđ×êðśćĕöšǰàċęÜöĊñúĔĀšÖøöðśćĕöšÿŠÜöĂïìĊęéĉîĔîđ×êðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰêćöđîČĚĂìĊęðøąöćèǰǰ
úšćîĕøŠǰĔĀšĒÖŠÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöîĞćĕððäĉøĎðìĊęéĉîîĆĚîǰöĉĕéšđðŨîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊę
đðŨîǰ“đÿšîđüúć” éšü÷đĀêčñúǰǰðøąÖćøǰÙČĂ
ðøąÖćøìĊęǰǰóČĚîìĊęðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉìĊęÖøöðśćĕöšĕéšđóĉÖëĂîĒúąÿŠÜöĂïĔĀšÿĞćîĆÖÜćîÖćø
ðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöøüöǰǰÙøĆĚÜǰđîČĚĂìĊęðøąöćèǰǰúšćîĕøŠǰîĆĚîǰđðŨîóČĚîìĊęìĊęĕéšÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉî
Ēúąĕéš ð øąÖćýđðŨ î ǰ“ðś ć ÿÜüîĒĀŠÜ ßćêĉ ” Ēúš ü ǰĒêŠ îĞć ÖúĆ ï öćđðŨ î ìĊę éĉî ìĞ ć Öĉ î ēé÷ĕöŠ öĊ Ö ćøÙĞ ć îċ Ü ëċ Ü Ùüćö
đĀöćąÿö×ĂÜéĉîêćö×ĆĚîêĂîìĊęêšĂÜéĞćđîĉîÖćøĔî×ïüîÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîǰđóøćąóČĚîìĊęðśćĕöšìĊęöĂïĔî
ÙøĆĚÜìĊęÿĂÜêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰđðŨîóČĚîìĊęĔîǰ;POF "ǰ Ēúąǰ;POFǰ &ǰ êćööêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰĒúąǰǰöĊîćÙöǰǰĒêŠóČĚîìĊęǰ;POFǰ"ǰàċęÜđðŨîìĊęéĉîìĊęđĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêøöĊđîČĚĂ
ìĊęđóĊ÷ÜǰǰúšćîĕøŠǰìĊęđĀúČĂđðŨîóČĚîìĊęðśćĕöšǰ;POFǰ&ǰàċęÜĕöŠđĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêøĂĊÖðøąöćèǰǰúšćîĕøŠ ÝċÜđðŨî
ÖćøîĞćóČĚîìĊęìĊęĕöŠđĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêøđðŨîÿŠüîĔĀâŠĕðÝĆéĔĀšđÖþêøÖøĕðìĞćÖćøđÖþêøǰàċęÜÿŠÜñúêŠĂÖćø
éĞćøÜßĊüĉêĔîđüúćêŠĂöć
ðøąÖćøìĊęǰǰóČĚîìĊęðśćĕöšìĊę÷ÖđúĉÖđóĉÖëĂîǰĒúąöĂïĔĀšÖĆïÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂ
đÖþêøÖøøöîĞćĕððäĉøĎðîĆĚîǰîĂÖÝćÖìĊęéĉîĕöŠöĊÙüćöđĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêøĒúšüǰ÷ĆÜ×ćéēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîǰ
ìĆĚÜđÿšîìćÜÙöîćÙöǰĒĀúŠÜîĚĞćǰêúćéÿĉîÙšćđÖþêøǰēøÜđøĊ÷îǰĒúąēøÜó÷ćïćúǰàċęÜêćöĀúĆÖÖćøÝĆéìĊęéĉîìĊęëĎÖêšĂÜîĆĚî
ÝąêšĂÜéĞćđîĉîÖćøǰ“ÝĆéĀćēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî”éĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĕüšÖŠĂîǰĒêŠÝîëċÜðŦÝÝčïĆî÷ĆÜĕöŠÿćöćøëÝĆéĀćĒúą
ÖŠĂÿøšćÜĕéšÙøïìčÖóČĚîìĊęǰÝċÜđðŨîÿćđĀêč×ĂÜÖćø×ć÷ĒúąēĂîÿĉìíĉĝ×ĂÜñĎšìĊęĕéšøĆïÖćøĂîčâćêĔĀšđ×šćìĞćðøąē÷ßîŤ
Ĕîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉîÝĞćîüîöćÖǰéĆÜìĊęÿĞćîĆÖðúĆéÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰ : 1) ĕéšøć÷ÜćîüŠćöĊÖćø÷ċé
ÙČîìĊęéĉîìĊę×ć÷ĀøČĂēĂîÿĉìíĉĝĔîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉîĕðÝĞćîüîöćÖëċÜÿćöĒÿîĕøŠđýþǰÿćđĀêčìĊęÿĞćÙĆâÙČĂǰìĊęéĉîĕöŠ
đĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêøǰĒúą×ćéēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîêŠĂÖćøéĞćøÜßĊüĉêǰöĊĀîĊĚÿĉîđóøćąøć÷ĕéšĕöŠ
đóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøéĞćøÜßĊüĉêǰ ÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ ǰ1ǰ - ; ÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćø
ýćÿêøŤ :  ÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóĊęĂđÖþêøÖøøö ǰ: 1)
ÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîĂĊÖÖøèĊĀîċęÜ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉîĒĀŠÜßćêĉǰ Ùìß ǰìĊęîĞćóČĚîìĊę
ðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉöćÝĆéĔĀšĒÖŠðøąßćßîìĊęïčÖøčÖđ×šćìĞćÖĉîĒúąĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ìĊęöĊđðŜćĀöć÷ǰǰúšćîĕøŠǰēé÷ÖćøÝĆéêĆĚÜ
ÙèąĂîč Ö øøöÖćø×ċĚ î ǰǰÙèąÙČ Ă ǰ  ǰÙèąĂîč Ö øøöÖćøÝĆ é ĀćìĊę éĉ î ǰ  ǰÙèąĂîč Ö øøöÖćøÝĆ é ìĊę éĉ î
 ǰÙèąĂîčÖøøöÖćøóĆçîćĂćßĊóǰĒúą  ǰÙèąĂîčÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉîÝĆÜĀüĆéǰ×ċĚîđóČęĂéĞćđîĉîÖćøêćö
×ĆĚîêĂîÙČĂǰÝĆéĀćìĊęéĉîǰÝĆéìĊęéĉîĀøČĂÝĆéÙîúÜĒúšüóĆçîćĂćßĊóǰëċÜĒöšüŠćÝąöĊ×ĆĚîêĂîìĊęđðŨîĀúĆÖÖćøìĊęßĆéđÝîÖĘêćö
ĒêŠÖćøóĆçîćēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîìćÜÖćøđÖþêøǰàċęÜđðŨîĀîšćìĊę×ĂÜÙèąĂîčÖøøöÖćøóĆçîćĂćßĊóÖĘđðŨîÖćø
éĞćđîĉîÖćøĀúĆÜÝćÖìĊęöĊÖćøÝĆéìĊęéĉîĒúšüđðŨîïćÜÖĉÝÖøøö àċęÜĕöŠöĊÖćøÖĞćĀîéøą÷ąđüúćìĊęĒîŠîĂîüŠćÝąĒúšü
đÿøĘÝĔîđüúćĔéǰ×ĆĚîêĂîéĆÜÖúŠćüîĊĚǰÖĘđðŨî×ĆĚîêĂîìĊęĀîŠü÷ÜćîìĊęÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîĕéšđÙ÷ÝĆéìĞćĕüšĔîĒñîðäĉïĆêĉÖćø
đßŠîđéĊ÷üÖĆîöćĒúšüĔîĂéĊêǰĒêŠ×ćéÜïðøąöćèìĊęîĞćöćéĞćđîĉîÖćøĔĀšìĆęüëċÜǰđðŨîÜćîìĊęéĞćđîĉîÖćøêćöÝĞćîüî
ÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïĔîĒêŠúąðŘǰÿëćîÖćøèŤ×ĂÜēÙøÜÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîÝċÜĕöŠïøøúčêćöđðŜćĀöć÷
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ÝćÖÖćøüĉ đ ÙøćąĀŤ ×š ć Üêš î îĊĚ Ý ąÿøč ð ĕéš üŠ ć ǰÖćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷ìøĆ ó ÷ćÖøíøøößćêĉ đ óČę Ă
ÖćøđÖþêøǰĔîúĆÖþèąǰ“đÿšîđüúć”ĀøČĂđðŨîĕðêćöúĞćéĆïǰÖŠĂî-ĀúĆÜǰđßŠîǰÖøèĊ×ĂÜǰ“ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõì
ìĊęéĉî” “ÖćøóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞć” Ēúąǰ“ēÙøÜÖćøìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀš” ìĊęĕéšüĉđÙøćąĀŤĕüš×šćÜêšîîĊĚǰéĞćđîĉîÖćøĔîßŠüÜ
ĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉÞïĆïìĊęǰǰĒúąÞïĆïìĊęǰ
êŠĂöćĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰǰ óýǰ- ǰĕéšđøĉęö
ĒîüìćÜÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĔîúĆÖþèąǰ“ïĎøèćÖćø” ĀøČĂǰ“ñÿöñÿćî” ēÛþĉêǰðŦŪîđðŘũ÷öøĆþãŤ ǰ
ǰ  ǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷óĆçîćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøÝċÜĕéšđøĉęöÖĞćĀîéđðŨîēÙøÜÖćøìĊę
ïĎøèćÖćøÖĉÝÖøøöìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøĒêŠúąéšćîìĆĚÜðśćĕöšǰìĊęéĉîǰîĚĞćĒúąÖćøđÖþêøđ×šćĕüš
éšü÷ÖĆîǰàċęÜĂćÝÝąĕöŠđðŨîÖćøïĎøèćÖćøìøĆó÷ćÖøìčÖéšćîǰ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïúĆÖþèąĒúąüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜēÙøÜÖćøǰ
đßŠîÖćøéĞćđîĉîîē÷ïć÷ðśćĕöšĒĀŠÜßćêĉǰêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰǰìĊę÷ċéĀúĆÖÖćøǰÖćøĔßšìĊęéĉîǰǰǰǰǰǰ
ÖćøÝĆéÖćøǰðśćĕöšǰĒúąÖćøÝĆéÖćøîĚĞćǰìĊęöĉĕéšÙøĂïÙúčöëċÜîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰĒêŠÿŠÜñúêŠĂÖćøđÖþêøìĆĚÜ
ìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂö
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĔîßŠüÜ
ĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöÞïĆïìĊęǰǰëċÜÞïĆïìĊęǰǰóïüŠćÖćøÝĆéìĞćēÙøÜÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ
đóČę Ă ÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰëċ Ü Ēöš üŠ ć ÿŠ ü îĔĀâŠ ĕ éš ÝĆ é ìĞ ć ×ċĚ î ĔîúĆ Ö þèąÖćøïĎ ø èćÖćøǰĀøČ Ă
ñÿöñÿćîǰÖćøÖĞćĀîéđüúćÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜĒêŠúąÖĉÝÖøøöĕüšÖĘêćöǰĒêŠĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøêćöđðŜćĀöć÷
ìĊęÖĞćĀîéĕüšĕéšđðŨîÿŠüîĔĀâŠǰÝćÖÿćđĀêč×ĂÜðŦâĀćĒúąĂčðÿøøÙìĊęüĉđÙøćąĀŤĕüš×šćÜêšîǰǰðøąÖćøÙČĂǰÖćøđöČĂÜǰ
ÜïðøąöćèǰÿëćïĆîǰĒúąüĉßćÖćø
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đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ǰÖøößúðøąìćîǰǰǰðŘǰßúðøąìćîǰēøÜóĉöóŤïøĉþĆìÿćøöüúßî ÝĞćÖĆé Öìö
ǰÖøößúðøąìćîǰǰøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰǰ
ǰ

ǰÖøöðśćĕöšǰǰÿëĉêĉðśćĕöšǰóýǰǰ
ǰ

ǰÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰǰÖćøĔßšìĊęéĉîÝĆÜĀüĆéÞąđßĉÜđìøćǰøą÷ĂÜǰßúïčøĊǰĒúąÝĆÜĀüĆéîŠćîǰóýǰ
ǰ ÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰ ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜøąïïÖćøÝĞćĒîÖĒúąÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉîǰ ðśćĕöšëćüø ǰÝĞćîüîǰǰ
ÝĆÜĀüĆéǰ ǰðśćǰ
ǰ

ǰÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰǰĂÜÙŤÙüćöøĎšÿĎŠðŘéĉîÿćÖúǰ ēÙøÜÖćøđÿüîćüĉßćÖćøǰǰ“ĂÜÙŤÙüćöøĎšÿĎŠðŘéĉîÿćÖúǰ”
ǰÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰ ÿøčððøąđõìÖćøĔßšìĊęéĉîǰðŘǰǰ
ǰ ÖĂÜĂĞćîü÷ÖćøøĆÖþćÙüćööĆęîÙÜõć÷ĔîøćßĂćèćÝĆÖøĒúąÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöǰ 
ĒñîĒöŠïìĒÖšĕ×ðŦâĀćÖćøìĞćúć÷ìøĆó÷ćÖøðśćĕöšǰÖćøïčÖøčÖìĊęéĉî×ĂÜøĆåĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîǰ
ǰ

ǰÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ ǰüĉüĆçîćÖćøéšćîÖćøđÖþêøÖøčÜøĆêîēÖÿĉîìøŤ ÝĆéóĉöóŤđðŨîìĊę
øąúċÖĔîÜćîÿöēõßÖøčÜøĆêîēÖÿĉîìøŤǰǰǰðŘǰĀšćÜĀčšîÿŠüîÝĞćÖĆéǰõćÙóĉöóŤǰÖìö
1ǰÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ 5ǰĀîċęÜøšĂ÷ðŘÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰǰđöþć÷îǰǰ
ǰ

11 ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰǰ÷čìíýćÿêøŤđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰǰðŘǰ óýǰ- ǰ
1ǰÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ǰ ×šĂöĎúîē÷ïć÷éšćîÖćøđÖþêøðŘǰ ÿĞćîĆÖîē÷ïć÷ĒúąĒñîǰÿĞćîĆÖÜćî
ðúĆéÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
1ǰ ÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰǰĒñî÷čìíýćÿêøŤÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ
1ǰ ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉîĒĀŠÜßćêĉǰǰøąđïĊ÷ïüćøąÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉî
ĒĀŠÜßćêĉǰÙøĆĚÜìĊęǰǰüĆîìĊęǰǰöÖøćÙöǰǰđøČęĂÜìĊęǰǰ
ǰ

15ǰēÛþĉêǰðŦŪîđðŘũ÷öøĆþãŤ ǰîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøÖĆïÙüćöđðŨîðøąđìýĂčêÿćĀÖøøöĔĀöŠǰ
ǰ

1ǰĒîüĀîšćǰǰøć÷Üćîóĉđýþ:îŠćîüćÜĒîüìćÜúéÖćøðúĎÖ×šćüēóéđóĉęöóČĚîìĊęðśćǰĔßšđýøþåÖĉÝ
óĂđóĊ÷ÜøŠüööČĂđĂÖßîßŠüÜđÖþêøÖøǰĀîĆÜÿČĂóĉöóŤøć÷üĆîǰüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰ
1ǰðøąßćĕìǰǰßćüÿüî÷ćÜĔêš × Ăðøą÷č ì íŤ ßŠ ü ÷đÖþêøÖøìĊę ĕ öŠ öĊ đ ĂÖÿćøÿĉ ì íĉĝ éš ü ÷
XXXQSBDIBUBJDPN--ǰÿČïÙšîüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰ
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1ǰðøąđÿøĉåǰöĉúĉîìćÜÖĎøǰǰ ĂčìÖõĆ÷ ĔîđĂÖÿćøÖćøðøąßčöüĉßćÖćøǰðøąÝĞćðŘǰǰ ÝĆéēé÷ÿöćÙö
õĎöĉýćÿêøŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰđøČęĂÜǰõĆ÷íøøößćêĉĔîðøąđìýĕì÷ǰĀîšćǰ üĆîìĊęǰ11-ǰ óùýÝĉÖć÷îǰ
ēøÜĒøöđĂđàĊ÷ǰÖøčÜđìóöĀćîÙø
ǰēóÿêŤìĎ đé÷Ť ǰǰÝĊĚÝĆïÖúčŠöîć÷Āîšć øč Öðść Ýšć ÜðúĎÖ×š ćüēóéǰÝĆ ÜĀüĆ éîŠ ć îǰĀîĆ ÜÿČ Ăóĉ ö óŤ øć÷üĆ îǰ
üĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰ
ǰ ÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ǰøć÷ÜćîÖćøýċÖþćđøČęĂÜîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰđĂÖÿćøðøąÖĂïǰ
đúŠöìĊęǰǰîē÷ïć÷ðäĉïĆêĉÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîĒúąÖćøÝĆéÖćøìĊęéĉîǰøć÷ÜćîđÿîĂêŠĂÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø
óĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉ
1 ÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ǰ øć÷ÜćîÖćøýċÖþćēÙøÜÖćøÝĆéìĞć÷čìíýćÿêøŤÖćø
ïøĉ Ā ćøÝĆ é ÖćøìĊęéĉ î ǰ:ǰÖćøüćÜĒñîÖćøëČ ĂÙøĂÜìĊę éĉî ĒúąÖćøÿÜüîĀøČ Ă ĀüÜĀš ć öìĊę éĉî ×ĂÜøĆ å ǰ
øć÷ÜćîđÿîĂêŠĂÿĞćîĆÖÜćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöǰēøÜóĉöóŤüĉæĎøÖćøðÖǰÝĞćÖĆé
ÖøčÜđìóĄǰ
ǰÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ǰǰ øć÷ÜćîÞïĆïÿčéìšć÷ǰēÙøÜÖćøýċÖþćĒúąóĆçîćÿĉìíĉ
ÖćøëČĂÙøĂÜìĊęéĉî×ĂÜđÖþêøÖøĔîđ×êðäĉøĎðìĊéę ĉîđóČęĂîĞćĕðÿĎÖŠ øøöÿĉìíĉĝĔîìĊęéĉî×ĂÜøĆå đĂÖÿćøđÿîĂ
êŠĂÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰēøÜóĉöóŤüĉæĎø÷ŤÖćøðÖǰÖøčÜđìóĄ
ǰÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćïîóČĚîìĊęÿĎÜǰ ĂÜÙŤÖćøöĀćßî ǰǰ÷čìíýćÿêøŤÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćóČĚîìĊęÿÜĎ ǰ
ĂÜÙŤÖćøöĀćßî ǰøą÷ąìĊęǰǰ óýǰ- ǰ
ǰ ÿëćïĆîøćßõĆãǰîÙøøćßÿĊöćǰǰēÙøÜÖćøýċÖþćđ×êđýøþåÖĉÝđÖþêøÝĞćđóćąüĆÜîĚĞćđ×Ċ÷üđóČęĂñúĉê
ñúñúĉêÖćøđÖþêøÖċęÜđöČĂÜĀîćü øć÷ÜćîđÿîĂÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰ ÿðÖ ǰ
ÿëćïĆîøćßõĆãîÙøøćßÿĊöćǰÿöïĎøèŤÖćøóĉöóŤǰÝîÙøøćßÿĊöć
5ǰÿĉìíĉđéßǰóÜýŤÖĉÝüøÿĉîǰĒúąđ×öøĆåǰđëúĉÜýøĊǰǰ×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤÖĆïÖćøÿĎâđÿĊ÷ǰóČĚîìĊęðśćǰ:ǰðŦâĀć
ĒúąìćÜĂĂÖ ïøøèćíĉÖćøǰÿöóøǰĂĉýüĉúćîîìŤǰ ðŗ ÷ąìĆýîŤ ǰóćāĂîčøĆ ÖþŤ ǰđĂÖÿćøđñ÷ĒóøŠ ÿĞćîĆ Ö
ðøąÿćîÜćîßčéēÙøÜÖćøǰ“ÜćîüĉÝĆ÷đßĉÜîē÷ïć÷đÖþêøĒúąđÿøĉöÿøšćÜđÙøČĂ×Šć÷ÜćîüĉÝĆ÷đßĉÜîē÷ïć÷”
ÿëćïĆîÙúĆÜÿöĂÜ×ĂÜßćêĉøŠüöÖĆïÿĞćîĆÖÜćîÖĂÜìčîÿîĆïÿîčîÖćøüĉÝĆ÷
ǰÿčĀùìǰÿ÷ćöüćúćǰǰéĊđÝÿčĀùìđñ÷õćóǰđ×ćĀĆüēúšîđöČĂÜîŠćîǰøąïïìĊęúšöđĀúüÖúČîÖĉîìčÖĂ÷ŠćÜ
XXXOFXTDIDPN
ǰ ēÿõèǰßößćâǰǰÖøèĉýǰîóøĆêîŤǰǰēÿõĉèǰìĂÜðćîǰ ǰ øć÷ÜćîÞïĆïÿöïĎøèŤǰēÙøÜÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰ
“ðŦâĀćÖćøĂîčøĆÖþŤóČĚîìĊęðśćĕöšĒúąÖćøÝĆéÖćøìĊęéĉîìĞćÖĉîǰ:ǰ ÷čìíýćÿêøŤìĊęêšĂÜđðúĊę÷îĒðúÜđóČęĂ
ÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜßćêĉ” đĂÖÿćøĀúĆÖǰøć÷ÜćîđÿîĂêŠĂÿĞćîĆÖÜćîÖĂÜìčîÿîĆïÿîčîÖćøüĉÝĆ÷ǰ ÿÖü)
ǰÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰǰÖćøßĊĚĒÝÜÖøèĊÖćø×ć÷ìĊęéĉîĔîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉîǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰĂĞćđõĂüĆÜîĚĞćđ×Ċ÷üǰüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰXXXBMSPHPUIǰÿČïÙšîüĆîìĊę ǰÿĉÜĀćÙö 

5-
ǰÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰǰÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰēé÷ǰÿðÖǰÝĆéÜćî
ÙøïøĂïüĆ î Ùúš ć ÷üĆ î ÿëćðîćǰõć÷Ĕêš Ē îüÙĉ é ÿČ ï ÿćîóøąøćßðèĉ í ćîǰïîñČ î éĉ î ×ĂÜóŠ Ă 
ÖĂÜđÖþêøÿćøîĉđìý
 ÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøđÖþêøǰ ÿëĉêĉÖćøđÖþêø×ĂÜðøąđìýĕì÷ðŘđóćąðúĎÖǰ
đĂÖÿćøÿëĉêĉÖćøđÖþêøđú×ìĊęǰ1ǰēøÜóĉöóŤßüîóĉöóŤ
1ǰÿĞ ć îĆ Ö ÜćîđýøþåÖĉ Ý ÖćøđÖþêøǰǰÿëĉ êĉ Ö ćøđÖþêø×ĂÜðøąđìýĕì÷ǰðŘ ǰ  đĂÖÿćøÿëĉ êĉ
ÖćøđÖþêøđú×ìĊęǰǰēøÜóĉöóŤÿĀöĉêøóøĉĚîêĉĚÜǰîîìïčøĊ
ǰÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøđÖþêøǰǰÿëĉêĉÖćøđÖþêø×ĂÜðøąđìýĕì÷ǰðŘǰ ýĎî÷Ťÿćøÿîđìý
ÖćøđÖþêøǰ*44/ǰ-
ǰĂčéö ÿÖčúóøćĀöèŤ ĒúąîĉóĆçîŤ ðŦÝÞĉöóĉĀÜÿŤǰǰÖøößúðøąìćîÖĆïÖćøéĎĒúøĆÖþćÙúĂÜǰ: ÙúĂÜǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰđðøöðøąßćÖøǰĔîđĂÖÿćøĂćýøöÙüćöÙĉéđøČęĂÜ ÙúĂÜĔîÖøčÜđìóöĀćîÙøĒúąðøĉöèæú
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĀîšć -
ǰ%FQBSUNFOUǰPGǰ-BOEǰ%FWFMPQNFOUǰBOEǰ*-"$0ǰǰ Agro-ǰ&DoOoNJDǰ &WBMVBUJoOǰ oGǰ
UIFǰ$IBOBTVUrǰ-BOEǰ$oOToMJEBUJoOǰ1roKFDUǰ- #BOHLPL ǰ+VOFǰ

ïììĊę 6
------------------------------------------------

ÖćøëĂéïìđøĊ÷îîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ
đóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
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ïììĊę 6
ÖćøëĂéïìđøĊ÷îîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêø
ÝćÖÖćøìïìüîîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøìĊęÖĞćĀîé×ċĚîêĆĚÜĒêŠ
ÿöĆ÷ÖøčÜÿčē×ìĆ÷ÝîëċÜßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉÞïĆïìĊęǰǰøüöìĆĚÜÖćøüĉđÙøćąĀŤëċÜÙüćö
đßČę Ă öē÷ÜĒúąđÿš î đüúćǰ Timeline) ×ĂÜîē÷ïć÷ìøĆ ó ÷ćÖøĒêŠ ú ąéš ć îĒúąõćóøüöìĊę ÿŠ Ü ñúêŠ Ă îē÷ïć÷
ÖćøđÖþêøìĊęðøćÖäđðŨîÿëćîÖćøèŤĔîðŦÝÝčïĆîîĆĚîóïüŠćöĊðŦâĀćĂ÷ĎŠĀúć÷ðøąÖćø
đöČęĂüĉđÙøćąĀŤÿćđĀêč×ĂÜðŦâĀćÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÿŠÜñúêŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøĔîðŦÝÝčïĆîĒúšü
ÿćöćøëëĂéïìđøĊ÷îÝćÖÿćđĀêč×ĂÜðŦâĀćĕéšǰ10 ðøąÖćø éĆÜîĊĚ
1. öĊ Ā úĆ Ö ÖćøĔîÖćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷ìĊę đ ßČę Ă öē÷ÜÿĂéÙúš Ă ÜĒúąđðŨ î ĕðêćöǰ“đÿš î đüúć”
Timeline) ĒêŠĔßšđüúćðäĉïĆêĉîćîđÖĉîÖüŠćìĊęÙüøÝąđðŨîǰđßŠîǰÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîǰÖćøðøąÖćýÿÜüîĀüÜ
ĀšćöóČĚîìĊęðśćĕöš
 öĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęêŠĂđîČęĂÜĒêŠĕöŠöĊÖćøðäĉïĆêĉĒúąïĆÜÙĆïĔßšǰđßŠîǰÖćøüćÜĒñîÖćøĔßš
ìĊęéĉîǰÖćøÙčšöÙøĂÜóČĚîìĊęÖćøđÖþêø
3. öĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ǰìĊęöĊĀúĆÖÖćøĔîÖćøðäĉïĆêĉĒêŠĕöŠöĊđðŜćĀöć÷ìĊęßĆéđÝîǰđßŠîǰÖćøÝĆé
ìĊęéĉîìĞćÖĉîǰÖćøĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞć
4. öĊ Ö ćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷ǰìĊę öĊ Ā úĆ Ö ÖćøĒúąöĊ Ö ćøðäĉ ïĆ êĉ Ē êŠ ĕ öŠ đ ðŨ î ĕðêćöǰ“đÿš î đüúć
Timeline)” ìĊęÙüøÝąđðŨîǰđßŠîǰÖćøÝĆéĀćÿćíćøèĎðēõÙĔîēÙøÜÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉî
5. ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøēé÷öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđÞóćąéšćîĒêŠöĊñúÖøąìïêŠĂîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉéšćîĂČęîǰđßŠîǰÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøćǰÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
6. ÖćøĕöŠöĊđĂÖõćó×ĂÜîē÷ïć÷ĒêŠúąéšćîìĊęÖĞćĀîé×ċĚîǰĔîĒêŠúąßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝ
ĒúąÿĆ Ü ÙöĒĀŠ Ü ßćêĉ Ē úąßŠ ü ÜđüúćÖćøïøĉ Ā ćø×ĂÜøĆ å ïćúÙèąêŠ ć ÜėǰöĊ ñ úêŠ Ă ÙüćöđßČę Ă öē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøìĆĚÜìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂö
7. ÖćøĔßšîē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéöćêøÖćøđóĊ÷ÜéšćîĔééšćîĀîċęÜÝąĕöŠöĊðøąÿĉìíĉõćóđóĊ÷ÜóĂêŠĂ
ÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøǰđßŠîǰÖćøïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷đóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćøïčÖ
øčÖìĞćúć÷ðśćĕöšǰĀøČĂîē÷ïć÷îĚĞćìĊęđîšîÖćøÝĆéĀćîĚĞćĒêŠ×ćéÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßšîĚĞć
8. ×ćéÖćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîøąĀüŠ ć ÜÿŠ ü îøćßÖćøĔîÖćøïøĉ Ā ćøÝĆ é Öćø
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêø
9. ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂéĊêìĊęđßČęĂöē÷ÜĒúąÿĂéÙúšĂÜ
ÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĒúąöĊÖćøðäĉïĆêĉêćöđÿšîđüúćÝîðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝǰđßŠîǰēÙøÜÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšǰ
10. Öćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąĒñî×ĂÜøĆåïćúÙèąìĊęǰ

6-
ēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éǰéĆÜîĊĚ
61 öĊĀúĆÖÖćøĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęđßČęĂöē÷ÜÿĂéÙúšĂÜĒúąđðŨîĕðêćöđÿšîđüúć (Timeline)
ĒêŠĔßšđüúćÖćøðäĉïĆêĉîćîđÖĉîÖüŠćìĊęÙüøÝąđðŨî
ïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚǰĕéšĒÖŠǰÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîĒúąÖćøðøąÖćýÿÜüîĀüÜĀšćöóČĚîìĊęðśćĕöš
ÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîĕéšđøĉęöéĞćđîĉîÖćøöćêĆĚÜĒêŠǰóýǰǰĕéšïøøÝčúÜĔîĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝ
ĒĀŠÜßćêĉÞïĆïìĊęǰǰ óýǰ- ǰĒúąÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰđøČęĂÜÖćø
ÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉî
ĀúĆÖÖćø×ĂÜÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîǰÙČĂǰÝĞćĒîÖóČĚîìĊę×ĂÜðøąđìýĕì÷ĂĂÖđðŨîǰǰÿŠüîėǰĒøÖǰÙČĂ
óČĚîìĊęðśćĕöšøšĂ÷úąǰǰĀøČĂǰǰúšćîĕøŠǰÿŠüîìĊęǰǰđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉîĒúąđóČęĂÖĉÝÖøøöĂČęîėǰĂĊÖǰǰúšćîĕøŠ
ÝćÖĀúĆÖÖćøéĆÜÖúŠćüÝċÜöĊÖćøðäĉïĆêĉìĊęđðŨîǰ“đÿšîđüúć” ÙČĂ
 ǰÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîĂĂÖđðŨîóČĚîìĊęðśćĕöšĒúąìĊęéĉîìĞćÖĉî
 ǰöĊÖćøêøćÖãĀöć÷đóČęĂÿÜüîĀüÜĀšćöóČĚîìĊęìĊęÝĞćĒîÖđðŨîóČĚîìĊęðśćĕöšĀúć÷ÞïĆïǰĕéšĒÖŠǰ  ǰ
óøąøćßïĆââĆêĉÿÜüîĒúąÙčšöÙøĂÜÿĆêüŤðśćǰóýǰǰàċęÜ÷ÖđúĉÖđöČęĂöĊÖćøðøąÖćýĔßšóøąøćßïĆââĆêĉÿÜüîĒúą
ÙčšöÙøĂÜÿĆêüŤðśćǰóýǰǰ  ǰóøąøćßïĆââĆêĉĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉǰóýǰǰ  ǰóøąøćßïĆââĆêĉðśćÿÜüî
ĒĀŠÜßćêĉǰóýǰǰēé÷÷ÖđúĉÖóøąøćßïĆââĆêĉÿÜüîĒúąÙčšöÙøĂÜðśćǰóýǰ
 ǰóČĚîìĊęìĊęÝĞćĒîÖĂĂÖđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉîǰĕéšîĞćđ×šćÿĎŠÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîõć÷ĔêšóøąøćßïĆââĆêĉ
Āúć÷ÞïĆïìĆĚÜìĊęðøąÖćýöćÖŠĂîÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîǰđßŠîǰðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉîǰĒúąĀúĆÜÖćøÝĞćĒîÖ
ðøąđõììĊęéĉîǰÝċÜđðŨîÖćøðäĉïĆêĉìĊęđðŨîǰ“đÿšîđüúćǰ Timeline)” đóĊ÷ÜĒêŠĔßšđüúćîćîđÖĉîÖüŠćìĊęÙüøÝąđðŨî
ÖúŠ ć üÙČ Ă ǰÝćÖÖćøđøĉę ö êš î ÖćøÝĞ ć ĒîÖðøąđõììĊę éĉ î ĔîðŘ ǰ óýǰǰÝîëċ Ü ðŦ Ý Ýč ïĆ î ǰđðŨ î đüúćǰ5ǰðŘ ǰ Öćø
éĞćđîĉîÖćø÷ĆÜĕöŠÿĉĚîÿčéǰđðŨîđóøćąĕöŠĕéšÖĞćĀîéđüúćÖćøéĞćđîĉîÜćîĀøČĂđðŜćĀöć÷üŠćÝąĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷ĔîÖĊęðŘǰ
ÖćøÿÜüîĀüÜĀšćöìĊęÖĞćĀîéĕüšđðŨîǰ“đÿšîđüúć” ÝċÜĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøĕéšêćöđðŜćĀöć÷Ă÷ŠćÜøüéđøĘüǰđöČęĂ
éĞćđîĉîÖćøĕéšúŠćßšć ÖćøðøąÖćýðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉêĆĚÜĒêŠ óýǰǰëċÜǰóýǰǰđðŨîđüúćǰǰðŘǰÝċÜÝą
ÿćöćøëðøąÖćýóČĚîìĊęðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉĕéšÙøïêćöđðŜćĀöć÷ǰĒêŠóČĚîìĊęðśćĕöšÝøĉÜöĊđóĊ÷Ü 81.8 úšćîĕøŠǰéĆÜìĊęĕéš
üĉđÙøćąĀŤĒúąĒÿéÜĕüšĔîêćøćÜìĊę 4-7 Āîšć 4- ǰøĎðìĊę 4- Āîšć 4-)
“ïìđøĊ÷îĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĔîÖøèĊîÙĊĚ ČĂǰÖćøĕöŠÖĞćĀîéøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÜćî”ǰǰǰ
62 öĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęêŠĂđîČęĂÜĒêŠĕöŠöĊÖćøðäĉïĆêĉĒúąïĆÜÙĆïĔßš
ïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚǰĕéšĒÖŠǰÖćøüćÜĒñîÖćøĔßšìĊęéĉîǰĒúąÖćøÙčšöÙøĂÜóČĚîìĊęđÖþêøÖøøö
621 ÖćøüćÜĒñîÖćøĔßšìĊęéĉî
îē÷ïć÷ÖćøüćÜĒñîÖćøĔßšìĊęéĉîǰĕéšđøĉęööćêĆĚÜĒêŠĒñîóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰǰ
óýǰ- ǰìĊęĕéšÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉîđóČęĂÝĞćĒîÖóČĚîìĊęðøąđìýĂĂÖđðŨîǰǰÿŠüîėǰĒøÖ
ÙČĂóČĚîìĊęðśćĕöšøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđîČĚĂìĊęðøąđìýǰìĊęđĀúČĂĂĊÖøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđîČĚĂìĊęðøąđìýđðŨîìĊęéĉîìĞćÖĉîĒúą
ÖĉÝÖøøöĂČęîėǰĔîĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉêĆĚÜĒêŠÞïĆïìĊęǰ-ǰĕéšöĊîē÷ïć÷ÖćøüćÜĒñîÖćøĔßš
ìĊęéĉîêúĂéöćǰĒêŠĕöŠöĊÖćøðøąÖćýĒñîÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜßćêĉĒúąïĆÜÙĆïĔßšĒêŠĂ÷ŠćÜĔéǰéĆÜìĊęĕéšüĉđÙøćąĀŤĕüšĔîĀĆü×šĂǰ
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6-3
îē÷ïć÷ÖćøüćÜĒñîÖćøĔßšìĊęéĉîĕéšðøćÖäĔîÙĞćĒëúÜ×ĂÜÙèąøĆåöîêøĊêŠĂøĆåÿõć×ĂÜøĆåïćú
ÙèąìĊęǰ, 50, 51, 53 ĒúąǰéĆÜìĊęĕéšüĉđÙøćąĀŤĕüšĔîĀĆü×šĂ ǰ  Āîšćǰ-34
đöČęĂöĊÖćøðøąÖćýĔßšøĆåíøøöîĎâĒĀŠÜøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ǰóýǰǰĀöüéǰǰîē÷ïć÷ĒĀŠÜøĆåǰ
öćêøćǰ  ǰïĆââĆêĉüŠćǰ“üćÜĒñîÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜðøąđìýĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÿõćó×ĂÜóČĚîìĊęĒúąýĆÖ÷õćó×ĂÜ
ìĊęéĉîêćöĀúĆÖÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîǰđóČęĂĔĀšïìïĆââĆêĉéĆÜÖúŠćüöĊñúĔîìćÜðäĉïĆêĉĔîĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰ
àċęÜðøąÖćýĔßšđöČęĂüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰǰĕéšÖĞćĀîéĕüšĔî×šĂǰǰìøĆó÷ćÖøéĉîĕüšǰéĆÜîĊĚ
“đðŜćĀöć÷
1.2 ìøĆó÷ćÖøéĉî
1.2.1 ðøąđìýĕì÷öĊĒñîÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜßćêĉìĆĚÜøąïïìĊęÿĂéÙúšĂÜ
ĒúąđĀöćąÿöÖĆïýĆÖ÷õćó×ĂÜóČĚîìĊęĒúąÖćøóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö×ĂÜðøąđìý
1.2.2 ìĊęéĉîÖćøđÖþêøöĊÙüćöÿöïĎøèŤĒúąöĊÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉî
ìĊęđðŨîöĉêøÖĆïÿĉęÜĒüéúšĂö
1.2. đÖþêøÖøöĊÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĔîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîĂ÷ŠćÜ
đĀöćąÿöĒúą÷ĆęÜ÷Čî
êĆüßĊĚüĆé
(1) öĊ Ē ñîÖćøĔßš ìĊę éĉ î ×ĂÜßćêĉ ìĆĚ Ü øąïïìĊę ÿ ĂéÙúš Ă ÜĒúąđĀöćąÿöÖĆ ï
ýĆÖ÷õćó×ĂÜóČĚîìĊęĒúąÖćøóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö×ĂÜðøąđìýĒúąöĊÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉêćöĒñî
(2) ×îćé×ĂÜìĊęéĉîđÖþêøĂĉîìøĊ÷Ť×ĂÜðøąđìýđóĉęö×ċĚî
(3) ×îćé×ĂÜìĊęéĉîìĊęöĊñúÖøąìïÝćÖÖćøĔßšìĊęéĉîĕöŠđĀöćąÿöúéúÜ”
ñúÝćÖÖćø×ćéĒñîÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜßćêĉǰìĞćĔĀšÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜðøąđìýĕì÷öĊðŦâĀćǰđßŠîǰÖćø
ĔßšóČĚîìĊęÿĎÜìĞćÖćøđÖþêøĒêŠîĞćóČĚîìĊęìĊęđĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêøǰđßŠîǰĔîđ×êßúðøąìćîìĊęøĆåĕéšúÜìčîĕðĒúšü
ÝĞćîüîöćÖöćĔßšđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöǰÿîćöÖĂúŤôǰìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ǰđðŨîêšî
“ïìđøĊ÷îÝćÖÖøèĊîĊĚÙČĂÖćøúąđú÷đÙøČęĂÜöČĂìĊęÿĞćÙĆâìĊęÿčéĔîÖćøÖĞćĀîéÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜ
ðøąđìýìĊę÷ĆęÜ÷ČîìĞćĔĀšđÖĉéðŦâĀćìĆĚÜÖćøĔßšìĊęéĉîĒúąÖćøëČĂÙøĂÜìĊęéĉî”ǰ
ǰ

ǰ

ǰ

622 ÖćøÙčšöÙøĂÜóČĚîìĊęđÖþêøÖøøö
îē÷ïć÷ÙčšöÙøĂÜóČĚîìĊęđÖþêøÖøøöĕéšðøćÖäĔîĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉÞïĆïìĊęǰ
óýǰ- ǰÝîëċÜÞïĆïìĊęǰǰøüöđðŨîđüúćǰǰðŘ
ÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉĀúć÷đøČęĂÜǰêĆĚÜĒêŠǰóýǰǰÝîëċÜðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰǰðŘ
ĕéšöĊÖćøÝĆéìĞćøŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜóČĚîìĊęđÖþêøÖøøöøüöǰǰÞïĆïėǰĒøÖǰđöČęĂǰóýǰ
ÞïĆïìĊęǰ đöČęĂǰóýǰǰĒúąÞïĆïìĊęǰǰđöČęĂǰóýǰǰĒêŠìĆĚÜǰǰÞïĆïĕöŠñŠćîÖćøêøćđðŨîÖãĀöć÷ïĆÜÙĆïĔßšĕéš
ñúÝćÖÖćø×ćéÖãĀöć÷ÙčšöÙøĂÜóČĚîìĊęđÖþêøÖøøöǰìĞćĔĀšÿĎâđÿĊ÷óČĚîìĊęÖćøđÖþêøìĊęđĀöćąÿö
ēé÷đÞóćąĔîđ×êßúðøąìćîìĊęøĆåĕéšúÜìčîóĆçîćĕüšĒúšüÝĞćîüîöćÖǰìĆĚÜėǰìĊęóČĚîìĊęìĊęđĀöćąÿöđóČęĂÖćøđÖþêøöĊ
ÝĞćîüîÝĞćÖĆé
“ïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚÙČĂÖćøúąđú÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøêŠĂìøĆó÷ćÖøìĊęéĉîìĊęđĀöćąÿöìĊęÿčéêŠĂ
ÖćøđÖþêøǰĒúąđðŨîóČĚîìĊęìĊęÝąÿćöćøëĔßšđóČęĂÖćøđÖþêøĕéšĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî”ǰ
ǰ

6-4
63 öĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęöĊĀúĆÖÖćøĔîÖćøðäĉïĆêĉĒêŠĕöŠöĊđðŜćĀöć÷ìĊęßĆéđÝî
ïìđøĊ÷îÖøèĊîĊĚĕéšĒÖŠ ÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîǰĒúąÖćøĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞć
631 ÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉî1)
ÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîĕéšđøĉęöéĞćđîĉîÖćøöćêĆĚÜĒêŠǰóýǰǰÝîëċÜðŦÝÝčïĆîǰđðŨîđüúćǰǰðŘǰëċÜǰ
óýǰǰÝĆéĔĀšĒÖŠðøąßćßîĕéšǰǰúšćîĕøŠǰǰÙøĆüđøČĂî
ÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîĕéšÝĆéĔĀšĒÖŠǰñĎšĕøšÖøøöÿĉìíĉĝǰñĎšĕøšìĊęéĉîìĞćÖĉîǰĒúąñĎšđßŠćìĊęéĉîǰàċęÜĕöŠöĊđðŜćĀöć÷
ÿčéìšć÷ǰĕöŠüŠćÝą÷ċéÝĞćîüîóČĚîìĊęĀøČĂÝĞćîüîñĎšøĆïÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîđðŨîĀúĆÖ
ñĎšĕøšÖøøöÿĉìíĉĝìĊęéĉîǰÙČĂñĎšĂ÷ĎŠĔîĂćýĆ÷ĒúąìĞćÖĉîĔîìĊęéĉî×ĂÜøĆåǰàċęÜĔîðŘǰóýǰǰöĊøć÷ÜćîüŠć
öĊÝĞćîüîǰ úšćîøć÷ǰĔîðŘǰǰ÷ĆÜÙÜöĊñĎšĕøšÖøøöÿĉìíĉĝÝĞćîüîǰ46,63ǰøć÷
ÖøèĊñĎšĕøšìĊęéĉîìĞćÖĉîîĆĚîĔîðŘǰǰöĊøć÷ÜćîüŠćöĊÝĞćîüîǰ,755 øć÷ǰĔîðŘǰǰ ÷ĆÜÙÜöĊ
ñĎšĕøšìęéĊ ĉîìĞćÖĉîÝĞćîüî 400, øć÷
ĔîðŘǰóýǰǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉîĒĀŠÜßćêĉöĊĒñîÝąÝĆéìĊęéĉî×ĂÜøĆåĔĀš ìĆĚÜñĎšĕøš
ÖøøöÿĉìíĉĝĒúąñĎšĕøšìĊęéĉîìĞćÖĉîÝĞćîüîǰǰúšćîøć÷ àċęÜĕöŠöĊÖĞćĀîéìĊęĒîŠîĂîüŠćÝąĒúšüđÿøĘÝđöČęĂĔé
ÿŠüîÖćøđßŠćìĊęéĉîĔîðŘǰǰöĊđîČĚĂìĊęǰǰúšćîĕøŠǰĔîðŘǰǰöĊđîČĚĂìĊęǰǰúšćîĕøŠ
ÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîìĊęöĊöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜđðŨîđüúćîćîǰǰðŘǰēé÷ðøćýÝćÖđðŜćĀöć÷îĆĚî
øĆåĂćÝÝąöĂÜüŠćÖćøÝĆéìĊęéĉî×ĂÜøĆåĔĀšĒÖŠðøąßćßîđðŨîÖćøÖøąÝć÷ÖćøëČĂÙøĂÜìĊęéĉîǰÿøšćÜÙüćöđðŨîíøøöĔî
ÿĆÜÙöǰøüöìĆĚÜøĂÜøĆïÙüćö÷ćÖÝîǰĒêŠ ëċÜðŦ ÝÝč ïĆîìĊęéĉî×ĂÜøĆå öĊ đĀúČĂîšĂ÷ēé÷đÞóćąóČĚîìĊęðśćĕöšìĊęöĊêęĞćÖüŠ ć
đðŜćĀöć÷ǰǰúšćîĕøŠǰìĊęéĉî×ĂÜøĆåðøąđõìĂČęîėǰìĊęöĊĂ÷ĎŠÖĘöĊÝĞćîüîîšĂ÷öćÖǰĀćÖöĊîē÷ïć÷ìĊęéĉîēé÷îĞćìĊęéĉî×ĂÜ
×ĂÜøĆåöćÝĆéêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜđÖþêøÖøìĆĚÜĕøšÖøøöÿĉìíĉĝǰĕøšìĊęéĉîìĞćÖĉîǰĒúąñĎšìĊęđßŠćìĊęéĉîĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆîǰ
ēé÷ðøćýÝćÖđðŜćĀöć÷ĒúšüöĊēÝì÷ŤìĊęÝąêšĂÜêĂïÙČĂǰ“ÝąîĞćìĊęéĉîÝćÖĕĀîöćÝĆ éĔĀšĒÖŠðøąßćßîìĊęöĊÙüćö
êšĂÜÖćøĕöŠÿĉĚîÿčé”
ïìđøĊ÷îÖøèĊîĊĚÙČĂǰĀćÖöĊÖćøîĞćìĊęéĉî×ĂÜøĆåöćÝĆéĔĀšðøąßćßîéĆÜìĊęðäĉïĆêĉöćÝćÖĂéĊêëċÜ
ðŦÝÝčïĆîÝąĕöŠöĊìĊęéĉî×ĂÜøĆåđĀúČĂĂ÷ĎŠēé÷đÞóćąĀćÖîĞćóČĚîìĊęðśćĕöšöćÝĆéĕðĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĔîĂîćÙêǰøąïï
ÿĉęÜĒüéúšĂö×ĂÜðøąđìýÝąëĎÖìĞćúć÷úÜĂ÷ŠćÜÿĉĚîđßĉÜǰÝĞćđðŨîêšĂÜđðúĊę÷îđðŨîîĞćìĊęéĉîđĂÖßîđ×šćöćĒìîìĊęéĉî
×ĂÜøĆåǰēé÷øąïïíîćÙćøìĊęéĉîǰǰ
632 ÖćøĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞć
ÖćøĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞć ĕéšđøĉęööćêĆĚÜĒêŠĒñîóĆ çîćÖćøđýøþåÖĉÝ ĒĀŠÜßćêĉ ǰÞïĆ ïìĊę ǰ ǰ óýǰ
- ǰēé÷ĔîðŘǰóýǰǰĕéšöĊÖćøÝĆéêĆĚÜÖøöóĆçîćìĊęéĉî×ċĚîöćøĆïñĉéßĂïìĆĚÜÖćøüĉÝĆ÷ĒúąÖćøðäĉïĆêĉǰ
ĔîðŘǰǰĕéšöĊÖćøýċÖþćÙüćöøčîĒøÜ×ĂÜÖćøÿĎâđÿĊ÷éĉîÝćÖÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîǰóïüŠćöĊđîČĚĂìĊę×ĂÜ
ðøąđìýìĊę öĊÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîĔîĂĆêøćêŠ ćÜėǰøüöǰǰúšćîĕøŠǰĀúĆÜÝćÖîĆĚîðøąöćèǰǰðŘǰĕéšöĊ
ÖćøýċÖþćÖćøÿĎâđÿĊ÷éĉîÝćÖÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜǰóïüŠćöĊđîČĚĂìĊę×ĂÜðøąđìýìĊęöĊÖćøßąúšćÜ
óĆÜìúć÷×ĂÜéĉîøüöǰǰúšćîĕøŠđßŠîđéĉöǰĒúąöĊÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîøčîĒøÜĒúąøčîĒøÜöćÖǰĔîóČĚîìĊęúćéđßĉÜđ×ć
ìĊęöĊÙüćöúćéßĆîîšĂ÷ÖüŠćǰ35% øüöÖĆîöĊđîČĚĂìĊęǰ,975,848 ĕøŠǰÿŠüîĔîóČĚîìĊęÿĎÜÙČĂóČĚîìĊęõĎđ×ćĒúąĔîóČĚîìĊęúćéĀčïđ×ć
àċęÜöĊÙüćöúćéßĆîöćÖÖüŠćǰ%
öĊÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîøčîĒøÜǰĒúąøčîĒøÜöćÖøüöÖĆîöĊđîČĚĂìĊęǰ
13  ǰĕøŠǰøüöìĆĚÜÿĂÜóČĚîìĊęǰ,308,584 ĕøŠǰóČĚîìĊęÿŠüîĂČęîėǰöĊÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîîšĂ÷öćÖëċÜðćîÖúćÜ
---------------------------------1)
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6-5
ÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîéĆÜÖúŠćüîĊĚđðŨîðŦâĀćìĊęÿĞćÙĆâêŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøǰéĆÜîĆĚîĔîðŘǰ
óý ǰĕéšöĊÖćøðøąÖćýĔßšóøąøćßïĆââĆêĉóĆçîćìĊęéĉîǰóýǰǰēé÷ïìïĆââĆêĉöćêøćǰǰĕéšÖĞćĀîéĔĀš
öĊÖćøðøąÖćýđ×êĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞćĔîóČĚîìĊęìĊęđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîĒúąéĉîëúŠö
ĔîðŘǰǰÖøöóĆçîćìĊęéĉîĕéšøć÷ÜćîüŠćĔîßŠüÜĒñîóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝÞïĆïìĊęǰǰëċÜǰÞïĆïìĊęǰ
ǰéĞćđîĉîÖćøĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞćĕéšǰǰúšćîĕøŠǰĒúąĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰǰéĞćđîĉîÖćøĕéšǰǰ
úšćîĕøŠǰøüöđðŨîǰǰúšćîĕøŠǰĒúąöĊĒñîÝąéĞćđîĉîÖćøĔîßŠüÜǰǰðŘǰĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰǰÙČĂǰóýǰ
0-ǰÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠǰøüöÖĆï×ĂÜđéĉöǰǰúšćîĕøŠǰđðŨîǰǰúšćîĕøŠǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜ
óČĚîìĊęìĊęöĊÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîǰÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠ
ÝćÖÖćøìĊęöĊóČĚîìĊęìĊęđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîÝĞćîüîöćÖǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰđöþć÷î ǰ
ĕéšöĊðøąÖćýÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊđøČęĂÜǰĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰĔîĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰđúŠöìĊęǰǰĒñîÖćø
ðäĉøĎðìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöîĆĚîǰöĊđøČęĂÜìøĆó÷ćÖøéĉîĂ÷ĎŠĔîðøąđéĘîóĆçîćìĊęǰǰàċęÜĕéšÖĞćĀîéĔĀšöĊ
ÖćøÝĆéìĞćøąïïĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞćǰðŘúąǰ,000 ĕøŠǰøüöǰǰðŘǰÝĞćîüîǰ,000 ĕøŠǰàċęÜĒñîéĆÜÖúŠćüîĊĚÖĘ÷ĆÜĕöŠ
ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊęđÿĊę÷ÜìĆĚÜðøąđìýéĆÜÖúŠćü×šćÜêšî
ïìđøĊ÷îÖøèĊîĊĚĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćøĆåĕéšúąđú÷ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜðŦâĀćìĊęÿĎâđÿĊ÷éĉîïîàċęÜđðŨî
ĒĀúŠÜíćêčĂćĀćøìĊęÿĞćÙĆâĔîÖćøđÝøĉâđêĉïēê×ĂÜóČßìĊęëĎÖîĚĞćóĆéóćĕðĔîßŠüÜùéĎòîǰĀøČĂïćÜóČĚîìĊęđÖĉééĉî
ëúŠöÿøšćÜÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĒÖŠßĊüĉêĒúąìøĆó÷ŤÿĉîǰĒêŠĕöŠöĊÖćøÝĆéìĞćĒñîĒöŠïìđóČęĂÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷üŠćÝą
éĞćđîĉîÖćøĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷ĔîđüúćđìŠćĔéǰ
64 öĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęöĊĀúĆÖÖćøĒúąöĊÖćøðäĉïĆêĉĒêŠĕöŠđðŨîĕðêćö “đÿšîđüúć (Timeline)”
ìĊęÙüøÝąđðŨî
ïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚÙČĂǰÖćøÝĆéĀćÿćíćøèĎðēõÙĔîēÙøÜÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉî
ēÙøÜÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîìĆĚÜēé÷ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöðøąöüúÖãĀöć÷ìĊęéĉîǰóøąïĆââĆêĉÝĆéìĊęéĉîđóČęĂÖćø
ÙøĂÜßĊóǰóýǰǰóøąøćßïĆââĆêĉÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰóýǰǰîĆĚîǰĔîÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉ
öĊĒñîÜćîÖćøÝĆéĀćÿćíćøèĎðēõÙìĆĚÜÿĉĚîǰĒêŠđðŨîÖćøéĞćđîĉîÖćøõć÷ĀúĆÜÝĆéÙîúÜĔîóČĚîìĊęĒúšüđðŨîÿŠüîĔĀâŠǰ
×šĂöĎúìĊę÷Čî÷ĆîÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüöćÝćÖÖćøýċÖþćëċÜÿćđĀêč×ĂÜÖćø×ć÷ìĊęéĉîĔîđ×êîĉÙöÿøšćÜêîđĂÜǰĒúą
đ×êðäĉøĎðìĊęéĉî×ĂÜÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤǰ : 73) ĒúąÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ǰ
1: ) ìĊęøąïčüŠćÖćø×ć÷ìĊęéĉî×ĂÜñĎšìĊęĕéšøĆïÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîđÖĉéÝćÖÖćø×ćéÿćíćøèĎðēõÙìĆĚÜǰëîîǰ
ēøÜđøĊ÷îǰēøÜó÷ćïćúǰĕôôŜćǰîĚĞćđóČęĂÖćøÖćøñúĉêêúćéÿĉîÙšćđÖþêøìĞćĔĀšĕöŠÿćöćøëðøąÖĂïĂćßĊóĔĀšöĊøć÷ĕéš
đóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøéĞćøÜßĊüĉê
×šĂöĎúìĊęßĆéđÝîĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰǰÙČĂÖćøìĊęÙèąøĆÖþćÙüćö
ÿÜïĒĀŠÜßćêĉǰöĊÙĞćÿĆęÜĔĀšêøüÝÿĂïÖćøēĂîÿĉìíĉ×ĂÜñĎšìĊęĕéšøĆïĂîčâćêĔĀšđ×šćĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîĔîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉîǰ
óïüŠćöĊóČĚîìĊęìĊęĕéšēĂîÿĉìíĉĕðÝĞćîüîöćÖÖüŠćÿćöĒÿîøć÷ǰàċęÜóČĚîìĊęéĆÜÖúŠćüîĊĚđðŨîóČĚîìĊęðśćĕöšǰZone E ìĊęÖøöðśćĕöš
öĂïĔĀšÖĆïÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰðśćĕöšǰ
Zone E éĆÜÖúŠćüîĊĚǰđðŨîóČĚîìĊęìĊęĕöŠđĀöćąÿöêŠĂÖćøđÖþêøǰĕöŠöĊÿćíćøèĎðēõÙĔéėǰđóøćąđðŨîóČĚîìĊęðśćĕöšǰëċÜĒöš
ÝąđðŨîÖćøÝĆéĔĀšÖĆïðøąßćßîìĊęìĞćÖĉîĂ÷ĎŠđéĉöÖĘêćöǰÖćøđðúĊę÷îÝćÖÿõćóÖćøĕøšÖøøöÿĉìíĉĝǰĔĀšöĊÿĉìíĉìĞćÖĉîĔî
øĎðÖćøĂîčâćêĔĀšđ×šćĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîĔîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉîÖĘĕöŠĕéšìĞćĔĀšÙčèõćóßĊüĉê×ĂÜðøąßćßîÖúčŠöîĊĚéĊ×ċĚîǰ
ÝċÜöĊÖćø×ć÷ĀøČĂēĂîÿĉìíĉĕðéĆÜÖúŠćü
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ïìđøĊ ÷ îÖøèĊ îĊĚ öĊ ÿ ćøąÿĞ ć ÙĆ â ìĊę üŠ ć ǰëċ Ü Ēöš Ö ćøÝĆ é ìĊę éĉ î ìĞ ć Öĉ î Ĕîðøąđìýĕì÷ÝąöĊ Ā úĆ Ö ÖćøĒúą
ĒñîðäĉïĆêĉǰĔîÖćøÝĆéĀćÿćíćøèĎðēõÙĔîóČĚîìĊęêŠćÜėǰÖĘêćöǰĒêŠđðŨîÖćøéĞćđîĉîÖćøõć÷ĀúĆÜÝćÖìĊęĕéšïøøÝč
ÙîúÜĕðÖŠĂîĒúšüǰĒìîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćÿćíćøèĎðēõÙĔĀšóøšĂöÖŠĂîìĊęÝąÝĆéÙîúÜǰÖćøÝĆéìĊęéĉîĔî
ðøąđìýĕì÷đóČęĂ÷ÖøąéĆïÙčèõćóßĊüĉêêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤìĊęêĆĚÜĕüšÝċÜĕöŠðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝǰǰ
65 ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøēé÷öĊ üĆêëčðøąÿÜÙŤđÞóćąéšćîĒêŠöĊñúÖøąìïêŠ Ăîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉéšćîĂČęî
ïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚöĊǰǰđøČęĂÜǰÙČĂǰîē÷ïć÷Öćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøćǰĒúąÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóé
đúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
651 îē÷ïć÷Öćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøć
ÙèąøĆåöîêøĊǰĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰđøČęĂÜǰēÙøÜÖćøðúĎÖ÷ćÜđóČęĂ÷ÖøąéĆï
øć÷ĕéšĒ úąÙüćööĆęî ÙÜĔĀšĒ ÖŠđ ÖþêøÖøĔîĒĀúŠ Ü ðúĎÖ÷ćÜĔĀöŠǰ Öćøðøąßč ö ǰÙøöǰîĆ éóĉ đ ýþ ǰĔĀš ÷ Öđúĉ Ööêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊđöČęĂüĆîìĊęǰǰÖčöõćóĆîíŤǰǰìĊęÖĞćĀîéĔĀš×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜ×ĂÜðøąđìýĕöŠđÖĉîǰǰúšćîĕøŠ ēé÷ĔĀš
×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜĔĀöŠĔîĒêŠúąðŘĕéšđìŠćÖĆïóČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜìĊęúéúÜĔîĒĀúŠÜðúĎÖ÷ćÜđéĉöĒúąĕöŠÙüøðúĎÖ÷ćÜĔĀöŠ
ĔîõćÙđĀîČĂøüöìĆĚÜĔĀš×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜĕéšĔîìčÖõćÙ×ĂÜðøąđìýĔîóČĚîìĊęìĊęÖøąìøüÜđÖþêøĄǰ ÖøöüĉßćÖćø
đÖþêø ǰÖĞćĀîéǰéšü÷öêĉÙèąøĆåöîêøĊéĆÜÖúŠćüîĊĚÖøöüĉßćÖćøđÖþêøÝċÜĕéšÝĆéìĞćēÙøÜÖćøðúĎÖ÷ćÜóćøćǰđóČęĂ
÷ÖøąéĆïøć÷ĕéšĒúąÙüćööĆęîÙÜĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøĔîĒĀúŠÜðúĎÖ÷ćÜóćøćĔĀöŠǰøą÷ąìĊęǰǰ - ÖĞćĀîéóČĚîìĊę
éĞćđîĉîÖćøđïČĚĂÜêšîǰǰúšćîĕøŠǰĒïŠÜđðŨîóČĚîìĊęõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂǰǰĒÿîĕøŠǰĒúąõćÙđĀîČĂǰǰĒÿîĕøŠǰēé÷
ĔßšÜïðøąöćèÝćÖÖĂÜìčîēÙøÜÖćøßŠü÷đĀúČĂđÖþêøÖøǰ ÙßÖ ǰðúĂééĂÖđïĊĚ÷ǰìĆĚÜÿĉĚîǰ ǰúšćîïćì
êŠĂöćĕéšöĊēÙøÜÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîøą÷ąìĊęǰǰ óý- ǰÿŠÜđÿøĉöÖćøðúĎÖ÷ćÜóćøć
ìéĒìîóČĚîìĊęðúĎÖÖøąđìĊ÷öĔîǰǰÝĆÜĀüĆéõćÙđĀîČĂǰÙČĂǰđßĊ÷ÜĔĀöŠǰđßĊ÷Üøć÷ǰúĞćóĎîǰóąđ÷ćǰúĞćðćÜǰêćÖǰĒúą
ĒöŠăŠĂÜÿĂîǰēé÷öĊđðŜćĀöć÷ðúĎÖ÷ćÜóćøćìéĒìîÝĞćîüîǰ ǰĕøŠǰéšü÷ÜïðøąöćèìĆĚÜÿĉĚîǰǰúšćîïćì
ĀúĆÜÝćÖøĆåïćúöĊîē÷ïć÷ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøćĔîðŘǰǰđðŨîêšîöćǰ
ÝîëċÜǰóýǰǰóČĚîìĊęðúĎ Ö÷ćÜđóĉęö×ċĚîÝćÖǰǰúšćîĕøŠ ǰĔîðŘǰǰđðŨîǰǰúšćîĕøŠǰ ĔîðŦÝÝčïĆîǰ
ÿĞ ć îĆ Ö ÜćîđýøþåÖĉ Ý ÖćøđÖþêø ǰ: 95) àċę Ü ïćÜóČĚ î ìĊę ĕ éš ïč Ö øč Ö óČĚ î ìĊę ðś ć ĕöš Ĕ îóČĚ î ìĊę êŠ ć Üėǰ×ĂÜðøąđìýǰ
ēé÷đÞóćąĔîóČĚîìĊęõćÙĔêšđÖþêøÖøìĊęĕöŠöĊđĂÖÿćøÿĉìíĉĝöĊöćÖÖüŠćǰ ǰÙøĆüđøČĂîĀøČĂÖüŠćǰǰúšćîÙî àċęÜîć÷Ö
ÿöćÙöđÖþêøÖøßćüÿüî÷ćÜǰǰÝĆÜĀüĆéõćÙĔêšǰĕéšöć÷ČęîĀîĆÜÿČĂëċÜîć÷ÖøĆåöîêøĊǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰöÖøćÙöǰ
đóČęĂĔĀšßŠü÷đĀúČĂǰ ðøąßćĕì ǰ: 1) ĒúąÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ǰ :  ǰ ĕéšøć÷ÜćîüŠćöĊóČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøć
Ĕîđ×êðśćĕöšǰÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠ
“ïìđøĊ÷îÝćÖÖøèĊîĊĚÖĘÙČĂǰÖćøéĞćđîĉîîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøìĊęöĉĕéšöĊÖćøóĉÝćøèćøŠüöÖĆï
îē÷ïć÷éšćîĂČęîĕðóøšĂöÖĆî”ǰ
652 ÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
õć÷ĀúĆÜìĊęÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊę ǰÖøÖãćÙöǰǰđĀĘîßĂïĔîĀúĆÖÖćøĒúąĒîüìćÜ
ðøąÖĆîøćÙć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰðŘǰǰêćöìĊęÖøąìøüÜóćèĉß÷ŤđÿîĂǰēé÷öĊÿćøąÿĞćÙĆâǰÙČĂ
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ǰÖćøðøąÖćýøćÙć×ĆĚîêęĞć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰðŘǰǰÖÖúąǰǰïćìǰēé÷Ĕßš
đÖèæŤêšîìčîÖćøñúĉê×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤÙüćößČĚîĕöŠđÖĉîǰ % đÞúĊę÷ìĆĚÜðøąđìýǰđìŠćÖĆïÖĉēúÖøĆöúąǰǰïćìǰ
×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøđÖþêøǰøüöÙŠć×îÿŠÜĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøÝćÖĕøŠîćĕð÷ĆÜñĎšøĆïàČĚĂǰđÞúĊę÷ÖĉēúÖøĆöúąǰǰ
ïćìǰĒúąÙŠćêĂïĒìîĔĀšđÖþêøÖøøšĂ÷úąǰ
ǰÖćøìĞ ć ÿĆ â âćðøąÖĆ î øćÙćǰêĆĚ Ü ĒêŠ đ éČ Ă îÿĉ Ü ĀćÙöǰ– óùýÝĉ Ö ć÷îǰǰēé÷
íîćÙćøđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤÖćøđÖþêøǰ íÖÿ ǰìĞćÿĆââćĄǰÖĆïđÖþêøÖøìĊęÖøąìøüÜđÖþêøĒúą
ÿĀÖøèŤǰĂĂÖĔĀšēé÷ĔîÿĆââćðøąÖĆîÝąøąïčöćêøåćîÙčèõćó×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤǰøćÙćǰðøąÖĆî×ĆĚîêęĞćǰðøĉöćèìĊę
ÝąìĞćðøąÖĆîǰĒúąøą÷ąđüúćðøąÖĆî
ÝćÖîē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüǰóČĚîìĊęðúĎÖ×šćüēóéǰĕéš×÷ć÷êĆüĂ÷ŠćÜøüéđøĘüĔîóČĚîìĊęõćÙđĀîČĂǰ
àċęÜÿŠüîĔĀâŠđðŨîóČĚîìĊęÿĎÜßĆîĀøČĂõĎđ×ć
ĔîÖøèĊ×ĂÜÝĆÜĀüĆéîŠćîóČĚîìĊęðúĎÖ×šćüēóéĕéšđóĉęöÝćÖǰ,760 ĕøŠǰĔîðŘǰǰđðŨîǰ
811,814 ĔîðŘǰǰ ÖøöóĆçîćìĊęéĉî ǰǰǰǰÖøöóĆçîćìĊęéĉî ǰǰ ìĞćĔĀšöĊÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĕöšǰ
ĔîìĊęÿĎÜßĆîÝĞćîüîöćÖǰēé÷óČĚîìĊęðśćĕöšđöČęĂǰóýǰǰöĊÝĞćîüî   ǰ ĕøŠǰ ÖøöóĆçîćìĊęéĉî ǰǰ  ǰ
úéúÜđĀúČĂǰ  ǰĕøŠǰĔîðŘǰóýǰǰ ÖøöóĆçîćìĊęéĉî :  ðŦâĀćìĊęêćööćÙČĂĀöĂÖÙüĆîÝćÖÖćø
đñćđêøĊ÷öóČĚîìĊęĔîùéĎĒúšÜǰÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîĒúąéĉîëúŠöĔîùéĎòîǰéĆÜìĊęđÖĉé×ċĚîĔîđéČĂîÖøÖãćÙöǰ
ìĊęïšćîĀšü÷×ćïǰĂĞćđõĂïŠĂđÖúČĂǰÝĆÜĀüĆéîŠćîǰÝîöĊñĎšđÿĊ÷ßĊüĉêÝĞćîüîǰǰøć÷ǰĒúąìøĆó÷ŤÿĉîđÿĊ÷Āć÷ÝĞćîüîöćÖ
Öćø×÷ć÷êĆü×ĂÜóČĚîìĊęðúĎÖ×šćüēóéîĊĚǰÝćÖÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜîĆÖüĉßćÖćøǰĒúąÿëćïĆîìćÜ
üĉßćÖćøĕéšøąïčĕüšüŠćǰÿćđĀêčÿĞćÙĆâÖĘÙČĂǰÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóé×ĂÜøĆåïćúǰ ÿĉìíĉđéßǰóÜýŤÖĉÝüøÿĉîǰĒúąǰǰǰ
đ×öøĆåǰđëúĉÜýøĊ, ǰǰÿčĀùìǰÿ÷ćöüćúć ǰǰ-ǰĒîüĀîšć ǰǰǰÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćïî
óČĚîìĊęÿĎÜǰ ĂÜÙŤÖćøöĀćßî , ǰǰēóÿêŤìĎđé÷Ť ǰǰ"-6)
ïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚöĊÿćøąÿĞćÙĆâĔĀšđĀĘîüŠćîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøđøČęĂÜÖćøðøąÖĆî
øćÙć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤÿŠÜñúĔĀšóČĚîìĊęðśćĕöšëĎÖìĞćúć÷ǰìĊęöĊñúêŠĂîē÷ïć÷îĚĞćìĆĚÜîĚĞćìŠüöõĆ÷ĒúšÜǰĒúąîē÷ïć÷
ìĊęéĉîÙČĂÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷×ĂÜéĉîǰĒúąéĉîëúŠöàċęÜÙüøóĉÝćøèćÙüïÙĎŠÖĆîĕðǰ
66 ÖćøĕöŠöĊđĂÖõćó×ĂÜîē÷ïć÷ĒêŠúąéšćîìĊęÖĞćĀîé×ċĚî ĔîĒêŠúąßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúą
ÿĆ Ü ÙöĒĀŠ Ü ßćêĉ Ē úąßŠ ü ÜđüúćÖćøïøĉ Ā ćø×ĂÜøĆ å ÙèąêŠ ć Üė öĊ ñ úêŠ Ă ÙüćöđßČę Ă öē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøìĆĚÜìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂö
ïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚǰĕéšĒÖŠǰÖćøđøŠÜøĆéÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîǰĒúąÖćøĕöŠöĊđĂÖõćó×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćĕì÷
661 ÖćøđøŠÜøĆéÖćøðäĉøĎðìĊęéĉî
ÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰđøČęĂÜÖćøóĉÝćøèćĒÖšĕ×ðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆï
ìĊęéĉîĔîđ×êðśćĕöšēé÷öĊÿćøąìĊęÿĞćÙĆâÙČĂǰêšĂÜÖćøĒÖšðŦâĀćÖćøïčÖøčÖđ×šćĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĒúąìĞćÖĉîĔîóČĚîìĊęðśćĕöš×ĂÜ
øćþãøǰēé÷ĔĀšÖøöðśćĕöšöĂïìĊęéĉîĔîđ×êðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰĒúąđ×êðśćĕöšëćüøǰ ÷ÖđüšîóČĚîìĊęðśćĂîčøĆÖþŤêćö
ÖãĀöć÷ĀøČĂêćööêĉÙèąøĆåöîêøĊ ǰĔĀšĒÖŠÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøöǰĕðéĞćđîĉîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîǰ
àċęÜđðŨîÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïÖćøĔßšìĊęéĉîĔîđ×êðśćĕöšǰēé÷ÖćøĔĀšÿĉìíĉĔîÖćøđ×šćĔßšðøąē÷ßîŤìĊęëĎÖêšĂÜêćöÖãĀöć÷ĒÖŠñĎš
ĕøšÖøøöÿĉìíĉĝ
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ÝćÖîē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüǰÖøöðśćĕöšĕéšöĂïìĊęéĉîÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠǰàċęÜđðŨîðśćìĊęÝĞćĒîÖĕüšêćööêĉ
ÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰĒúąǰǰöĊîćÙöǰǰđðŨîǰ;POFǰ"ǰĒúąǰZone E ĔĀšĒÖŠÿĞćîĆÖÜćîÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂ
đÖþêøÖøøö
êŠĂöćöĊðŦâĀćÖøèĊÖćøĒÝÖĀîĆÜÿČĂĂîčâćêĔĀšđ×šćìĞćðøąē÷ßîŤĔîđ×êðäĉøĎðìĊęéĉîĀøČĂǰÿðÖǰ
4-ǰìĊęÝĆÜĀüĆéõĎđ ÖĘê ǰđîČęĂ ÜÝćÖñĎšìĊę ĕéšøĆ ï ǰÿðÖ 4-ǰïćÜøć÷öĊ Ùčè ÿöïĆ êĉìĊę öĉĔ ßŠđ ÖþêøÖøǰõć÷ĀúĆ Ü Öćø
đðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúĔîđéČĂîÖøÖäćÙöǰǰĒúąêŠĂöćÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰ
÷ÖđúĉÖöêĉÙèąøĆåöîêøĊüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰǰđøČęĂÜÖćøóĉÝćøèćĒÖšðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïìĊęéĉîĔîđ×êðśćĕöš
“ÖćøđøŠÜøĆéÖćøĒÖšðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïìĊęéĉîĔîđ×êðśćĕöšÝċÜĕéš÷čêĉúÜĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜ”ǰ
ǰ

Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöĔîÖćøĒëúÜîē÷ïć÷×ĂÜøĆåïćúÙèąìĊęǰǰêŠĂÿõć àċęÜöĊîć÷ïøøĀćøǰýĉúðĂćßć
đðŨîîć÷ÖøĆåöîêøĊđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰĕéšöĊÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîĔîîē÷ïć÷éšćî
đÖþêøÖøøöǰ×šĂǰǰéĆÜîĊĚ
ĶǰđøŠÜøĆéÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîĔĀšĒÖŠđÖþêøÖøñĎš÷ćÖÝîĒúąĕöŠöĊìĊęéĉîìĞćÖĉîđóĊ÷ÜóĂ
êćöđÝêîćøöèŤ×ĂÜÖãĀöć÷ðäĉøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøö”
ǰ

đîČęĂÜÝćÖÖćøïøĉĀćøðøąđìý×ĂÜøĆåïćúÙèąìĊęǰǰöĊđüúćđóĊ÷ÜǰǰðŘđýþǰ ǰÖøÖäćÙöǰ-ǰ
óùýÝĉÖć÷îǰ ǰÖćøđøŠÜøĆéÖćøðäĉøĎðìĊęéĉîêćöìĊęĒëúÜêŠĂøĆåÿõćÝċÜĕöŠöĊñúĔîìćÜðäĉïĆêĉöćÖîĆÖ
“ïìđøĊ÷îÝćÖÖøèĊîĊĚǰÿøčðĕéšüŠćÖćøĕöŠöĊđĂÖõćó×ĂÜîē÷ïć÷öĊñúêŠĂÖćøĒÖšðŦâĀćÖćø
óĆçîćÖćøđÖþêø×ĂÜðøąđìý”ǰ
662 ÖćøĕöŠöĊđĂÖõćó×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćĕì÷
ÝćÖÖćøìïìüîîē÷ïć÷îĚĞćĔîõćóøüöĒúąîē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéēé÷ÙèąøĆåöîêøĊóïüŠćöĊÙüćö
ĕöŠêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćĕì÷ìĊęđÖĉéÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúǰëċÜĒöšüŠćüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćéĆÜÖúŠćü
öĊïćÜÿŠüîìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆîÖĘêćöǰđóČęĂĔĀšđĀĘî×šĂđìĘÝÝøĉÜéĆÜÖúŠćü ÝąüĉđÙøćąĀŤÙüćöĕöŠêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜîē÷ïć÷îĚĞćìĊę
đÖĉéÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúÝćÖöêĉÙèąøĆåöîêøĊǰøüöǰǰßŠüÜđüúćéĆÜîĊĚ
 ǰĔîÿöĆ÷øĆåïćúÙèąìĊęǰǰĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰǰÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰ
ǰêčúćÙöǰǰđĀĘîßĂï “îē÷ïć÷îĚĞćĒĀŠÜßćêĉ” àċęÜöĊìĆĚÜĀöéǰǰ×šĂǰĀúĆÜÝćÖÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉĒúšüǰĕéšöĊđüúć
ïøĉĀćøðøąđìýĂĊÖðøąöćèǰǰđéČĂîđýþǰÖĘöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúĔîđéČĂîÖčöõćóĆîíŤǰ
 ǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰǰàċęÜĂ÷ĎŠĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰǰĔîÿöĆ÷øĆåïćú
ÙèąìĊęǰ ǰÙèąøĆå öîêøĊ ĕéš öĊ ö êĉ đøČę Ă ÜēÙøÜÖćøúÜìč î ×îćéĔĀâŠ × ĂÜõćÙøĆå ǰ .FHB Project) ēé÷öĊ ÿ ć×ć
ìøĆó÷ćÖøîĚĞćìĊęöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤǰđóČęĂïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞć×ĂÜðøąđìýĔîõćóøüöĔĀšđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊøąïï
Ēúą÷ĆęÜ÷ČîǰàċęÜêŠĂöćÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉÿć×ćìøĆó÷ćÖøîĚĞćĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜ đöČęĂüĆîìĊęǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰĀúĆÜÝćÖ
ÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉĒúšüǰĕéšöĊđüúćïøĉĀćøðøąđìýĂĊÖðøąöćèǰǰđéČĂî ÖĘöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúĔîđéČĂîǰ
ÖĆî÷ć÷îǰ
3) ĔîÿöĆ÷øĆåïćúÙèąìĊęǰǰàċęÜĂ÷ĎŠĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰǰÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉ
đĀĘîßĂï đöČęĂüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰ “ĒñîÖćøúÜìčîóĆ çîćĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøîĚĞćĒúąÖćøßúðøąìćî”
ĀúĆÜÝćÖÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉĒúšüǰĕéšöĊđüúćïøĉĀćøðøąđìýĂĊÖðøąöćèǰǰđéČĂîđýþǰÖĘöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćú
ĔîđéČĂîÖĆî÷ć÷îǰ
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 ǰĔîÿöĆ÷øĆåïćúÙèąìĊęǰǰàċęÜĂ÷ĎŠĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰǰÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊ
öêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰöÖøćÙöǰǰđĀĘîßĂïǰ“ĒñîĒöŠïìÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂ
ïøøđìćðŦâĀćĂčìÖõĆ÷øą÷ąđøŠÜéŠüîǰĒúąĒñîðäĉïĆêĉÖćøĂčìÖõĆ÷ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćĒïïïĎøèćÖćøĒúą÷ĆęÜ÷Čîǰ ÖøèĊúčŠöîĚćĞ
đÝšćóøą÷ć ” ĔîüÜđÜĉîǰǰĒÿîúšćîǰàċęÜöĊÖćøðøąöĎúĔîúĆÖþèąĂĂÖĒïïĒúąÖŠĂÿøšćÜǰĔîđéČĂîóùþõćÙöǰ
ǰĒêŠĕéšöĊđüúćïøĉĀćøðøąđìýĂĊÖðøąöćèǰǰðŘǰÖĘöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøĆåïćúĔîđéČĂîǰóùþõćÙöǰ
êŠĂöćĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰǰÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰ
8 đĀĘîßĂïǰ“ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ óýǰ- ǰ×ċĚîéĞćđîĉîÖćøĒìîǰĒúąĕéšéĞćđîĉîÖćøöć
ÝîëċÜðŦÝÝčïĆîđðŨîđüúćǰ3 ðŘđýþ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜĒñîìĊęÝĆéìĞć×ċĚîĒúąÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉìĆĚÜǰ4 ÙøĆĚÜǰ
óïüŠćöĊǰǰéšćîǰìĊęđĀöČĂîÖĆîÙČĂǰ  ǰĒÖšðŦâĀćîĚĞć×ćéĒÙúîǰ  ǰĒÖšðŦâĀćîĚĞćìŠüöǰĒúą  ǰĒÖšðŦâĀćîĚĞćđÿĊ÷ǰ
àċęÜĀćÖĕöŠ÷Öđúĉ ÖöêĉđéĉöÖĘÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðĕéšǰēé÷ĂćÝÝąöĊüĉíĊðäĉ ïĆêĉìĊę êŠćÜÖĆîǰĒêŠ üĆêëčðøąÿÜÙŤĕöŠ
đðúĊę÷îĒðúÜǰÖćø÷ÖđúĉÖöêĉìĞćĔĀšÖćøðäĉïĆêĉ×ćéÙüćöêŠĂđîČęĂÜǰàċęÜÿŠÜñúêŠĂîē÷ïć÷ÖćøóĆçîćÖćøđÖþêø
“ÿćøąÿĞćÙĆâìĊęëĂéđðŨîïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚǰÙČĂÖćø×ćéđĂÖõćóĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîĚĞćǰ
ìĆĚÜėǰìĊęöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤìĊęđĀöČĂîÖĆîǰÿŠÜñúêŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøìĆĚÜìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂö”ǰ
6 ÖćøĔßšîē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéöćêøÖćøđóĊ÷ÜéšćîĔééšćîĀîċęÜÝąĕöŠöĊðøąÿĉìíĉõćóđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćø
ĒÖšĕ×ðŦâĀćÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêø
ïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚ ĕéšĒÖŠ 1) öćêøÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĕöšǰĒúą  ǰÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó
ÖćøĔßšîĚĞć
61 öćêøÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĕöš
ÖćøĒÖšĕ×ĒúąðŜĂÜÖĆîÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĕöšìĊęéĞćđîĉîÖćøöćĔîĂéĊêöĊĀúć÷öćêøÖćøǰđßŠîǰ
ÖćøïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷ĒúąÖćøĂó÷óøćþãøĂĂÖÝćÖóČĚîìĊęðśćĕöš
ÖćøïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷đóČęĂĂîčøĆÖþŤóČĚîìĊęðśćĕöšēé÷ĔßšĂĞćîćÝÝćÖóøąøćßïĆââĆêĉǰǰÞïĆïǰÙČĂǰǰ
 ǰóøąøćßïĆââĆêĉðśćĕöšǰóý ǰ  ǰóøąøćßïĆââĆêĉĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉǰóýǰ  ǰóøąøćßïĆââĆêĉðść
ÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰóýǰǰĒúą  ǰóøąøćßïĆââĆêĉÿÜüîĒúąÙčšöÙøĂÜÿĆêüŤðśćǰóýǰĒêŠÝćÖÿëĉêĉÖćø
ÝĆïÖčöéĞćđîĉîÙéĊÝćÖÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĕöšĔîðŘǰǰÿĎÜëċÜǰ ǰÙéĊǰøüöđîČĚĂìĊęǰ ǰĕøŠǰ Öøöðśćĕöš ǰ
0: 1) àċęÜĒÿéÜüŠćöćêøÖćøÖćøïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷ĕöŠöĊðøąÿĉìíĉõćóđìŠćìĊęÙüø
ĔîÖøèĊ×ĂÜÖćøĂó÷óøćþãøĂĂÖÝćÖóČĚîìĊęðśćĕöšǰàċęÜöĊĀúć÷ÙøĆĚÜđßŠîǰ ) ÖćøĂó÷óßćüđ×ćǰ
ĂĞćđõĂÙúĂÜúćîǰÝĆÜĀüĆéÖĞćĒóÜđóßøǰ  ǰÖćøĂó÷óßîđñŠćÝćÖĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉéĂ÷ĀúüÜǰÝĆÜĀüĆéúĞćðćÜǰ  ǰ
ÖćøĂó÷óøćþãøĂĂÖÝćÖðśćøĂ÷êŠĂǰǰÝĆÜĀüĆéǰõćÙêąüĆîĂĂÖǰ  ǰĂó÷óßćüïšćîĂĂÖÝćÖðśćéÜúćîĔî
ēÙøÜÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉîĔĀšñĎš÷ćÖĕøšĔîóČĚîìĊęðśćÿÜüîđÿČęĂöēìøöǰĒúąǰ  ǰÖćøĂó÷óßîđñŠć ĂĞćđõĂĒÝšĀŠöǰÝĆÜĀüĆé
úĞćðćÜǰĕéš÷čêĉúÜđóøćąĕöŠðøąÿïñúÿĞćđøĘÝǰđîČęĂÜÝćÖĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öóČĚîìĊęĂó÷óìĊęđĀöćąÿöĕüšÖŠĂî
öćêøÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĕöšǰìĆĚÜǰǰöćêøÖćøĕöŠöĊñúêŠĂÖćøúéÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷
ðśćĕöšĕéšĒêŠĂ÷ŠćÜĔéǰÿćđĀêčìĊęÿĞćÙĆâǰÙČĂǰ×ćéöćêøÖćøìĊęÿĞćÙĆâöćÿîĆïÿîčîēé÷đÞóćąǰ“ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜ
ðøąßćßî”
ǰ
“ÿćøąÿĞćÙĆâìĊęëĂéđðŨîïìđøĊ÷îǰÖøèĊîĊĚÙĂČ ÖćøĔßšöćêøÖćøéšćîĔééšćîĀîċęÜÝąĕöŠðøąÿï
ñúÿĞćđøĘÝĔîÖćøĒÖšðŦâĀćÖćøïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĕöšǰÝĞćđðŨîêšĂÜöĊöćêøÖćøĂČęîėǰøŠüöéšü÷”ǰ
ǰ

6-10
ǰ

ǰ

62 Öćøđóĉöę ðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßšîĚĞć
ÝćÖÖćøüĉ đ ÙøćąĀŤ ëċ Ü ÿëćîõćóîĚĞ ć ĕì÷óïüŠ ć îĚĞ ć đóČę Ă ÖćøđÖþêøđøĉę ö ×ćéĒÙúîǰĒúąøĆ å öĊ
îē÷ïć÷ÖŠĂÿøšćÜĒĀúŠÜîĚĞćđóĉęö×ċĚîǰøüöìĆĚÜÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęßúðøąìćîđóĉęöđêĉöĔĀšÙøïǰǰúšćîĕøŠǰàċęÜÿøčðĕéšüŠćöĊ
Öćøđîšîîē÷ïć÷ÖćøÝĆéĀćîĚĞćđóĉęöđêĉöđóČęĂöćóĆçîćÖćøđÖþêø
Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöÝćÖÖćøýċÖþćǰ×ĂÜÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜđĂđßĊ÷ǰ : 45) ðøąÿĉìíĉõćóÖćø
ĔßšîĚĞć×ĂÜēÙøÜÖćøúĞćðćüñŠćîøąïïÖćøÿŠÜîĚĞćêŠćÜėǰîĆĚîǰöĊđóĊ÷Üǰ% êŠĂöćÝćÖÖćøýċÖþć×ĂÜÖøößúðøąìćî
 ǰóïüŠćöĊðøąÿĉìíĉõćóǰ36% éĆÜîĆĚîĔîÖćøÖĎšđÜĉîđóČęĂðøĆïēÙøÜÿøšćÜõćÙđÖþêøÝćÖíîćÙćøóĆçîćĒĀŠÜ
đĂđßĊ÷ĔîðŘǰǰ ÝċÜĕéšÖĞćĀîéđøČęĂÜÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßšîĚĞćǰĒúąĔîđüúćêŠĂöćÙèąøĆåöîêøĊöĊöêĉđöČęĂüĆîìĊęǰ
ǰóùþõćÙöǰǰđøČęĂÜ÷čìíýćÿêøŤÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰóýǰ-ǰĔĀšđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćø
ĔßšîĚĞćǰĔîóČĚîìĊęßúðøąìćîđéĉöÝĞćîüîǰǰúšćîĕøŠǰ×ċĚîĂ÷ŠćÜîšĂ÷øšĂ÷úąǰ
ëċÜĒöšüŠćÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßšîĚĞćÝąöĊðøąē÷ßîŤêŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøöćÖ×ċĚîǰĒêŠ
îē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéĔîđøČęĂÜîĊĚöĊîšĂ÷öćÖ
ǰ
“ÿćøąÿĞćÙĆâìĊęëĂéđðŨîïìđøĊ÷îĔîÖøèĊÙĂČ ǰÖćø×ćéĒÙúîîĚĞćđóČęĂÖćøđÖþêøǰĕöŠÿćöćøë
ÝąđîšîöćêøÖćøÝĆéĀćîĚćĞ đóĊ÷ÜéšćîđéĊ÷üÝĞćđðŨîêšĂÜöĊÖćøîĞćöćêøÖćøéšćîĂČîę đ×šćöćđÿøĉöǰēé÷đÞóćąÖćø
đóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßšîćĚĞ ”ǰ
ǰ
68 ×ćéÖćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîøąĀüŠ ć ÜÿŠ ü îøćßÖćøĔîÖćøïøĉ Ā ćøÝĆ é Öćø
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêø
éšü÷đĀêčìĊęüŠćÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøöĊÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉìĆĚÜǰðśćĕöšǰìĊęéĉîǰ
ĒúąîĚĞćǰÝċÜöĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜðøąÿćîìĆĚÜîē÷ïć÷ĒúąðøąÿćîìĆĚ ÜĒñîðäĉ ïĆêĉǰÖćøÝąéĞćđîĉîÖćøĕéš đßŠ îîĊĚǰ
êšĂÜÝĆéìĞćđðŨîēÙøÜÖćøìĊęöĊøąïïìĆĚÜǰĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïǰÜïðøąöćèǰÖĞćĀîéđüúćÖćøðäĉïĆêĉǰÖćøêĉéêćöĒúą
ðøąđöĉîñú ÜïðøąöćèǰĒêŠđîČęĂÜÝćÖĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîêŠćÜÖĘöĊēÙøÜÖćøĔîÙüćöøĆïñĉéßĂïìĊęöćÝćÖÖãĀöć÷×ĂÜ
ÿŠüîøćßÖćøîĆĚîėǰÝċÜìĞćĔĀšÖćøðøąÿćîìĆĚÜîē÷ïć÷ĒúąĒñîđÖĉé×ċĚîĕéšÙŠĂî×šćÜ÷ćÖǰĒöšĒêŠîē÷ïć÷ìĊęÿĞćÙĆâìĊęøĆå
ÖĞćĀîé×ċĚîÖĘêćö
ĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰǰĒúąǰÞïĆïìĊęǰǰĕéšöĊÖćøÖĞćĀîé
÷čìíýćÿêøŤìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêø×ċĚîǰǰéšćîǰēé÷ĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėǰÙČĂ
 ǰ÷čìíýćÿêøŤðśćĕöšǰ óýǰ- ÖĞćĀîéēé÷Öøöðśćĕöš
 ǰ÷čìíýćÿêøŤìĊęéĉîǰ óýǰ- ÖĞćĀîéēé÷ÿĞćîĆÖÜćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîÿĉęÜĒüéúšĂö
 ǰ÷čìíýćÿêøŤîĚĞćǰ óýǰ- ÖĞćĀîéēé÷ÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞć
 ǰ÷čìíýćÿêøŤđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰ óýǰ-79) ÖĞćĀîéēé÷ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ
÷čìíýćÿêøŤìĆĚÜǰǰéšćîîĊĚǰÖúŠćüĕéšüŠćöĊ÷čìíýćÿêøŤìĊęđðŨîÖćøðøąÿćîéšćîîē÷ïć÷Ă÷ĎŠïšćÜǰĒêŠ
đöČęĂüĉđÙøćąĀŤëċÜĒñîðäĉïĆêĉÖćøĒúšüĕöŠðøćÖäÖćøðøąÿćîìĊęßĆéđÝîǰøüöìĆĚÜǰ“đÿšîđüúć” ×ĂÜìĆĚÜîē÷ïć÷Ēúą
ĒñîðäĉïĆêĉǰàċęÜĕöŠĒêÖêŠćÜÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĔîĂéĊêǰìĊęÿŠÜñúĔĀšÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøöĊðŦâĀćĂ÷ĎŠÝîëċÜ
ðŦÝÝčïĆî êćøćÜìĊęǰ6-1)

ìĊęöć 

4)

3)



1)

÷čìíýćÿêøŤìĊęéĉî 2)
(óý 256-2564)

÷čìíýćÿêøŤîĚĞć 3)
(óý 2558-256)

÷čìíýćÿêøŤìĊę 4 éšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìĊęéĉîĒúą
ìøĆó÷ćÖøéĉî

÷čìíýćÿêøŤìĊę 5 ÖćøĂîčøĆÖþŤôŚŪîôĎÿõćóðśćêšîîĚĞćìĊę
đÿČęĂöēìøöĒúąðŜĂÜÖĆîÖćø
óĆÜìúć÷×ĂÜéĉî
÷čìíýćÿêøŤìĊę 6 ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø

÷čìíýćÿêøŤìĊę 4 ÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóîĚĞć

÷čìíýćÿêøŤìĊę1 éšćîÖćøøĆÖþćÙüćöÿöéčúìćÜíøøößćêĉǰ ÷čìíýćÿêøŤìĊę 1 ÖćøÝĆéÖćøîĚĞćĂčðēõÙïøĉēõÙ
ÖćøĂîčøĆÖþŤìĊęéĉîĒúąìøĆó÷ćÖøéĉîĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷Čî
÷čìíýćÿêøŤìĊę ǰéšćîÖćøĔßšìĊęéĉîĒúąìøĆó÷ćÖøéĉîđóČęĂĔĀš ÷čìíýćÿêøŤìĊę ǰÖćøÿøšćÜÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜîĚĞćõćÙ
đÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčé
Öćøñúĉêǰ đÖþêøĒúąĂčêÿćĀÖøøö
÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 éšćîÖćøÝĆéìĊęéĉîĔĀšðøąßćßîñĎš÷ćÖĕøš
÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 ÖćøÝĆéÖćøîĚĞćìŠüöĒúąĂčìÖõĆ÷
Ă÷ŠćÜìĆęüëċÜĒúąđðŨîíøøö

Öøöðśćĕöšǰ : 40)
ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉîĒĀŠÜßćêĉǰ ǰ-
öêĉÙèąøĆåöîêøĊǰüĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰ
ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰ : 7)

÷čìíýćÿêøŤìĊę 6 đóĉęöóČĚîìĊęðśćîĂÖđ×êóČĚîìĊęðśćĕöšêćöÖãĀöć÷
÷čìíýćÿêøŤìĊę 7 ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîÖćøüĉÝĆ÷đóČęĂóĆçîćÖćø
ïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøðśćĕöš

÷čìíýćÿêøŤìĊę 5 ôŚŪîôĎðśćđÿČęĂöēìøöĒúąðśćìĊęëĎÖïčÖøčÖĂ÷ŠćÜöĊ
ðøąÿĉìíĉõćó

÷čìíýćÿêøŤìĊę 4 ïĎøèćÖćøĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøöĊÿŠüîøŠüöìčÖõćÙÿŠüî

÷čìíýćÿêøŤìĊę ǰĒÖšĕ×ðŦâĀćøćþãøĔîóČĚîìĊęðśćĕöšĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï
ĒúąđðŨîíøøö
÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 ðøĆïðøčÜĒúąïĎøèćÖćøéšćîÖćøóĆçîćĂÜÙŤÖøĒúą
ÖãĀöć÷ĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćó

÷čìíýćÿêøŤìĊęǰǰðŜĂÜÖĆîøĆÖþćóČĚîìĊęðśćìĊęđĀúČĂĔĀšÙÜĂ÷ĎŠĒúą÷ĆęÜ÷Čî

÷čìíýćÿêøŤðśćĕöš 1)
(óý255-2564)

÷čìíýćÿêøŤđÖþêø 4)
(óý 256-25)

÷čìíýćÿêøŤìĊę ǰđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøñúĉêĒúą÷ÖøąéĆï
öćêøåćîÿĉîÙšć
÷čìíýćÿêøŤìĊę ǰđóĉęöÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ×ŠÜ×ĆîõćÙ
ÖćøđÖþêøéšü÷đìÙēîēú÷ĊĒúą
îüĆêÖøøö
÷čìíýćÿêøŤìĊę ǰïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøÖćøđÖþêøĒúą
ÿĉęÜĒüéúšĂöĂ÷ŠćÜÿöéčúĒúą÷ĆęÜ÷Čî
÷čìíýćÿêøŤìĊę ǰóĆçîćøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćøõćÙøĆå

÷čìíýćÿêøŤìĊę 1 ÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜĔĀšÖĆïđÖþêøÖøĒúą
ÿëćïĆîđÖþêøÖø

êćøćÜìĊę 6-1 đðøĊ÷ïđìĊ÷ï÷čìíýćÿêøŤìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúą÷čìíýćÿêøŤđÖþêøĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉ ÞïĆïìĊę 11-12
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6-
ǰ
“ÿćøąÿĞćÙĆâìĊęëĂéđðŨîïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚÙČĂǰÖćøóĆçîćÖćøđÖþêø×ćéÖćøðøąÿćîìĆĚÜ
ðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąðøąÿćîĒñîìĊę÷ċéǰ“đÿšîđüúć”ĔîÖćøÖĞćĀîéìĆĚÜîē÷ïć÷ĒúąĒñîǰÝċÜöĊðŦâĀćìĆĚÜ
ìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂöĔîÖćøóĆçîćÖćøđÖþêø”ǰ
ǰ
6 ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂéĊêìĊęđßČęĂöē÷ÜĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆï
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĒúąöĊÖćøðäĉïĆêĉêćöđÿšîđüúćÝîðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝ
ÖøèĊêĆüĂ÷ŠćÜÙČĂǰēÙøÜÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀš
ÙèąøĆåöîêøĊĕéšöĊöêĉđĀĘîßĂïēÙøÜÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšđöČęĂüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰǰĒúąĔĀš
ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉøĆïĕðéĞćđîĉîÖćøðøĆïðøčÜĒúąïøøÝčĕüšĔî
ĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉÞïĆïìĊęǰǰ óý- ǰĒúąǰÞïĆïìĊęǰǰ óý - ǰêŠĂĕð
ĔîĒñîĒöŠïìĕéšÖĞćĀîéǰ“đÿšîđüúćķǰ Timeline) ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĕüšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰøüöǰǰĒñîÜćîǰÙČĂ
ǰóĆçîćđÿšîìćÜÙöîćÙö
ǰóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞć
ǰóĆçîćĂćßĊó
ēé÷Ĕîøą÷ąĒøÖĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰǰ óý- ǰđðŨîÖćøðĎóČĚîåćîÖćøóĆçîć
ìčÖÿć×ćǰàċęÜøŠüöìĆĚÜđÿšîìćÜÙöîćÙöĒúąÖćøóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞć×îćéđúĘÖǰĔîøą÷ąìĊęÿĂÜĔîßŠüÜĒñîóĆçîćĄǰÞïĆïìĊęǰ
óýǰ- ǰđðŨîÖćøđøŠÜøĆéÖćøóĆçîćìčÖÿć×ćĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîēé÷đÞóćąÖćøóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞćĒúąÖćøóĆçîć
ĂćßĊó
ĔîéšćîÖćøïøĉĀćøǰĕéšöĊÖćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąðøąÿćîĒñîēé÷ÖćøÝĆéêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøǰ
éĆÜîĊĚ
ǰÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøǰóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšàċęÜöĊøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜđÖþêø
ĒúąÿĀÖøèŤđðŨîðøąíćî
ǰÙèąĂîčÖøøöÖćøǰéĞćđîĉîÖćøêćöēÙøÜÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšÿŠüîÖúćÜ
ǰÙèąĂîčÖøøöÖćøǰéĞćđîĉîÖćøêćöēÙøÜÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšǰÝĆÜĀüĆéøšĂ÷đĂĘé
4. ÙèąĂîčÖøøöÖćøǰéĞćđîĉîÖćøêćöēÙøÜÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšǰÝĆÜĀüĆéÿčøĉîìøŤ
ÖćøðøąÿćîĒñîðäĉïĆêĉđóČęĂĔĀšđðŨîêćöîē÷ïć÷îĆĚîǰĕéšöĊÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉöćÝćÖìšĂÜìĊęÙČĂǰ
ÝĆÜĀüĆéøšĂ÷đĂĘéǰĒúąÝĆÜĀüĆéÿčøĉîìøŤöćÝĆéìĞćđðŨîĒñîøüö×ĂÜēÙøÜÖćøēé÷ÙèąĂîčÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøêćö
ēÙøÜÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšÿŠüîÖúćÜǰìĆĚÜîĊĚÿŠüîìĊęÿĞćÙĆâìĊęÿčéÙČĂǰÖćøÝĆéêĆĚÜÜïðøąöćèîĆĚîöĊñĎšĒìîÝćÖÿĞćîĆÖ
ÜïðøąöćèöćøŠüöđðŨîÙèąĂîčÖøøöÖćøÙèąîĊĚǰĒúąøŠüöóĉÝćøèćÜïðøąöćèêćöÖćøðäĉïĆêĉìĊęđðŨîǰ“đÿšîđüúćǰ
5JNFMJOF ” àċęÜĒñîĒöŠïìĕéšÖĞćĀîéĕüšǰàċęÜìčÖĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĕéšøĆïÜïðøąöćèìĊęđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÙüø
ÝąđðŨîǰÝċÜìĞćĔĀšÖćøóĆçîćöĊðøąÿĉìíĉõćó ÖøöóĆçîćìĊęéîĉ ǰ 60)
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êŠĂöćĔîßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöÞïĆïìĊęǰǰ óý - ǰĕéšöĊÖćøÝĆéìĞćĒñî
ĒöŠïìēÙøÜÖćøóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀš×ċĚîĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜǰēé÷öĊĒñîóĆçîćǰǰÿć×ćǰÙČĂ
ǰĒñîóĆçîćÿć×ćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ
ǰĒñîóĆçîćÿć×ćðøĆïðøčÜðøąÿĉìíĉõćó×šćüĀĂööąúĉ
ǰĒñîÿć×ćÿŠÜđÿøĉöĂćßĊó
ǰĒñîÿć×ćðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜðøąßćßî
ǰĒñîÿć×ćêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîóĆçîćìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀš
ÝćÖÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜõć÷ĔêšÖćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîøąĀüŠćÜÿŠ üî
øćßÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰìĞćĔĀšìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšìĊęöĊðŦâĀćǰĒĀšÜĒúšÜǰîĚĞćìŠüöǰĒúąéĉîđÙĘöǰĔîĂéĊêǰöćđðŨîóČĚîìĊęñúĉê×šćü
ĀĂööąúĉǰàċęÜÖøöìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćĕéš×ċĚîìąđïĊ÷î “ÿĉęÜïŠÜßĊĚìćÜõĎöĉýćÿêøŤǰ (FPHSBQIJDBMǰ *OEFYǰ ǰ (* ǰ
ĔîÖćøñúĉê×šćüĀĂööąúĉĔîóČĚîìĊęìčŠÜÖčúćøšĂÜĔĀšđöČęĂüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰ
ǰ ÿćøąÿĞćÙĆâìĊęÝąëĂéïìđøĊ÷îĔîÖøèĊîĊĚÙČĂǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøðäĉïĆêĉìĊę
đðŨîđÿšîđüúćǰ(Timeline)ǰöĊÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ǰĒúąöĊÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèĔĀšĒÖŠìčÖÿŠüî
øćßÖćøìĊęđÖĊę ÷ü×šĂÜĔîúĆÖþèąēÙøÜÖćøǰĀøČĂ ĔßšĀ úĆÖÖćøǰ“ĀîċęÜîē÷ïć÷ǰĀúć÷ðäĉ ïĆêĉǰ($enUrBli[eEǰ
1oliDZǰ%eDenUrBli[eǰ0QerBUion)”ǰ
61 Öćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąĒñî×ĂÜøĆåïćúÙèąìĊę 61
øĆåïćúÙèąìĊę ǰ ǰàċęÜöĊǰóúđĂÖðøą÷čì íŤ ǰ ÝĆîìøŤ ēĂßćǰđðŨ îîć÷ÖøĆ åöîêøĊ ǰ öćêĆĚ ÜĒêŠ đéČ Ă îǰ
ÿĉÜĀćÙöǰǰîĆĚîǰĕéšÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĊęđðŨîÖćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąĒñî
đóČęĂîĞćĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóǰàċęÜÿćöćøëĔßšđðŨîïìđøĊ÷îĕéšĔîĂîćÙêǰēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜîĊĚ
đöČęĂüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰǰĕéšöĊÖćøðøąÖćýĔßšøĆåíøøöîĎâĒĀŠÜøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ǰóýǰ
öĊïìïĆââĆêĉìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîǰöćêøćǰǰ  ǰ  ǰĒúąǰ  ǰéĆÜîĊĚ
 ǰüćÜĒñîÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜðøąđìýĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÿõćó×ĂÜóČĚîìĊęĒúąýĆÖ÷õćó×ĂÜ
ìĊęéĉîêćöĀúĆÖÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
-------------------------------------- ǰÝĆéĔĀšöĊöćêøÖćøÖøąÝć÷ÖćøëČĂÙøĂÜđóČęĂĔĀšðøąßćßîÿćöćøëöĊìĊęéĉîìĞćÖĉîĕéšĂ÷ŠćÜ
ìĆęüëċÜĒúąđðŨîíøøö
 ǰÝĆéĔĀšöĊìøĆó÷ćÖøîĚĞćìĊęöĊÙčèõćóđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøĂčðēõÙïøĉēõÙ×ĂÜðøąßćßîǰøüöìĆĚÜ
ÖćøðøąÖĂïđÖþêøÖøøöǰĂčêÿćĀÖøøöĒúąÖćøĂČęî
îĂÖÝćÖîĊĚïìïĆââĆêĉöćêøćǰǰĕéšïĆââĆêĉĔĀšöĊÖćøìĞć÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰĒúąïìïĆââĆêĉ
öćêøćǰǰĕéšïĆââĆêĉĔĀšöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉøĎððøąđìýǰĒúąïìïĆââĆêĉöćêøćǰǰĕéšÖĞćĀîéĔĀš
đøĉęöéĞćđîĉîÖćøðäĉøĎðõć÷ĔîǰǰðŘ îĆïĒêŠüĆîðøąÖćýĔßšøĆåíøøöîĎâ øüöêúĂéìĆĚÜñúÿĆöùìíĉĝìĊęÙćéĀüĆÜüŠćÝą
ïøøúčĔîøą÷ąđüúćǰǰðŘǰ
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ÝćÖïìïĆ â âĆ êĉ Ē ĀŠ Ü øĆ å íøøöîĎ â ĒĀŠ Ü øćßĂćèćÝĆ Ö øĕì÷ǰóýǰéĆ Ü ÖúŠ ć ü×š ć Üêš îǰ
ĔîđüúćêŠĂöćĕéšöĊÖćøêøćóøąøćßïĆââĆêĉĒúąöĊðøąÖćýêćöúĞćéĆïđüúć éĆÜîĊĚ
óøąøćßïĆââĆêĉ/ðøąÖćý

üĆîìĊęðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

øĆåíøøöîĎâĒĀŠÜøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ǰóý
óøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéìĞć÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰóý0
óøąøćßïĆââĆêĉĒñîĒúą×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰóý
ðøąÖćýÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊǰđøČęĂÜÖćøðøąÖćýĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰ
đúŠöǰ
ðøąÖćýǰđøČęĂÜ÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ óý-

øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰÖǰúÜüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰÖǰúÜüĆîìĊęǰǰÖøÖäćÙöǰ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰÖǰúÜüĆîìĊęǰǰÖøÖäćÙöǰ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰÖǰúÜüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰđúŠöǰǰêĂîìĊęǰÖǰúÜüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰ

ÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéìĞć÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰóýǰÙČĂǰĔĀšöĊÖćøÝĆéìĞć
÷čìíýćÿêøŤßćêĉĒúąÖćøðøąÖćýĔĀšìĞćđðŨîðøąÖćýóøąïøöøćßēĂÜÖćøǰêćöïìïĆââĆêĉöćêøćǰǰüøøÙ
ÿĂÜǰĒúąĔĀš öĊ Ö ćøêĉ é êćöǰêøüÝÿĂïǰĒúąðøąđöĉ î ñúǰêćöïìïĆ â âĆ êĉ ö ćêøćǰǰǰĒúąöćêøćǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĀćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĕöŠðäĉïĆêĉêćö÷čìíýćÿêøŤßćêĉĔĀšöĊÖćøúÜēìþǰĀĆüĀîšćĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĊęøĆïñĉéßĂï
ĔîĒêŠúąđøČęĂÜǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ÿŠüîÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜóøąøćßïĆââĆêĉĒñîĒúą×ĆĚîêĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰóý
ǰîĆĚîǰïìïĆââĆêĉöćêøćǰǰĕéšÖĞćĀîéĔĀšǰ“ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìčÖĀîŠü÷ÜćîöĊĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøĔĀšđðŨîĕð
êćöĒñîðäĉøĎððøąđìý”ǰ
êŠĂöćđöČę Ă üĆîìĊę ǰ ǰđöþć÷îǰǰĕéšöĊðøąÖćýÿĞ ćîĆ Öîć÷ÖøĆ å öîêøĊ ǰ đøČę Ă ÜǰÖćøðøąÖćý
ĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰöĊÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĆĚÜǰðśćĕöšǰìĊęéĉîǰĒúąîĚĞćǰēé÷
ÖĞćĀîéìĆĚÜǰîē÷ïć÷ǰĒñîÖćøóĆçîćǰÖĞćĀîéđüúćǰĒúąÜïðøąöćèìĊęßĆéđÝîǰēé÷öĊÖćøÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷ĒêŠúą
éšćîéĆÜîĊĚ
“1) ìøĆó÷ćÖøðśćĕöšĒúąÿĆêüŤðść
1.1) ðøąđìýĕì÷öĊóČĚîìĊęðśćĕöšìĊęđĀöćąÿöÖĆïÙüćöÿöéčú×ĂÜøąïïîĉđüýĒúąÖćøĔßš
ðøąē÷ßîŤ
1.2) ÿćöćøëĀ÷čé÷ĆĚÜĒúąðŜĂÜÖĆîÖćøìĞćúć÷ìøĆó÷ćÖøðśćĕöšĒúąÿĆêüŤðść×ĂÜßćêĉ
Ă÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
1.3) öĊÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìøĆó÷ćÖøðśćĕöšĒúąÿĆêüŤðśćĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöĒúąđðŨîíøøö
đóČęĂđðŨîåćîÖćøóĆçîćđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýĒúąÙčèõćóßĊüĉê×ĂÜðøąßćßî ēé÷ÙĞćîċÜëċÜéčú÷õćóìćÜÿĆÜÙö
đýøþåÖĉÝĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
1.4) øąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøðśćĕöšĒúąÿĆêüŤðśćöĊðøąÿĉìíĉõćó ïîóČĚîåćî
ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜõćÙÿŠüîêŠćÜė
2) ìøĆó÷ćÖøéĉî
2.1) ðøąđìýĕì÷öĊĒñîÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜßćêĉìĆĚÜøąïïìĊęÿĂéÙúšĂÜĒúąđĀöćąÿöÖĆï
ýĆÖ÷õćó×ĂÜóČĚîìĊęĒúąÖćøóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö×ĂÜðøąđìý
2.2) ìĊęéĉîìćÜđÖþêøöĊÙüćöÿöïĎøèŤĒúąöĊÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîìĊęđðŨîöĉêøÖĆï
ÿĉęÜĒüéúšĂö
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2.3) đÖþêøÖøöĊÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĔîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöĒúą÷ĆęÜ÷Čî
3. ìøĆó÷ćÖøîĚćĞ
3.1) ÿøšćÜÿöéčúøąĀüŠćÜÖćøĂîčøĆÖþŤĒúąóĆçîć úéõĆ÷óĉïĆêĉđÖĉéÙüćööĆęîÙÜ Ēúą
÷ĆęÜ÷Čî éšćîìøĆó÷ćÖøîĚĞć
3.2) đøŠÜøĆéÖúĕÖÖćøóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞćĒúąðøĆïðøčÜøąïïÖćøđÖĘïÖĆÖîĚĞćêšîìčî øüöìĆĚÜ
øąïïÖćøÖøąÝć÷îĚĞć
3.3) đóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĒúąÖćøéĎĒúøĆÖþćìøĆó÷ćÖøîĚĞć
3.4) ðøąßćßîöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞć×ĂÜðøąđìý”
îĂÖÝćÖđðŜćĀöć÷éĆÜÖúŠćüĒúšüĕéšÖĞćĀîéĒñîéĞćđîĉîÖćøìĊęßĆéđÝîǰđßŠîǰêĆüĂ÷ŠćÜÖøèĊǰ
ìøĆó÷ćÖøéĉîǰìĊęÖĞćĀîéĕüšéĆÜîĊĚ
“2.1 ÝĆéìĞćĒñîÖćøĔßšìĊęéĉî×ĂÜßćêĉìĆĚÜøąïïĔĀšÿĂéÙúšĂÜĒúąđĀöćąÿöÖĆï
ýĆÖ÷õćó×ĂÜóČĚîìĊęĒúąÖćøóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö×ĂÜðøąđìý”
2.1.1 ðøĆïðøčÜĒñîÖćøĔßšìéĊę ĉîøąéĆïêĞćïúđóČęĂøĂÜøĆïđÖþêø 4. ēé÷đøĉöę
ĔîðŘ 21 ëċÜðŘ 2 ÝĞćîüî  22 êĞćïú
2.1.2 îĞćøŠĂÜÖćøĔßšĒñîÖćøĔßšìĊęéĉîøąéĆïêĞćïú ĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ ēé÷
éĞćđîĉîÖćøĔîóČĚîìĊęĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 1 êĞćïú êŠĂÝĆÜĀüĆéĒúąđøĉęöéĞćđîĉîÖćø ĔîðŘ 23 ëċÜðŘ 2
2.2 ÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîĔĀšđðŨîöĉêøÖĆïÿĉęÜĒüéúšĂö
2.2. ÝĆéìĞćøąïïĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞć ĔîóČĚîìĊęìĊęđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøßąúšćÜóĆÜìúć÷
×ĂÜéĉîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12  ĕøŠ êĆĚÜĒêŠðŘ 21 ëċÜ 2”
ĀúĆÜÝćÖîĆĚîđöČęĂüĆîìĊęǰǰêčúćÙöǰǰĕéšöĊðøąÖćýóøąïøöøćßēĂÜÖćøǰđøČęĂÜǰ÷čìíýćÿêøŤßćêĉ
óý- ǰàċęÜöĊ ÿŠüîìĊęđÖĊę÷üÖĆïìøĆ ó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîéšćîÖćøÿøšćÜÖćøđêĉ ïēêïî
ÙčèõćóßĊüĉêìĊęđðŨîöĉêøêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöàċęÜÙøĂïÙúčöÿćøąÿĞćÙĆâìĊęðøćÖäĔîĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýéĆÜìĊęÖúŠćü
×šćÜêšî
ÿćøąÿĞćÙĆâĔîÖøèĊîĊĚǰìĊęÿćöćøëÝąëĂéđðŨîïìđøĊ÷îĕéšÖĘÙČĂǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒĀŠÜøĆåǰ
đøĉęöêšîéšü÷ÖãĀöć÷ÿĎÜÿčé×ĂÜðøąđìýǰìĊęöĊïìïĆââĆêĉìĆĚÜ÷čìíýćÿêøŤßćêĉĒúąĒñîðäĉøĎððøąđìýĕüšǰĔî
úĞćéĆïêŠĂöćĕéšöĊÖćøÖĞćĀîéđüúćÖćøéĞćđîĉîÖćøĒúąïìúÜēìþÖøèĊĕöŠöĊÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöÖĞćĀîéđüúćǰ
đðŨîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ǰǰìĊęöĊøą÷ąđüúćĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćöîē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéǰöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜđßČęĂöē÷Ü
øąĀüŠćÜĒñîÜćîìĆĚÜǰðśćĕöšǰìĊęéĉîǰĒúąîĚĞćìĊęöĊñúêŠĂÖćøđÖþêøēé÷êøÜǰ
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đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
1. ÖøößúðøąìćîǰǰÙĎŠöČĂÖćøÙĞćîüèĀćðøąÿĉìíĉõćóÖćøßúðøąìćîǰ
ǰÖøöðśćĕöšǰǰ÷čìíýćÿêøŤÖøöðśćĕöšǰóýǰ- ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö.
3ǰÖøöðśćĕöšǰ0. ×šĂöĎúÿëĉêĉÖøöðśćĕöšǰðŘǰǰ
ǰ

4. ÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰ50. ÖćøĔßšìĊęéĉîÝĆÜĀüĆéÞąđßĉÜđìøćǰøą÷ĂÜǰßúïčøĊǰĒúąÝĆÜĀüĆéîŠćîǰóýǰ
5ǰÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰǰĂÜÙŤÙüćöøĎšÿĎŠðŘéĉîÿćÖúǰ ēÙøÜÖćøđÿüîćǰ“ĂÜÙŤÙüćöøĎšÿĎŠðŘéĉîÿćÖúǰ”.
6. ÖøöóĆçîćìĊęéĉîǰ59. ÿøčððøąđõìÖćøĔßšìĊęéĉîǰðŘǰ
7. ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ ǰǰĀîĆÜÿČĂìĊęǰÖþǰǰúÜüĆ îìĊęǰǰöĉ ëčîć÷îǰǰđøČęĂÜǰ
øć÷ÜćîñúÖćøóĉ Ý ćøèć×š Ă đÿîĂĒîąđóČę Ă Öćøðäĉ øĎ ð êćööćêøćǰǰ×ĂÜøĆ å íøøöîĎ â ĒĀŠ Ü
øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ǰ(đøČęĂÜÖćøðÖĉøĎðÖúĕÖïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćĒúąøŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉïøĉĀćø
ÝĆéÖćøîĚĞćǰóýǰǰ)ǰđøĊ÷îđú×ćíĉÖćøÙèąøĆåöîêøĊǰ
ǰ

8ǰÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ǰ ×šĂöĎúîē÷ïć÷éšćîÖćøđÖþêøðŘǰ ÿĞćîĆÖîē÷ïć÷ĒúąĒñîǰÿĞćîĆÖÜćî
ðúĆéÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
9. ÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîĚĞćǰǰĒñî÷čìíýćÿêøŤïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ
ǰ

10. ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉîĒĀŠÜßćêĉǰ ǰ øąđïĊ÷ïüćøąÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ìĊęéĉî
ĒĀŠÜßćêĉǰÙøĆĚÜìĊęǰǰ üĆîìĊęǰǰ ÖčöõćóĆîíŤǰǰ èǰĀšĂÜÿĊđ×Ċ÷üǰêċÖĕì÷ÙĎŠôŜćǰìĞćđîĊ÷ïøĆåïćúǰ
üćøąìĊęǰ4.1 øŠćÜ ǰîē÷ïć÷ĒúąĒñîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìĊęéĉîĒúąìøĆó÷ćÖøéĉî×ĂÜðøąđìý.
11ǰĒîüĀîšćǰǰēÙøćßøąéöđøŠÜìĞćòîĀúüÜǰĀúĆÜîĚĞćđ×ČęĂîúĞćêąÙĂÜđĀúČĂîšĂ÷ XXXOBFXOBDPNǰ
ÿČïÙšîüĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰǰ
1. ðøąßćĕìǰǰßćüÿüî÷ćÜĔêš × Ăðøą÷č ì íŤ ßŠ ü ÷đÖþêøÖøìĊę ĕ öŠ öĊ đ ĂÖÿćøÿĉ ì íĉĝ éš ü ÷
XXXQSBDIBUBJDPN-01-ǰÿČïÙšîüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰ.
13. ēóÿêŤìĎđé÷Ťǰ ÝĊĚÝĆïÖúčŠöîć÷ĀîšćøčÖðśćÝšćÜðúĎÖ×šćüēóéǰÝĆÜĀüĆéîŠćî ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤøć÷üĆîǰüĆîìĊęǰǰ
ÖĆî÷ć÷îǰ
14ǰÿëćïĆîïĆèæĉêïøĉĀćøýćÿêøŤǰǰøć÷ÜćîÖćøýċÖþćđøČęĂÜĒîüìćÜÖćøĔĀšöĊÖãĀöć÷đóČęĂÙčšöÙøĂÜ
óČĚîìĊęđÖþêøÖøøöǰ(ÞïĆïøŠćÜ)ǰ
ǰ

15ǰÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜđĂđßĊ÷ǰ ǰ øć÷ÜćîÞïĆïÿöïĎøèŤÖćøýċÖþćüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ÖćøóĆçîćÖćø
đÖþêøĒúąÖĉÝÖøøöìĊęêŠĂđîČęĂÜǰđúŠöìĊęǰ.
ǰ

6-17
16. ÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ǰ. øć÷ÜćîÖćøýċÖþćēÙøÜÖćøÝĆéìĞć÷čìíýćÿêøŤÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøìĊęéĉîǰ:ǰÖćøüćÜĒñîÖćøëČĂÙøĂÜìĊęéĉîĒúąÖćøÿÜüîĀøČĂĀüÜĀšćöìĊęéĉî×ĂÜøĆå. øć÷ÜćîđÿîĂêŠĂ
ÿĞćîĆÖÜćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöǰēøÜóĉöóŤüĉæĎøÖćøðÖǰÝĞćÖĆé ÖøčÜđìóĄǰ
17. ÿëćïĆîüĉÝĆ÷đóČęĂÖćøóĆçîćðøąđìýĕì÷ǰ. ÖćøĔßšĂĉìíĉóúĔîÖćøđ×šćëċÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ đĂÖÿćø
đÿüîćĔîÖćøÿĆ ö öîćüĉ ß ćÖćøðøąÝĞ ć ðŘ ǰ ǰèǰēøÜĒøöđàîìćøćĒÖøîéŤ ǰ ÖìöǰüĆ î ìĊę ǰ -ǰ
óùýÝĉÖć÷îǰ
18ǰÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćïîóČĚîìĊęÿĎÜǰ ĂÜÙŤÖćøöĀćßî .  ÷čìíýćÿêøŤÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćóČĚîìĊęÿĎÜǰ
(ĂÜÙŤÖćøöĀćßî)ǰøą÷ąìĊęǰǰ(óýǰ-) IUUQTXXXIrEiorUI ÿČïÙšîüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰ
19ǰÿčĀùìǰÿ÷ćöüćúćǰǰéĊđÝÿčĀùìđñ÷õćóǰđ×ćĀĆüēúšîđöČĂÜîŠćîǰøąïïìĊęúšöđĀúüÖúČîÖĉîìčÖĂ÷ŠćÜ
XXXOFXTDIDPN.
. ÿĉìíĉđéßǰóÜýŤÖĉÝüøÿĉîǰĒúąđ×öøĆåǰđëúĉÜýøĊ. ǰ×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤÖĆïÖćøÿĎâđÿĊ÷ǰóČĚîìĊęðśćǰ:ǰðŦâĀć
ĒúąìćÜĂĂÖ ïøøèćíĉ Ö ćøǰÿöóøǰĂĉ ý üĉ ú ćîîìŤ ǰ ðŗ ÷ ąìĆ ý îŤ ǰ óćāĂîč øĆ Ö þŤ  ǰđĂÖÿćøđñ÷ĒóøŠ ÿĞ ć îĆ Ö
ðøąÿćîÜćîßčéēÙøÜÖćøǰ“ÜćîüĉÝĆ÷đßĉÜîē÷ïć÷đÖþêøĒúąđÿøĉöÿøšćÜđÙøČĂ×Šć÷ÜćîüĉÝĆ÷đßĉÜîē÷ïć÷”
ÿëćïĆîÙúĆÜÿöĂÜ×ĂÜßćêĉøŠüöÖĆïÿĞćîĆÖÜćîÖĂÜìčîÿîĆïÿîčîÖćøüĉÝĆ÷.
1. ÿĞćîĆÖÜćîđýøþåÖĉÝÖćøđÖþêøǰǰÿëĉêĉÖćøđÖþêø×ĂÜðøąđìýĕì÷ǰðŘǰ ýĎî÷Ťÿćøÿîđìý
ÖćøđÖþêøǰ*44/ǰ-6610.
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บทที่ 7
สรุป
โครงการวิจัยเรื่อง นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย : ปริทัศนสถานภาพความรู ได
ดําเนินการเนื่องจากในชวงหกทศวรรษที่ผานมา ไดมีการนําทรัพยากรธรรมชาติทั้งปาไม ที่ดิน และน้ํา มาใช
จํานวนมากจนเกิด ความเสื่อ มโทรม สาเหตุที่สํา คัญ มาจากการกํา หนดนโยบายทั้ง ปา ไม ที่ ดิน น้ํ า และ
การเกษตร ขาดความเชื่อมโยงและขาดเสนเวลาในการกําหนดนโยบาย ซึ่งมีความจําเปนที่ควรจะมีการจัด
กระบวนการการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่จะดําเนินการในอนาคตเสียใหม เพื่อให
กระบวนการดังกลาวนี้มีขอมูลประกอบในการตัดสินใจ จึงไดมีขอเสนอโครงการเพื่อทบทวน รวบรวมจัดทํา
ฐานขอมูลและวิเคราะหถึงผลจากนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตจนถึงปจจุบัน
ในบทนี้จะสรุปสาระสําคัญรวม 6 เรื่อง คือ (1) วัตถุประสงค (2) รายงานการวิจัย (3) สรุปนโยบาย
ปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ําและนโยบายการเกษตร ที่รัฐไดกําหนดทั้ง กอนและหลังการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ (4) ความเชื่อมโยงและเสนเวลา (Timeline) ในการกําหนด
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตร (5) การถอดบทเรียนนานาชาติกับการ
กํ า หนดนโยบายทรั พ ยากรทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ การเกษตร และ(6) การถอดบทเรี ย นนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตร

7.1 วัตถุประสงค
โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย : ปริทัศนสถานภาพความรู”
มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ
7.1.1 เพื่อรวบรวมนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การเกษตรทั้ง 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย นโยบาย
ปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา พรอมกับนโยบายเกษตรไทย จากอดีตถึงปจจุบัน
7.1.2 จัดทําฐานนโยบายขอมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในลักษณะตารางเปรียบเทียบ
ระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา กับนโยบายเกษตรที่กําหนดขึน้ ในชวงเวลาเดียวกัน เพื่อใชใน
การคนควาและอางอิง
7.1.3 วิเคราะหความเชื่อมโยง ระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา กับนโยบาย
เกษตร วานโยบายทัง้ 4 ดาน ดังกลาวนี้มีการกําหนด นโยบายดานใดในชวงเวลาใดบางที่มลี ักษณะเชือ่ มโยง
เปน “เสนเวลา (Timeline)” ที่นําไปสูก ารจัดทําแผนการปฏิบัติที่ตอเนื่องกัน หรือมีความขัดแยง
7.1.4 ถอดบทเรียนจากการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตทีเ่ ชื่อมโยงและ
สอดคลองกับนโยบายการเกษตรจนมีผลในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาเกษตรเพื่อเปนแนวทาง
ที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต

7.2 รายงานการวิจัย
ไดมีการจัดทํา รายงานการวิจัยรวม 6 เลม โดยเลม ที่ 1 เปนเอกสารหลักซึ่ง สรุปสาระสําคัญจาก
เอกสารประกอบเลมที่ 1-5 รวมทั้งวิเคราะหความเชื่อมโยงของนโยบายทั้ง 4 ดาน และเสนเวลา (Timeline)
ในการกําหนดนโยบาย รวมทั้งการถอดบทเรียน
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กรอบ 2
สรุปผลการวิจัยกับวัตถุประสงค
วัตถุประสงค ขอที่ 1 เพื่อรวบรวมนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรทั้ง 3 ดาน ซึง่ ประกอบดวย นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน
และนโยบายน้ํา พรอมกับนโยบายเกษตรไทย จากอดีตถึงปจจุบัน
: ไดมีการรวบรวมนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรทั้ง นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร
ตั้งแต พ.ศ. 1762 ในสมัยกรุงสุโขทัย จนถึง พ.ศ. 2561 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยมีมติคณะรัฐมนตรีดานปาไม
จํานวน 157 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีดานทีด่ ินจํานวน 258 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีดานน้ํา จํานวน 1,320 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีดา นการเกษตรรวม
2,358 เรือ่ ง รวมทั้ง 4 ดาน จํานวน 4,093 เรื่อง ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย เอกสารประกอบเลมที่ 1-5
วัตถุประสงค ขอที่ 2 จัดทําฐานนโยบายขอมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในลักษณะตารางเปรียบเทียบระหวางนโยบายปาไม
นโยบายทีด่ ิน และนโยบายน้ํา กับนโยบายเกษตรที่กําหนดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน เพือ่ ใชในการคนควาและอางอิง
: ผลจากการรวบรวมนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตร ไดมีการจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตรในลักษณะตารางเปรียบเทียบ (Matrix) นโยบายปาไม นโยบายทีด่ ิน นโยบายน้าํ และ
นโยบายการเกษตร ตามลําดับเวลา ตัง้ แตสมัยกรุงสุโขทัย จนถึง พ.ศ. 2561 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งอยูใน
รายงานการวิจัย เอกสารประกอบเลมที่ 1-5
วัตถุประสงค ขอที่ 3 วิเคราะหความเชื่อมโยง ระหวางนโยบายปาไม นโยบายทีด่ ิน และนโยบายน้าํ กับนโยบายเกษตร วานโยบายทัง้
4 ดาน ดังกลาวนี้มีการกําหนด นโยบายดานใดในชวงเวลาใดบางที่มีลักษณะเชื่อมโยงเปน “เสนเวลา (Timeline)” ที่นําไปสูการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติที่ตอเนื่องกันหรือมีความขัดแยง
(1) ไดมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงของการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร และนโยบายการเกษตร
โดยจําแนกออกเปน 4 กรณี คือ (1) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่เชื่อมโยงกับนโยบายการเกษตร (2) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการเกษตรที่ไมเชื่อมโยงกับการเกษตร (3) นโยบายการเกษตรที่ไมเชื่อมโยงกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร และ (4) นโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่ไมมีเอกภาพ และไดสรุปสถานการณการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย
เอกสารหลัก บทที่ 5
(2) ไดวิเคราะห “เสนเวลา” ในการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตร 4 กรณี คือ
(1) กรณี “เสนเวลา” ในการกําหนดนโยบายปาไม นโยบายที่ดนิ และนโยบายน้าํ กับนโยบายการเกษตร (2) กรณี “เสนเวลา” ในการกําหนด
นโยบายน้ําและนโยบายการเกษตร (3) การจัดทําแผนแมบทที่กําหนดนโยบายเปน “เสนเวลา” และ (4) กรณีการกําหนดนโยบายปาไมและ
นโยบายที่ดินที่ไมเปนเสนเวลา ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย เอกสารหลักบทที่ 5
วัตถุประสงค ขอที่ 4 ถอดบทเรียนจากการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับ
นโยบายการเกษตรจนมีผลในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาเกษตรเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
: ไดมีการถอดบทเรียนจากการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร และนโยบายการเกษตร รวม 10 กรณี
คือ (1) มีหลักการในการกําหนดนโยบายที่เชื่อมโยงสอดคลองและเปนไปตาม “เสนเวลา” (Timeline) แตใชเวลาปฏิบัตินานเกินกวาที่ควรจะเปน
เชน การจําแนกประเภทที่ดิน การประกาศสงวนหวงหามพื้นที่ปาไม (2) มีการกําหนดนโยบายที่ตอเนื่องแตไมมีการปฏิบัติและบังคับใช เชน การ
วางแผนการใชที่ดนิ การคุมครองพื้นที่การเกษตร (3) มีการกําหนดนโยบาย ที่มีหลักการในการปฏิบัติแตไมมีเปาหมายทีช่ ัดเจน เชน การจัดที่ดินทํา
กิน การอนุรักษดินและน้ํา (4) มีการกําหนดนโยบาย ที่มีหลักการและมีการปฏิบัติแตไมเปนไปตาม “เสนเวลา (Timeline)” ที่ควรจะเปน เชน การ
จัดหาสาธารณูปโภคในโครงการจั ดที่ดิน ทํากิน (5) การกํา หนดนโยบายการเกษตรโดยมีวัตถุ ประสงคเฉพาะด านแต มีผลกระทบตอนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติดานอื่น เชน การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา การประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว (6) การไมมีเอกภาพของนโยบายแตละดานที่
กําหนดขึ้น ในแตละชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและชวงเวลาการบริหารของรัฐคณะตางๆ มีผลตอความเชื่อมโยงของนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรกับนโยบายเกษตรทั้งทางตรงและทางออม (7) การใชนโยบายที่กําหนดมาตรการเพียงดานใดดานหนึ่งจะไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร เชน การบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันการบุกรุกทําลาย
ปาไม หรือนโยบายน้ําที่เนนการจัดหาน้ําแตขาดการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา (8) ขาดการประสานนโยบายและแผนระหวางสวนราชการในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร (9) การกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับ
นโยบายการเกษตรและมีการปฏิบัติตามเสนเวลาจนประสบความสําเร็จ เชน โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห (10) การประสานนโยบายและแผนของ
รัฐบาลคณะที่ 61 ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย เอกสารหลักบทที่ 6
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เอกสารประกอบเลม ที่ 1-5 นั้น เปนการทบทวนนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และ
นโยบายการเกษตร โดยจัดทําเปน Matrix เปรียบเทียบนโยบายทั้ง 4 ดาน ในชวงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เอกสาร
ประกอบเลมที่ 1 เปนนโยบายที่ทบทวนในชวงกอนและเมื่อมีการประกาศใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 เอกสารประกอบเลมที่ 2 เปนนโยบายที่ทบทวนในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5-7 เอกสารประกอบเลมที่ 3 เปนนโยบายที่ทบทวนในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-9 เอกสารประกอบเลมที่ 4 เปนนโยบายที่ทบทวนในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เอกสารประกอบเลมที่ 5 เปนนโยบายที่ทบทวนในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11-12

7.3 สรุปนโยบายปาไม นโยบายทีด่ นิ นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร ทีร่ ัฐไดกําหนดทัง้
กอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ
นโยบายที่ไดกําหนดขึ้นทัง้ กอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้
7.3.1 นโยบายปาไม
นโยบายปาไมที่ไดกําหนดขึ้นทั้งกอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มี 7 ดาน คือ
1. การบริหาร
2. การกําหนดเปาหมายพื้นทีปาไม
3. การบังคับใชกฎหมาย
4. การจัดที่ดินทํากิน
5. การอพยพคนออกจากปา
6. การปลูกปา
7. การมีสวนรวมของภาคประชาชน
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 7-1
ผลจากนโยบายทีส่ ําคัญ สรุปไดดังนี้
(1) พื้นที่ปาไมต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว 128 ลานไร ปจจุบันมีจํานวน 102.7 ลานไร
(2) มีผูทํากินอยูบนพื้นที่สงู 8.6 ลานไร
(3) มีผูทํากินอยูในพื้นทีป่ าอนุรกั ษ 5.99 ลานไร
(4) คทช. มีแผนจัดที่ดินทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติใหชุมชน/สหกรณ ในป 2558-2561
เนื้อที่ 1.043 ลานไร
(5) มีการจับกุมดําเนินคดีการบุกรุกพื้นที่ปาไมในป 2559 จํานวน 3,139 คดี เนื้อที่ 106,283 ไร
(6) ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติได 143.98 เมื่อ พ.ศ. 2539
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 7-2

1. การบริหาร
2. การกําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไม
3. การบังคับใชกฎหมาย
4. การจัดที่ดินทํากิน
5. การอพยพคนออกจากปา
6. การปลูกปา
7. การมีสวนรวมของภาคประชาชน

นโยบายปาไม
1. การบริหาร
2. ที่มาแหงอํานาจในการบริหาร
3. เปาหมายของนโยบาย
4. ผลการดําเนินการตามเปาหมาย
5. การวางแผนการใชที่ดิน
6. การถือครองที่ดิน
7. การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
8. การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9. การอนุรักษดินและน้ํา
10. ภาษีที่ดิน
11. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
12. ระบบขอมูลที่ดิน
13. การถือครองที่ดินของตางชาติ

นโยบายที่ดนิ
1. การบริหาร
2. การพัฒนาแหลงน้ํา
3. การขยายพื้นที่ชลประทาน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
5. การเก็บคาน้ําชลประทาน
6. ระบบขอมูลทรัพยากรน้ํา
7. การเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา

นโยบายน้ํา

1. การบริหาร
2. การกําหนดเปาหมายการผลิตสาขาเกษตร
3. การสงเสริมสถาบันเกษตรกร
4. การเพิ่มผลผลิต
5. การคนควาวิจัย
6. การจัดหาปจจัยการผลิต
7. อุตสาหกรรมเกษตร
8. การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
9. การพยุงราคา การประกันราคา การแทรกแซงตลาด
และการรับจํานําพืชผลทางการเกษตร

นโยบายการเกษตร

ตารางที่ 7-1 สรุปนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร ที่รัฐไดกําหนดทั้งกอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ
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2)

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2528
กรมปาไม (2560: 1)
3)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
4)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2561: 13)
5)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2560: 36)
6)
กรมปาไม (2560: 1)
7)
คณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแหงชาติ (2561: 129)
8)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ค: 180)
9)
กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)
10)
โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558: 4-6)

“น้ําเพื่อการเกษตรขาดแคลน”

(1) พื้นที่ชลประทาน 32.66 ลานไร12)
(2) เก็บกักน้ําไวได 70,908 ลานลูกบาศกเมตร ใช
งานได 47,312 ลานลูกบาศกเมตร13)
(3) ยังคงมีปญหาอุทกภัยและภัยแลงเกิดขึ้น
(4) มีนโยบายจะขยายพื้นที่ชลประทานใหครบ
60 ลานไร14)
(5) ปจจุบันขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรจํานวน
48,961 ลานลูกบาศกเมตร15)
(6) เนนการจัดหาน้ํามากกวาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชน้ํา

ผลจากนโยบายน้ํา

กรมชลประทาน (2558: 1)
กรมชลประทาน (2560: 140)
13)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารการจัดการน้ํา (2558: 2-18)
14)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธันวาคม 2550
15)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารการจัดการน้ํา (2558: 2-18)
16)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 สิงหาคม 2522
17)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2546
12)

11)

“มีปญหาทั้งการถือครองที่ดินและการใชที่ดิน”

“มีการบุกรุกพื้นที่ปาไมอยูในปจจุบัน”

1)

(1) การถือครองที่ดิน
1.1 ไรกรรมสิทธิ์ 412,632 ราย7)
1.2 ไรที่ดินทํากิน 400,422 ราย7)
1.3 เชาทีด่ ิน 29 ลานไร8)
(2) การใชทดี่ ิน
2.1 มีการชะลางพังทลายของดิน 108 ลานไร9)
2.2 สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไปใชเพื่อ
กิจกรรมอื่น
(3) โครงการจัดทีด่ ินทํากินในอดีตถึงปจจุบันจัดที่ดินทํากิน
ใหแกเกษตรกรได 2.7 ลานครัวเรือน เนื้อที่ 43.2 ลานไร10)
(4) พื้นที่จัดรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมในปจจุบันมีจํานวน 1.98
ลานไร11)

(1) พื้นที่ปาไมต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว 128 ลานไร 1)
ปจจุบันมีจํานวน 102.7 ลานไร2)
(2) มีผูทํากินอยูบนพื้นที่สูง 8.6 ลานไร3)
(3) มีผทู ํากินอยูในพื้นที่ปาไม 15 ลานไร4)
(4) คทช. มีแผนจัดที่ดินทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติให
ชุมชน/สหกรณ ในป 2558-2561 เนื้อที่ 1.043 ลานไร5)
(5) มีการจับกุมดําเนินคดีการบุกรุกพื้นที่ปาไมในป 2559
จํานวน 3,139 คดี เนื้อที่ 106,283 ไร6)
(6) ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติได 143.98
เมื่อ พ.ศ. 2539

ที่มา :

ผลจากนโยบายที่ดิน

ผลจากนโยบายปาไม

ตารางที่ 7-2 สรุปผลจากนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร

(1) นโยบายของรัฐดานประกันราคา เชน ขาวโพดทํา
ใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น16)
(2) นโยบายของรัฐในการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราทํา
ใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น17)
(3) ใชปุยเคมีไมเหมาะสม
(4) ใชยากําจัดวัชพืช กําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก
(5) นโยบายไมตอเนื่องเปนการแกปญหาเฉพาะหนา
ของรัฐบาลแตละคณะ
(6) มีปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
โดยเฉพาะยางพารา และปาลมน้ํามัน
(7) ตนทุนการผลิตสูง ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
มีหนี้สินสงผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
(8) ขาดปจจัยการผลิตโดยเฉพาะน้ํา
(9) ขาดโครงสรางพื้นฐาน (ตลาด ถนน ไฟฟา)
“มีปญหาทั้งการผลิต ราคาพืชผลทางการเกษตร
รายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”

ผลจากนโยบายการเกษตร
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7.3.2 นโยบายที่ดิน
นโยบายที่ดินทีก่ ําหนดขึ้นทั้งกอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมี 13 ดาน คือ
1. การบริหาร
2. ที่มาแหงอํานาจในการบริหารหรือกฎหมาย
3. เปาหมายของนโยบาย
4. ผลการดําเนินการตามเปาหมาย
5. การวางแผนการใชที่ดิน
6. การถือครองที่ดิน
7. การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
8. การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9. การอนุรักษดินและน้ํา
10. ภาษีที่ดิน
11. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
12. ระบบขอมูลที่ดิน
13. การถือครองที่ดินของตางชาติ
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 7-1
ผลจากนโยบายทีส่ ําคัญสรุปไดดังนี้
(1) การถือครองที่ดิน มีปญหา 3 ประการ คือ
1.1 การไรกรรมสิทธิ์ 412,632 ราย
1.2 การไรที่ดินทํากิน 400,422 ราย
1.3 การเชาที่ดิน 29 ลานไร8)
(2) การใชที่ดิน มีปญ
 หา 2 ประการ คือ
2.1 มีการชะลางพังทลายของดิน 108 ลานไร
2.2 สูญเสียพื้นทีเ่ กษตรกรรมทีเ่ หมาะสมไปใชเพื่อกิจกรรมอืน่
(3) โครงการจัดที่ดินทํากินในอดีตถึงปจจุบันจัดที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรได 2.7 ลาน
ครัวเรือน เนือ้ ที่ 43.2 ลานไร
(4) พื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในปจจุบันมีจํานวน 1.98 ลานไร
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 7-2
7.3.3 นโยบายน้ํา
นโยบายน้ําที่ไดกําหนดขึ้นทั้งกอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มี 7 ดาน คือ
1. การบริหาร
2. การพัฒนาแหลงน้ํา
3. การขยายพื้นที่ชลประทาน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
5. การเก็บคาน้ําชลประทาน
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6. ระบบขอมูลทรัพยากรน้ํา
7. การเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 7-1
ผลจากนโยบายทีส่ ําคัญสรุปไดดังนี้
(1) พื้นที่ชลประทาน 30.22 ลานไร
(2) เก็บกักน้ําไวได 70,908 ลานลูกบาศกเมตร ใชงานได 47,312 ลานลูกบาศกเมตร
(3) ยังคงมีปญหาอุทกภัยและภัยแลงเกิดขึ้น
(4) มีนโยบายจะขยายพื้นที่ชลประทานใหครบ 60 ลานไร
(5) ปจจุบันขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรจํานวน 48,961 ลานลูกบาศกเมตร
(6) เนนการจัดหาน้ํามากกวาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 7-2
7.3.4 นโยบายการเกษตร
นโยบายการเกษตรที่ไดกําหนดขึ้นทัง้ กอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม มี 9 ดาน คือ
1. การบริหาร
2. การกําหนดเปาหมายการผลิตสาขาเกษตร
3. การสงเสริมสถาบันเกษตรกร
4. การเพิ่มผลผลิต
5. การคนควาวิจัย
6. การจัดหาปจจัยการผลิต
7. อุตสาหกรรมเกษตร
8. การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
9. การพยุงราคา การประกันราคา การแทรกแซงตลาด และการรับจํานําพืชผลทางการเกษตร
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 7-1
ผลจากนโยบายทีส่ ําคัญดังกลาวสรุปไดดังนี้
(1) นโยบายของรัฐดานประกันราคา เชน ขาวโพดทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น
(2) นโยบายของรัฐในการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น
(3) ใชปุยเคมีไมเหมาะสม
(4) ใชยากําจัดวัชพืช กําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก
(5) นโยบายไมตอเนือ่ งเปนการแกปญ
 หาเฉพาะหนาของรัฐบาลแตละคณะ
(6) มีปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําโดยเฉพาะยางพารา และปาลมน้ํามัน
(7) ตนทุนการผลิตสูง ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา มีหนี้สินสงผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
(8) ขาดปจจัยการผลิตโดยเฉพาะน้ํา
(9) ขาดโครงสรางพื้นฐาน (ตลาด ถนน ไฟฟา)
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 7-2
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7.4 ความเชื่อมโยงและเสนเวลา (Timeline) ในการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพือ่
การเกษตรและนโยบายการเกษตร
สาระสําคัญในหัวขอนี้จะสรุปไดเปน 2 เรื่อง คือ (1) ความเชื่อมโยงของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่ อ การเกษตรและนโยบายการเกษตรและ(2) เส น เวลา (Timeline) ในการกํ า หนดนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตร ดังรายละเอียดดังนี้
7.4.1 ความเชื่อมโยงของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตร
จากการวิเคราะหผลจากนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรกับนโยบายการเกษตร นั้นได
ปรากฏใหเห็นวานโยบายแตละดานทั้ง นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ําที่มีตอการเกษตรนั้น มี
การกําหนดที่ทั้งเชื่อมโยงและไมเชื่อมโยง ซึ่งจําแนกออกไดเปน 4 เรื่อง ดังนี้
(1) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรทีเ่ ชื่อมโยงกับนโยบายเกษตร
(2) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่ไมเชื่อมโยงกับนโยบายเกษตร
(3) นโยบายเกษตรที่ไมเชื่อมโยงกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
(4) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่ไมมีเอกภาพ
โดยมีรายละเอียดแตละเรื่อง คือ
(1) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่เชื่อมโยงกับนโยบายเกษตร
ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรจะจําแนกได 5 กรณี คือ
(1.1) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน กับนโยบายเกษตร
(1.2) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา กับนโยบายเกษตร
(1.3) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายน้ํา นโยบายที่ดิน กับนโยบายเกษตร
(1.4) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายน้ํากับนโยบายเกษตร
(1.5) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายกับนโยบายเกษตร
(1.1) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน กับนโยบายเกษตร
จากการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไมและนโยบายที่ดิน พบวามี
สาระสําคัญที่จะสรุปได 2 เรื่อง คือ (1) การจําแนกประเภทที่ดิน และ (2) นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1.1.1) การจําแนกประเภทที่ดิน
ในแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ แหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ได
กําหนดไวใหมีการจําแนกประเภทที่ดินโดยกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเปน 2 สวนๆ แรก เปนพื้นที่ปาไมรอย
ละ 50 ของเนื้อที่ประเทศ และเพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ อีกรอยละ 50 ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ใหสวนราชการตางๆ ดําเนินการดังกลาว ซึ่งในขณะนั้นมีพื้นที่ ปาไม 174.8
ลานไร
จากหลัก การดัง กลาว ไดมีก ารดําเนินการจําแนกประเภทที่ดินมาอยาง
ตอเนื่อง โดยพื้นที่ที่จําแนกออกสวนแรกไดประกาศสงวนหวงหาม ซึ่งปจจุบันไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ
อุทยานแหงชาติ และเขตรักษพันธุสัตวปา
พื้นที่ที่จําแนกออกสวนหนึ่งจากพื้นที่ปาไม 174.8 ลานไร ในป พ.ศ. 2504 นั้นได
นําไปจัดใหกบั ประชาชน รวม 43.166 ลานไร ใหแกเกษตรกร รวม 2.71 ลานราย
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(1.1.2) นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สืบเนื่องจากการจําแนกประเภทที่ดินที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องแตดําเนินมา
อยางลาชา โดยมีการประมาณวายังคงมีพื้นที่ปาไมถาวรหรือปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ยังมิไดมีการจําแนก
ประเภทที่ดินอีกประมาณ 30 ลานไร และเกิดปญหาความขัดแยงในการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติวาเปน
กรณี “ปาทับคน หรือคนทับปา” เพื่อแกไขปญหาดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึง ไดมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2525 เรื่อง นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยมติในขอ ข ระบุไวดังนี้
“ข. พื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ ซึ่ ง มี ร าษฎรบุ ก รุ ก รวมแล ว ประมาณ 30 ล า นไร
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
ใหจัดทําโครงการจําแนกประเภทที่ดิน (Land reclassification) ในพื้นที่
30 ลานไร ใหเสร็จสิ้นภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534) โดยใหเปนโครงการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
พื้นที่ที่ไมเหมาะสมแกการเกษตร ใหกรมปาไมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําโครงการหมูบานปาไม และดําเนินการปลูกปาตอไป
พื้นที่ที่เหมาะสมแกการเกษตรใหกรมปาไม สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําโครงการใชประโยชนที่ดินทํากิน โดยใหดําเนินการสํารวจความ
เหมาะสมของดินเปนหลักเกณฑในการทําโครงการ”
มติดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา “มีการนําที่ดินที่เหมาะสมมาจัดใหแกเกษตรกร
เปนที่ดินทํากิน หากที่ดินไมเหมาะสมแกการเกษตรและยังคงสภาพปาใหรักษาไวเปนปาไมตอไป จึงสรุปไดวา
มีความเชื่อมโยงระหวางนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรกับนโยบายการเกษตร”
ผลการดําเนินการนั้น กรมพัฒ นาที่ดิน (2556: 1) ไดรายงานวาจากการ
ดําเนินงานในชวง พ.ศ. 2527-2555 ไดมีการสํารวจพื้นที่ปาไมถาวรจํานวน 1,021 ปา เนื้อที่ 29.95 ลานไร
ซึ่งมีการจําแนกออกเปนที่ดินทํากิน 11.52 ลานไร ปาชุมชน 131,624 ไร ใหรักษาไวเปนปาไมตามเดิมอีก
18.30 ลานไร
(1.2) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํากับนโยบาย
การเกษตร
คณะรั ฐ มนตรีไ ดมีม ติเ มื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่อง นโยบายปาไมแห ง ชาติ
ที่กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมไวรอยละ 40 ของพื้นที่ลดลงจากที่กําหนดไวเดิมตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 รอย
ละ 50 นั้น ไดพิจารณาจากปจจัยหลัก 3 ประการ คือ (1) หลักการใชที่ดิน (2)หลักการจัดการปาไม และ (3)
หลักการจัดการลุมน้ํา
การกําหนดนโยบายปาไมแหงชาติใหกําหนดพื้น ที่ปาไมไวรอยละ 40 ของเนื้อที่
ประเทศ จึงเปนการเชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายน้ํา ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
กําหนดนโยบายการเกษตร
(1.3) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายน้ํา นโยบายที่ดินและนโยบายการเกษตร
ภายหลังการกอสรางทดน้ําเขื่อนเจาพระยาแลวเสร็จในป 2500 และการกอสราง
เขื่อนภูมิพลแลวเสร็จในป 2507 (กรมชลประทาน, 2529: 366-367) ทําใหมีการขยายตัวของพื้นที่ชลประทาน
สงผลตอการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเวลาตอมา หลังจากนั้นโดยมีโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึน้
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เปนการแสดงถึงความตอเนื่องของนโยบายน้ํา นโยบายที่ดินและนโยบายเกษตรที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตทางการเกษตร ปจจุบันมีพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํานวน 1.98 ลานไร และคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแผนแมบทการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมีเปาหมาย 20 ป (พ.ศ.
2560-2579) รวม 14.461 ลานไร
(1.4) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายน้ําและนโยบายการเกษตร
นโยบายน้ํามีความเชื่อมโยงกับนโยบายการเกษตรมาอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยกรุง
รัตนโกสินทร ซึ่งมีการจัดตั้งกรมคลองขึ้นเมื่อ พ.ศ.2445 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมทดน้ํา เมื่อพ.ศ. 2457
และกรมชลประทานในป 2470 ไดมีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณ 2 ฝง คลองที่ขุดขึ้น เชน คลองหาสวัสดิ์
คลองภาษีเจริญ คลองเจดียบูชา และในป พ.ศ.2433 ไดเริ่มการขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งมีพื้นที่ที่พัฒนา
เพื่อการเกษตรไดประมาณ 1,000,000 ไร เมื่อแลวเสร็จ ตอมาในป พ.ศ.2500 ไดมีการเปดเขื่อนเจาพระยา
เพื่อทดน้ําเขาสูพื้นที่นา 2 ฝงของแมน้ําเจาพระยาในพื้นที่โครงการชลประทานเจาพระยาใหญ
ในระยะตอมาไดมีก ารกอสรางเขื่อนหรือแหลงน้ําขนาดใหญที่เก็บกักน้ําเกิน 100
ลานลูกบาศกเมตรมาอยางตอเนือ่ งถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2561) มีจํานวน 38 โครงการ เก็บกักน้ําได 70,908.74
ลานลูกบาศกเมตร นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กอีกจํานวนมากสามารถสงน้ําใหแกพื้นที่
การเกษตรไดถึงปจจุบันรวม 32.66 ลานไร
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
จากที่มีอยูเดิม 28.8 ลานไร เปน 60 ลานไร และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ
ความกาวหนาในการขยายพื้นที่ชลประทาน โดยมีเปาหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 34.04 ลานไร จะทําใหมี
พื้นที่ชลประทานในอนาคตเพิ่มขึ้นเปน 62.4 ลานไร
(1.5) ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายที่ดินกับนโยบายการเกษตร
นโยบายที่ดินกับนโยบายการเกษตรมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมาอยางตอเนื่อง
โดยการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่ม จาก 64.531 ลานไร ในป 2504 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2535: 12) มาเปน 149.242 ลานไร ในป 2560 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ก: 170)
ที่มาของที่ดินที่ใชเพื่อการเกษตรที่กรมพัฒนาที่ดินสํารวจในป 2558/2559 จํานวน
177.689 ลานไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560: 1) นั้น สวนหนึ่งเปนที่ดินที่รัฐจัดใหแกเกษตรกร
การจัดที่ดิ นทํากินเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2478 ในลักษณะตางๆ มาจนถึง พ.ศ. 2558
จัดใหแกเกษตรกรได 43.166 ลานไร ใหแกเกษตรกร 2.714 ลานราย หรือ ประมาณรอยละ 46.55 ของ
ครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 5.8 ลานราย และยังคงดําเนินการอยูจนถึงปจจุบันเปนเวลา 83 ป
การจัดที่ดินทํากินในปจจุบันนั้น ดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ ตามที่มาแหงอํานาจ
ในการดําเนินการ แตอยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ที่ใหจัดที่ดินใหแก
“ชุมชนหรือสหกรณ” แทนการจัดใหแก “ปจเจก” เชนในอดีต
“จากสาระสําคัญจากที่วิเคราะหมานี้จะถอดบทเรียนไดวานโยบายที่ดินกับนโยบายเพื่อ
การเกษตรมีความเชื่อมโยงมาอยางตอเนื่อง”
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(2) นโยบายปาไมและนโยบายที่ดินที่ไมเชื่อมโยงกับนโยบายการเกษตร
ตัวอยางกรณีนี้ก็คือการมอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจํานวน 44 ลานไร ใหแกสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2536 ซึ่งเปนปาจากการจําแนกเขตการ
ใชประโยชนที่ดินปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 โซน A และ โซน E ในปาโซน A
นั้นเปนที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตร แตในปาโซน E เปนที่ดินไมเหมาะสมตอการเกษตร ซึ่งพื้นที่ในปาโซน E
นี้ หลังจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก. 4-01) ใหแกเกษตรกรแลวผูรับมอบที่ดินไดขายหรือโอนสิทธิไปเปนจํานวนมาก
สาเหตุการขายที่ดินดังกลาวนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551: 313) ไดสํารวจ
และรายงานไววา เกิดจากการขาดโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิต โดยเฉพาะแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
เนื่องจากนโยบายดังกลาวตองการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม โดยใชการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร แตไมไดมี
การพิจารณารวมกันกอนกําหนดนโยบาย
(3) นโยบายการเกษตรทีไ่ มเชื่อมโยงกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
การกําหนดนโยบายการเกษตรที่มีผลกระทบตอนโยบายทรัพยากรเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะ
พื้นที่ปาไมซึ่งมีผลตอการอํานวยน้ํา สงผลตอภาวะแหงแลง น้ําทวมการชะลางพังทลายของดินและดินถลม
กรณีดังกลาวนี้มี 2 เรื่อง คือ (1) นโยบายการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา และ (2) นโยบายการประกันราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/2553
(3.1) นโยบายการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 เรื่อง โครงการปลูกยางเพื่อ
ยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม (การประชุม ครม. นัดพิเศษ) ใหยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2542 ที่กําหนดใหขยายพื้นที่ปลูกยางของประเทศไมเกิน 12 ลานไร โดยให
ขยายพื้นที่ปลูกยางใหมในแตละปไดเทากับพื้นที่ปลูกยางที่ลดลงในแหลงปลูกยางเดิมและไมควรปลูกยางใหม
ในภาคเหนือรวมทั้งใหขยายพื้นที่ปลูกยางไดในทุกภาคของประเทศในพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรฯ (กรมวิชาการ
เกษตร) กําหนดหลังจากรัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในป 2546 เปนตนมา จนถึง
พ.ศ. 2559 พื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นจาก 12.525 ลานไร ในป 2545 เปน 23.34 ลานไร ในปจจุบัน (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560ก: 95) ซึ่งบางพื้นที่ไดบุกรุกพื้นที่ปาไมในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคใตเกษตรกรที่ไมมีเอกสารสิทธิ์มีมากกวา 500,000 ครัวเรือนหรือกวา 2 ลานคน
“กระทรวงมหาดไทย (2560:4) ไดร ายงานวามีก ารปลู กยางพาราในพื้นที่ปาไม
จํานวน 4.5 ลานไร”
(3.2) นโยบายการประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวป 2552/2559
ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เห็นชอบในหลักการและแนว
ทางการประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
การประกาศราคาขั้นต่ําขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 กก.ละ 7.10 บาท โดยใชเกณฑ
ตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นไมเกิน 14.5 % เฉลี่ยทั้งประเทศ เทากับกิโลกรัมละ 5.43 บาท ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมคาขนสงใหแกเกษตรกรจากไรนาไปยังผูรับซื้อ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.25 บาท และคาตอบแทน
ใหเกษตรกรรอยละ 25
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ผลจากนโยบายดังกลาวพื้นที่ปลูกขาวโพดไดขยายตัวอยางรวดเร็วในพื้นที่จังหวัด
นาน โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงชัน
จังหวัดนานมีเนื้อที่ 7,170,045 ไร มีการบุกรุกทําลายปาในที่สูงชันจํานวนมาก พื้นที่
ปาไมเมื่อ พ.ศ. 2550 มีจํานวน 5,218,925 ไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550: 2) ลดลงเหลือ 4,448,985 ไร ในป พ.ศ.
2559 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559: 2)
ในส ว นของพื้ นที่ เ กษตรกรรมนั้ น ได เ พิ่ ม จาก 1,737,088 ไร ในป 2550 เป น
2,518,952 ไร ในป พ.ศ. 2559 พืชที่เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ขาวโพด โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2550
จํานวน 431,147 ไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550: 2) และเพิ่มมาเปน 498,102 ไร ในป พ.ศ. 2559 (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2559: 2) เนื้อที่ดังกลาวนี้เปนขาวโพดที่ปลูกในพื้นที่ราบ
การขยายตัวของพื้นที่ปลูกขาวโพดนี้ จากการวิจัยของนักวิชาการ และสถาบันทาง
วิชาการไดระบุไววา สาเหตุสําคัญก็คือ การประกันราคาขาวโพดของรัฐบาล (สิทธิเดช พงศกิจวรสิน และเขมรัฐ
เถลิงศรี, 2558: 76 ; สุหฤท สยามวาลา, 2559: 1-2 ; แนวหนา, 2559: 1 ; สถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง
(องคการมหาชน), 2560: 19; โพสตทูเดย, 2556: A-6)
“นโยบายเกษตรทั้ง 2 กรณีนี้สงผลใหพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลาย ที่สงผลตอนโยบายน้ํา
ทั้งน้ําทวม ภัยแลง และนโยบายที่ดินคือการชะลางพังทลายของดิน และดินถลม”
(4) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่ไมมีเอกภาพ
นอกจากจะมีความขัดแยงระหวางนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรกับนโยบาย
การเกษตรแลว ยัง มีความขัดแยงของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อ การเกษตรเกิดขึ้นดวย 2 กรณี คือ
นโยบายที่ดินและนโยบายน้ํา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(4.1) การไมมีเอกภาพของนโยบายที่ดิน
นโยบายที่ดินที่สําคัญดานหนึ่งที่ไดทบทวนมาขางตนคือการจัดที่ดินทําดิน ซึ่งมีความ
ไมตอเนื่อง ไมเชื่อมโยงและไมมีเอกภาพ เชน กรณีของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีกรณีดังนี้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2536 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเรื่องการพิจารณา
แกไขปญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตปาไม โดยมีสาระสําคัญในวิธีการที่สําคัญ คือ
ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ และเขตปาไมถาวร (ยกเวนพื้นที่ปาอนุรักษ
ตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี) ที่กรมปาไมมอบให ส.ป.ก. ให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการปฎิรูปที่ดิน
โดยออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ตามกฎหมายวาดวยการปฎิรปู ที่ดินเทานั้น
ผลจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กรมปาไมไดมอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
Zone A และ Zone E ใหกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน 45 ลานไร
ตอมามีปญหากรณีการแจกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป
ที่ดินหรือ ส.ป.ก. 4-01 ที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผูที่ไดรับ ส.ป.ก. 4-01 บางรายมีคุณสมบัติที่มิใชเกษตรกร ได
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2538 และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 เรื่องการพิจารณาแกปญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตปาไม
“การเรงรัดการแกปญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตปาไมจึงไดยตุ ิลง”
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(4.2) ความไมตอเนื่องของนโยบายน้ําไทย
สืบเนื่องจากการทบทวนนโยบายน้ําในภาพรวมและนโยบายและการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีเฉพาะเรื่อง ซึ่งพบวามีความไมตอเนื่องของนโยบายน้ําไทยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ถึงแมวาวัตถุประสงคของนโยบายน้ําดังกลาวมีบางสวนทีส่ อดคลองกันก็ตาม
นโยบายน้ํ า ที่ เ ป น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ นํ า มาเป น กรณี ตั ว อย า งมี 4 ครั้ ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) ในสมัยรัฐบาลคณะที่ 53 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543
เห็นชอบ “นโยบายน้ําแหงชาติ” ซึ่งมีทั้งหมด 9 ขอ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแลว ไดมีเวลาบริหารประเทศ
อีกประมาณ 5 เดือนเศษ ก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ 2544
(2) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ในสมัยรัฐบาลคณะที่ 55 คณะรัฐมนตรีได
มีมติเรื่องโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ (Mega Project) โดยมีสาขาทรัพยากรน้ําที่มีวัตถุประสงค
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศในภาพรวมใหเปนไปอยางมีระบบและยั่ง ยืน วงเงินลงทุนรวม
221,214 ลานบาท ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติสาขาทรัพยากรน้ําอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548
หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแลว ไดมีเวลาบริหารประเทศอีกประมาณ 10 เดือน ก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใน
เดือนกันยายน 2549
(3) ในสมัยรัฐบาลคณะที่ 57 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2551 “แผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน” ที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการชลประทาน โดยมีวงเงินลงทุนในปงบประมาณ 2552-2554 เปนเงินรวม
322,703 ลานบาท หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแลว ไดมีเวลาบริหารประเทศอีกประมาณ 3 เดือนเศษ ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเดือนกันยายน 2551
(4) ในสมัยรัฐบาลคณะที่ 60 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม
2555 เห็นชอบ “แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยระยะ
เรงดวน และแผนปฏิบัติการอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุมน้ําเจาพระยา) ในวงเงิน 3.5
แสนลาน” ซึ่งมีการประมูลในลักษณะออกแบบและกอสราง ในเดือนพฤษภาคม 2556 แตไดมีเวลาบริหาร
ประเทศอีก ประมาณ 1 ป ก็มีก ารเปลี่ยนแปลงรัฐ บาลในเดือน พฤษภาคม 2557 ก็ไดยกเลิกแผนแมบ ท
ดังกลาวนี้
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเ มื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบ “การบริห าร
จัดการทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. 2558-2569) ขึ้นดําเนินการแทน และไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบันเปนเวลา 3 ปเศษ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ทําใหการพัฒนาทรัพยากรน้ําของประเทศเปนไปอยางลาชา
7.4.2 เสนเวลา (Timeline) ในการกํา หนดนโยบายทรัพ ยากรธรรมชาติเ พื่อการเกษตรและ
นโยบายการเกษตร
จากการวิ เ คราะห ก ารกํา หนดนโยบายเปน “เสน เวลา” ของนโยบายทรั พยากรธรรมชาติ เ พื่ อ
การเกษตร คือ นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา รวมทั้งนโยบายการเกษตรแลว พบวาไมมี “เสนเวลา”
ในการกําหนดนโยบายทั้ง 4 ดาน ตามลําดับกอนหลังมีแตก ารกําหนดนโยบายที่เปน “เสนเวลา” ระหวาง
นโยบายบางด าน เช น นโยบายปา ไมกั บ นโยบายที่ ดิน หรื อ นโยบายน้ํ า กั บ นโยบายการเกษตร โดยมี
สาระสําคัญที่จะสรุปได 4 กรณี ดังตอไปนี้
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(1) กรณี “เสนเวลา” ในการกําหนดนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และนโยบายการเกษตร
การกําหนดนโยบายที่เปนเสนเวลา คือ การจําแนกประเภทที่ดิน ที่มีวัตถุประสงคใหจําแนก
พื้นที่ประเทศออกเปน 2 สวนๆ แรกคือ พื้นที่ที่ตองอนุรักษไวเปนพื้นที่ปาไมรอยละ 50 ของประเทศ สวนที่สอง
เปนพื้นที่ทํากินและกิจกรรมอื่นๆ ตอมาไดมีการกําหนดนโยบายปาไมตามมา โดยการตรากฏหมายที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดเขตปาไมเพื่อการอนุรักษหลายฉบับ หลังจากนั้นไดมีการนําพื้นที่สวนที่สองคือ พื้นที่ทํากินและ
กิจกรรมอื่นๆ ไปจัดใหประชาชนเขาทํากิน โดยการตรากฏหมายที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินทํากินเพื่อการเกษตร
หลายฉบับ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากผลของการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรกับ
นโยบายเกษตร
(2) กรณี “เสนเวลา” ในการกําหนดนโยบายน้ําและนโยบายการเกษตร
การกําหนดนโยบายน้ําไดกําหนดเปน “เสนเวลา” กับการกําหนดนโยบายการเกษตร โดย
เริ่มตนจากการพัฒนาแหลงน้ําหรือจัดหาน้ํามาใชเพื่อการเกษตร แลวกอสรางระบบชลประทานสงน้ําใหแกพนื้ ที่
การเกษตร การกําหนดนโยบายการเกษตร ไดมีการวิจัยและสงเสริม การปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน มีการ
กําหนดนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและการใชที่ดินโดยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(3) การจัดทําแผนแมบททีก่ ําหนดนโยบายเปน “เสนเวลา”
การจัด ทําแผนแม บ ทที่ กํา หนดเป น “เสนเวลา” คือ “โครงการพัฒ นาทุ ง กุ ล าร องให ”
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2522 โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทางคือ (1) การพัฒนาเสนทาง
คมนาคม (2) การพัฒนาแหลงน้ํา (3) การพัฒนาอาชีพ
ทั้งนี้มีการกําหนด “เสนเวลา” การพัฒนาไว 2 ระยะคือ
ระยะแรก ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 4 ใชเวลา 3 ป (พ.ศ. 25222524) เพื่อยกระดับทุงกุลารองไหจากที่มีปญหาแหงแลง น้ําทวม ดินเค็ม ขาดโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร
ใหเขาสูระดับปกติ เปนการปูพื้นฐานการพัฒนาสาขาอื่นๆ ที่จะตามมา โดยเนน การพัฒนาเสนทางคมนาคม
และการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ควบคูไปกับเริ่มงานวิจัยดานการพัฒนาการเกษตร
ระยะที่สอง ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ใชเวลา 5 ป
(พ.ศ. 2525-2529) จะเรงรัดการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กตอเนื่องใหแลวเสร็จ แลวจึงเริ่มประกาศเขตปฏิรูป
ที่ดิน จัดคนลง แลวเริ่มการพัฒนาอาชีพ
ในดานการบริหารโครงการ นั้นมีทั้งการประสานนโยบายและประสานแผนระหวางสวน
ราชการตางๆ และมีการจัดตั้งงบประมาณรวมกันในลักษณะโครงการ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558: 45-78)
ผลจาการดําเนินการตาม “เสนเวลา” ในแผนแมบทตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
ขางตนนี้ ผลผลิตทีส่ ําคัญของทุงกุลารองไห ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indicator:
GI) ตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550
(4) กรณีการกําหนดนโยบายปาไมและนโยบายที่ดินที่ไมเปน “เสนเวลา”
กรณีนี้คือการยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ปาไมแลวนําไปจัดที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร โดยที่พื้นที่
ปาไมดังกลาวไมเ หมาะสมตอการเกษตร ไมมีโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร จึงมีผลตอการดํารงชีวิตตอ
เกษตรกร มีรายไดไมเพียงพอมีหนี้สินจนตองขายหรือโอนสิทธิ์ในที่ดินที่ไดรับมาจากรัฐจํานวนมาก ทั้งๆ ที่ตาม
หลักการแลวการจัดที่ดินทํากินควรจัดในพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรและมีการจัดหาโครงสรางพื้นฐานทาง
การเกษตรไวกอน ถึงแมจะมีขออางวาพื้นที่ที่นํามาจัดใหแกเกษตรกรนั้นเกษตรกรไดทํากินและอยูอาศัยมากอน
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ก็ตามแตก ารพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดําเนินการไดลาชามาก ดําเนินการตามงบประมาณในแตล ะป ไมมี
เปาหมายที่ชัดเจนจึง เปนการกําหนดนโยบายที่ไมเ ปน “เสนเวลา” สง ผลใหการจัดที่ดินทํากินไมป ระสบ
ความสําเร็จ
7.4.3 สรุปสถานการณการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
จากผลการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรทั้งนโยบายปาไม นโยบายที่ดิน และ
นโยบายน้ํา จากอดีตถึงปจจุบัน จะสรุปไดดังนี้
ทรัพยากรปาไม ไดนํามาใชเพื่อการเกษตรจํานวนมากทั้งที่รัฐนํามาจัดใหแกเกษตรกรรวมทั้ง
ที่บุกรุกเขาทํากินดวยตนเองทําใหพื้นที่ปาไมลดลงจาก 174.82 ลานไรในปพ.ศ.2504 เหลือ 102.17 ลานไร ใน
ปจจุบนั หรือลดลง 72.65 ลานไร
นโยบายที่ดิน ไดนําที่ดินที่ยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่
10 สิงหาคม 2520 และ วันที่ 4 พฤษภาคม 2536 มาทําการปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้กรมปาไมไดรายงาน
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2551 วาไดมอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติใหไปจัดใหนิคมสหกรณ 3.1 ลานไร
และนิคมสรางตนเองอีก 6.2 ลานไร อยางไรก็ตามมีพื้นที่บางสวนที่หนวยงานที่ไดรับมอบสงคืนกรมปาไมใน
ภายหลังแตมีจํานวนไมมากนักโครงการจัดที่ดินของรัฐจึงมีเนื้อที่เพียง 43.17 ลานไร ที่จัดใหแกเกษตรกร 2.71
ลานราย นอกจากนี้ยังมีการจัดที่ดินราชพัสดุ และที่สาธารณประโยชนใหเกษตรกรเชาอีกจํานวนหนึ่ง และ
ในชวง พ.ศ.2558-2561 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) มีแผนจะจัดที่ดินของรัฐใหแกประชาชน
จํานวน 1.04 ลานไร
นโยบายน้ํา จากการพัฒนาแหลงน้ํามาอยางตอเนื่องสามารถเก็บกักน้ําไวไดจํานวน 77,318
ลานลูกบาศกเมตร ไดนําไปใชเพื่อการเกษตรจํานวน 65,000 ลานลูกบาศกเมตร หรือ รอยละ 84 ของปริมาณ
เก็บกัก และมีพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน ที่ตองการน้ําอีก 48,961 ลานลูกบาศกเมตร
จากขอมูลการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร ทั้งสามดานเพื่อการเกษตรดังกลาวนี้
จะสรุปไดวา พื้นที่ปาไมซึ่งเปนที่มาของที่ดินเพื่อการเกษตรในอดีตนั้น นอกจากไมมีสํารองแลวยังอยูในสภาพ
วิกฤติ โอกาสที่จะนํามาจัดใหแกเกษตรกรเปนพื้นที่แปลงใหญจะมีนอยมาก ในดานทรัพยากรที่ดิ นที่ใชเพื่อ
การเกษตรมากถึง 177.69 ลานไร ก็มีปญหาความเสื่อมโทรมของดิน สูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการเกษตร
โดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทานไปเพื่อกิจกรรมอื่นจํานวนมาก มีปญหาการถือครองที่ดินทั้งผูไรกรรมสิ ทธิ์ ผูไร
ที่ดินทํากินและการเชาที่ดินที่เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตรก็เริ่มขาดแคลน มีภัยพิบัติ
เกิดขึ้นบอยครั้ง ปญหาตางๆ เหลานี้ทําใหเกษตรกรมีรายไดคอนขางต่ํา มีหนี้สินสงผลตอคุณภาพชีวิต ในดาน
มวลรวมประชาชาติสาขาเกษตรมีเพียงรอยละ 8.19 ของมวลรวมประชาชาติของประเทศในป พ.ศ.2560
เท า นั้ น แต ยั ง คงมี ป ระชากรในภาคเกษตรจํ า นวนมากถึ ง 5.8 ลา นครั ว เรื อ น จํ า นวน 24.83 ล า นคน
ดังรายละเอียดในรูปที่ 7-1
การกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตรในอนาคต
จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางกระบวนทัศน ในการกําหนดนโยบายที่เชื่อมโยงและเปนการกําหนดการ
“ใชเสนเวลาเปนหลัก”
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การเกษตร
ปาไม
- พ.ศ.2504 มีพื้นที่ ปาไม 174.82 ลานไร1)
- พ.ศ.2539 ประกาศปาสงวนแหงชาติได 143.98 ลานไร 2)
- พ.ศ.2559 มีพื้นที่ปาไมเหลือ 102.17 ลานไร 3)
- พื้นที่ปาไมลดลง 72.65 ลานไร

(1) สถานภาพการเกษตรโดยทัว่ ไป
- พื้นที่การเกษตร 177.69 ลานไร 10)
- พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 149.24 ลานไร 11)
- เฉพาะโครงการจัดทีด่ ินทํากินของรัฐจัดใหแกเกษตรกรได
2.71 ลานราย เนื้อที่รวม 43.17 ลานไร 12)
- มีการเชาที่ดิน 29 ลานไร 13)
- พื้นที่เกษตรในชลประทาน 32.66 ลานไร 14)
- มีแผนจะขยายพื้นที่ชลประทานใหครบ 60 ลานไร 15)
และระบุในแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา 20 ป
(2558-2578) จํานวน 18.8 ลานไร 16)
- มีพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํานวน 1.98 ลานไร มี
แผนขยายพื้นที่ใหครบ 14.461 ลานไร ในป 2579 17)
- เกษตรกรจํานวน 5.9 ลานครัวเรือน 18)
- เกษตรกรจํานวน 24.83 ลานคน 18)
- ขนาดครัวเรือน 3.88 คน 19)
- เกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือน 123,454 บาท 20)
- มูลคาสินคาเกษตรสงออกจํานวน 1,355,501 ลานบาท
ในป 2560 21)
- มวลรวมประชาชาติสาขาการเกษตรรอยละ 8.65 ของมวลรวม
ประชาชาติ ของประเทศ ในป 2560 22)
(2) ปญหา
- น้ําเริ่มขาดแคลน 23)
- เกิดภัยพิบัติ (น้ําทวม ฝนแลง) มากขึ้น 23)
- มีผูไรที่ดินทํากิน 400,422 ราย 24)
- ความเสื่อมโทรมของทีด่ ินการเกษตร 25)
- สูญเสียพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม 26)

ราษฎร
เขาทํากิน
ดวยตนเอง
สวนหนึ่ง

ที่ดนิ
-เพิกถอนปาสงวนแหงชาติมาจัดเปนที่ดินทํากิน
53.6 ลานไร 4)
- จําแนกปาไมถาวรออกเปนที่ดินทํากิน 11.47 ลานไร5)
- ที่ราชพัสดุมีโครงการใหเชาทําการเกษตรจํานวน
1 ลานไร 6)
- ที่สาธารณะประโยชนจัดใหเชาทําการเกษตร
จํานวน 419,642 ไร 7)
- คทช. มีแผนจัดทีด่ ินของรัฐในป 2558-2561
จํานวน 1.04 ลานไร 8)

พื้นที่
ที่รัฐจัดให

น้ํา
- เก็บกักได 77,318 ลานลูกบาศกเมตร 9)
- ใชเพื่อการเกษตร 65,000 ลานลูกบาศกเมตร
หรือรอยละ 84 ของปริมาณเก็บกัก 9)
- ตองจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มเติมอีก 48,961 ลาน
ลูกบาศกเมตร 9)
ที่มา
1)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2504)
2)
กรมปาไม (2558ก: 1)
3)
กรมปาไม (2558ข: 1)
4)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2520 และ 4 พฤษภาคม 2563
5)
กรมพัฒนาที่ดิน (2556 : 1-3)
6)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
7)
กรมที่ดิน (2561: 1)
8)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561: 36)
9)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558: 2-18)
10)
กรมพัฒนาที่ดนิ (2559: 1 )
11)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561ก: 170 )
12)
โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558ก: 46)
13)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ก: 180)

14)

กรมชลประทาน (2560: 140)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธันวาคม 2550
16)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558: 3-16)
17)
กรมชลประทาน (2559: 10)
18)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ข : 1)
19)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ค: 4)
20)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ง : 57)
21)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ก : 185)
22)
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ค : 1)
23)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558: 2-24)
24)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561: 129)
25)
กรมพัฒนาที่ดิน (2558: 92)
26)
กรมพัฒนาที่ดิน (2561: 1)
15)

รูปที่ 7-1 สถานการณการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
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7.5 การถอดบทเรียนนานาชาติกับการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
จากการทบทวนประสบการณนานาชาติในเรื่องความเชื่อมโยงของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
พบวาสามารถถอดเปนบทเรียนได 3 กรณี คือ (1) กรณีความเชื่อมโยงของนโยบายปาไมกับนโยบายการเกษตร
(2) กรณีความเชื่อมโยงระหวางนโยบายน้ําและนโยบายการเกษตร และ (3) กรณีความเสื่อมโทรมของที่ดิน
จากการชะลางพังทลายของดิน ดังนี้
(7.5.1) กรณีความเชื่อมโยงของนโยบายปาไมกับนโยบายการเกษตร
ความเชื่อมโยงของนโยบายปาไมกับนโยบายการเกษตรปรากฏอยางชัดเจนในแผนปฏิบัติการ 21
(Keating,1992: 25,29,31,46-47) ในอนุสัญ ญาสหประชาชาติ วาด วยเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ (UNFCCC,
2002: 7,9) ตลอดจนนักวิชาการ เชน Storer (1953: 86) Penman (1963: 110) Mohr et.al. (1972: 72)
Calder et. Al. (2007: 1) FAO (2016: 1) และพงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2554: 2) โดยอธิบายใหเห็นวาปาไม
เปนแหลงอํานวยน้ําเพื่อการเกษตร ปองกันการชะลางพังทลายของดิน ลดภาวะน้ําทวมในพื้นที่ตอนลางของลุมน้ํา
ลดความแหงแลงของภูมิอากาศจึงไดมีความพยายามที่จะปลูกตนไมแมแตในพื้นที่ทะเลทรายโกบีในประเทศสา
ธารณประชาชนจีน (China Environment Science Press, 1999 : 184-185) หรือในประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรต (ICBA, 2012: 2-8) และประเทศอิสราเอล (Brand et.at, 2002: 34) รวมทั้งการปฏิบัติที่เชื่อมโยง
ระหวางทรัพยากรปาไมที่ดิน และน้ํา โดยการอนุรักษดินและน้ําจากการเกษตรเชิง พหุภารกิจในประเทศ
เยอรมัน แคนาดา และญี่ปุน (ชพิกา สังขพิทักษ, 2560: 16-17,32,53) และโครงการจายเพื่อผลตอบแทน
ผลประโยชนระบบนิเวศ (PES) ในประเทศเวียตนาม (วินรอค อินเตอรเนชั่นแนล, 2554: 6) เปนตน
เมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินการในประเทศไทยแลวจะเห็นไดวาประเทศไทยเคยมีสภาพปา
ไมที่สมบูรณในอดีต แตอยูในสภาพวิกฤติในปจจุบัน เปนเพราะขาดแผนการใชที่ดินที่ชัดเจนขาดการกําหนด
นโยบายที่เชื่อมโยงระหวางนโยบายปาไมกับนโยบายการเกษตร ตรงกันขามกับนานาชาติที่พยายามสรางปา
เพื่อสรางความชุมชื้น พยายามรักษาปาที่มีอยูแมแตจํานวนนอย เชน กรณีของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ น1)
หรือกรุงโลซานนประเทศสวิตเซอรแลนด Calder et.al. (2007: 6)
กรณีนี้ควรจะเปนบทเรียนที่สําคัญของประเทศไทยในการกําหนดนโยบายปาไมและนโยบาย
การเกษตรที่ควรจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
(7.5.2) กรณีความเชื่อมโยงระหวางนโยบายน้ําและนโยบายการเกษตร
จากการทบทวนการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรในประเทศอิสราเอล และการทดลองใชน้ําเค็มมาปลูกพืช
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนั้นเปนการดําเนินการที่คอนขางยากและใชงบประมาณที่สูงมาก เพราะอยูใน
ภูมิภาคที่ขาดแคลนน้ํา การใชน้ําเพื่อการเกษตรจึงมีประสิทธิภาพสูงโดยการใชระบบน้ําหยด รวมทั้งมีการเก็บ
คาน้ําที่ใชเพื่อการเกษตร ในกรณีของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตไดใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการใชน้ําทะเล
ในการปลูกพืช เปนบทเรียนที่สําคัญของโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นที่ทะเลทราย แตประเทศไทยยังมีน้ํา
ตนทุนที่ไมไดนํามาใชอีกมาก น้ําที่เก็บกักไวที่นําไปใชเพื่อการชลประทานก็มีป ระสิทธิภาพคอนขางต่ําดัง ที่
วิเคราะหไวในบทที่ 4 หัวขอ 4.4
-----------------------------------------1)

www.ebd.int/financial/pes /japan-pesforest.pdf
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กรณีนี้จะเปนบทเรียนทีส่ ําคัญของประเทศไทยในการกําหนดนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชน้ําใหสงู ขึ้นรวมทัง้ การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นทีน่ อกเขตชลประทานโดยวิธีตางๆ
(7.5.3) กรณีความเสื่อมโทรมของที่ดินจากการชะลางพังทลายของดิน
บทเรียนจากการลมสลายของอารยธรรมการเกษตรที่เคยรุง เรืองในอดีต เชน อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียิปต อารยธรรมในอเมริก ากลางนั้น นอกจากเกิดจากการใชที่ดินเกินขีดความสามารถ ตัดไม
ทําลายปาในพื้นที่ตนน้ํา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแลว สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือขาดระบบอนุรักษดิน
และน้ํา (Lowdermilk, 1953: 4-6; Juo and Wilding,2001: 14-15; Pringle, 2001: 60) แตอารยธรรม
การเกษตรที่ยั่งยืนในทวีปยุโรป ที่มีระบบอนุรักษดินและน้ําสามารถใชพื้นที่เดิมมาไดถึง 1,000 ป (Lowdermilk,
1953: 22) บทเรียนกรณีนี้เมื่อมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับการอนุรักษดินและน้ําในประเทศไทย ที่การกําหนด
นโยบายอนุรักษดินและน้ํานั้นเปนไปอยางขาดเปาหมายและไมใหความสําคัญอยางจริงจังจะสงผลตอความ
เสื่อมโทรมของที่ดินอยางรุนแรงในอนาคต

7.6 การถอดบทเรียนนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตร
จากการทบทวนนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรและนโยบายการเกษตรที่กําหนดขึ้นตั้งแต
สมัยกรุงสุโ ขทัยจนถึง ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติฉบับ ที่ 12 รวมทั้งการวิเ คราะหถึง ความ
เชื่อมโยงและเสนเวลา (Timeline) นโยบายทรัพยากรแตละดานและภาพรวมที่สงผลตอนโยบายการเกษตรที่
ปรากฏเปนสถานการณในปจจุบัน ในการกําหนดนั้นพบวามีปญหาอยูหลายประการ
เมื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและที่มาจากการกําหนดนโยบายและสงผลตอการพัฒนาการเกษตรใน
ปจจุบันแลว สามารถถอดบทเรียนจากสาเหตุของปญหาได 10 ประการ ดังนี้
1. มีหลักการในการกําหนดนโยบายทีเ่ ชื่อมโยงสอดคลองและเปนไปตาม “เสนเวลา”
(Timeline) แตใชเวลาปฏิบัตินานเกินกวาที่ควรจะเปน เชน การจําแนกประเภทที่ดิน การประกาศสงวนหวง
หามพื้นทีป่ าไม
2. มีการกําหนดนโยบายที่ตอ เนื่องแตไมมีการปฏิบัติและบังคับใช เชน การวางแผนการใช
ที่ดิน การคุมครองพื้นทีก่ ารเกษตร
3. มีการกําหนดนโยบาย ที่มหี ลักการในการปฏิบัติแตไมมีเปาหมายที่ชัดเจน เชน การจัด
ที่ดินทํากิน การอนุรักษดินและน้ํา
4. มีการกําหนดนโยบาย ที่มหี ลักการและมีการปฏิบัติแตไมเปนไปตาม “เสนเวลา
(Timeline)” ที่ควรจะเปน เชน การจัดหาสาธารณูปโภคในโครงการจัดที่ดินทํากิน
5. การกําหนดนโยบายการเกษตรโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดานแตมีผลกระทบตอนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติดานอื่น เชน การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา การประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
6. การไมมีเอกภาพของนโยบายแตละดานทีก่ ําหนดขึ้น ในแตละชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและชวงเวลาการบริหารของรัฐคณะตางๆ มีผลตอความเชื่อมโยงของนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรกับนโยบายเกษตรทั้งทางตรงและทางออม
7. การใชนโยบายที่กําหนดมาตรการเพียงดานใดดานหนึง่ จะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร เชน การบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันการบุก
รุกทําลายปาไม หรือนโยบายน้ําที่เนนการจัดหาน้ําแตขาดการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
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8. ขาดการประสานนโยบายและแผนระหวางสวนราชการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
9. การกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอดีตที่เชื่อมโยงและสอดคลอง
กับนโยบายการเกษตรและมีการปฏิบัติตามเสนเวลาจนประสบความสําเร็จ เชน โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห
10. การประสานนโยบายและแผนของรัฐบาลคณะที่ 61
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ñ1-
éĞćđîĉîÖćøÖŠĂîĀúĆÜǰđóČęĂĔĀšÿŠÜñúêŠĂ “ÖćøñúĉêìćÜÖćøđÖþêø” ĔîßŠüÜđüúćìĊęđĀöćąÿöǰÝċÜđÖĉéðŦâĀć
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđÿČęĂöēìøöĒúąǰ×ćéĒÙúî×ċĚîéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîìĊęÿŠÜñúēé÷êøÜêŠĂđÖþêøÖø
đóČęĂĒÖšĕ×ðŦâĀćÙüćöĕöŠđßČęĂöē÷ÜǰĒúąĕöŠđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøđÿšîđüúćǰ Timeline) éĆÜÖúŠćüĒúšüǰǰǰǰǰǰ
ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĔîĂîćÙêǰÝċÜöĊÙüćöÝĞćđðŨî
ÝąêšĂÜđðúĊę÷îĒðúÜÝćÖìĊęéĞćđîĉîÖćøĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆîǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöÖŠĂîÝąöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøÙüøÝąöĊÖćø
ìïìüîîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøìĆĚÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøîĚĞćǰ
Ēúąîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøǰìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîĂéĊêÝîëċÜðŦ ÝÝč ïĆîìĊę öĊ Ă÷ĎŠÝĞćîüîöćÖĒúąĕöŠđÙ÷öĊ Öćøøüïøüöǰǰǰ
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đÖþêøĕì÷ǰÝćÖĂéĊêëċÜðŦÝÝčïĆî () ÝĆéìĞćåćîîē÷ïć÷×šĂöĎúìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîúĆÖþèą
êćøćÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ïøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ðśćĕöšǰîē÷ïć÷ìĊęéĉîǰĒúąîē÷ïć÷îĚĞć ÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøìĊęÖĞćĀîé×ċĚîĔî
ßŠ üÜđüúćđéĊ ÷üÖĆ îǰđóČęĂĔßšĔîÖćøÙšîÙüšćĒúąĂšćÜĂĉ Ü () üĉđÙøćąĀŤÙüćöđßČęĂ öē÷ÜǰøąĀüŠ ćÜîē÷ïć÷ðś ć ĕöšǰ
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đßČę Ă öē÷ÜÖĆ ï îē÷ïć÷ìøĆ ó ÷ćÖøíøøößćêĉ đ óČę Ă ÖćøđÖþêøǰĒúąǰ  îē÷ïć÷ìøĆ ó ÷ćÖøíøøößćêĉ đ óČę Ă
ÖćøđÖþêøìĊęĕöŠöĊđĂÖõćó
Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöëċÜĒöšüŠćÝąöĊÙüćöđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøÖĆï
îē÷ïć÷ÖćøđÖþêøïćÜÖøèĊéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîÖĘêćöĒêŠöĉĕéšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîé×ċĚîĀøČĂöĊÖćø
ðäĉïĆêĉìĊęđðŨîĒúąĕöŠđðŨîĕðêćöǰ“đÿšîđüúć (Timeline)” ìĊęÙüøÝąđðŨî
ñúÝćÖÙüćöĕöŠđßČęĂöē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷ìĆĚÜǰǰ éšćîǰĒúąĕöŠđðŨîĕðêćöđÿšîđüúćéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîǰÿŠÜñú
êŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêøìĊęðøąÿïðŦâĀćĀúć÷ðøąÖćøĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆî
đöČęĂüĉđÙøćąĀŤëċÜÿćđĀêč×ĂÜðŦâĀćìĊęöćÝćÖÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÿŠÜñúêŠĂÖćøóĆçîćÖćøđÖþêø
ĔîðŦÝÝčïĆîĒúšüǰÿćöćøëëĂéđðŨîïìđøĊ÷îÝćÖÿćđĀêč×ĂÜðŦâĀćĕéš  ðøąÖćøǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
ǰöĊĀúĆÖÖćøĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęđßČęĂöē÷ÜÿĂéÙúšĂÜĒúąđðŨîĕðêćöǰ“đÿšîđüúć”
(Timeline) ĒêŠĔßšđüúćðäĉïĆêĉîćîđÖĉîÖüŠćìĊęÙüøÝąđðŨîǰđßŠîǰÖćøÝĞćĒîÖðøąđõììĊęéĉî ÖćøðøąÖćýÿÜüî
ĀüÜĀšćöóČĚîìĊęðśćĕöš
ǰöĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìĊęêŠĂđîČęĂÜĒêŠĕöŠöĊÖćøðäĉïĆêĉĒúąïĆÜÙĆïĔßš đßŠîǰÖćøüćÜĒñîÖćøĔßš
ìĊęéĉîǰÖćøÙčšöÙøĂÜóČĚîìĊęÖćøđÖþêø
ǰöĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ǰìĊęöĊĀúĆÖÖćøĔîÖćøðäĉïĆêĉĒêŠĕöŠöĊđðŜćĀöć÷ìĊęßĆéđÝîǰđßŠîǰÖćøÝĆé
ìĊęéĉîìĞćÖĉîǰÖćøĂîčøĆÖþŤéĉîĒúąîĚĞć
ǰöĊÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ǰìĊęöĀĊ úĆÖÖćøĒúąöĊÖćøðäĉïĆêĉĒêŠĕöŠđðŨîĕðêćöǰ“đÿšîđüúć”
(Timeline) ìĊęÙüøÝąđðŨîǰđßŠîǰÖćøÝĆéĀćÿćíćøèĎðēõÙĔîēÙøÜÖćøÝĆéìĊęéĉîìĞćÖĉî
ǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøēé÷öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđÞóćąéšćîĒêŠöĊñúÖøąìïêŠĂ
îē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉéšćîĂČęîǰđßŠîǰÖćø×÷ć÷óČĚîìĊęðúĎÖ÷ćÜóćøćǰÖćøðøąÖĆîøćÙć×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
ǰÖćøĕöŠöĊđĂÖõćó×ĂÜîē÷ïć÷ĒêŠúąéšćîìĊęÖĞćĀîé×ċĚîǰĔîĒêŠúąßŠüÜĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝ
ĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉĒúąßŠüÜđüúćÖćøïøĉĀćø×ĂÜøĆåÙèąêŠćÜė öĊñúêŠĂÙüćöđßČęĂöē÷Ü×ĂÜîē÷ïć÷
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøÖĆïîē÷ïć÷đÖþêøìĆĚÜìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂö
ǰÖćøĔßšîē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéöćêøÖćøđóĊ÷ÜéšćîĔééšćîĀîċęÜÝąĕöŠöĊðøąÿĉìíĉõćóđóĊ÷ÜóĂêŠĂ
ÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøǰđßŠîǰÖćøïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷đóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćø
ïčÖøčÖìĞćúć÷ðśćĕöšǰĀøČĂîē÷ïć÷îĚĞćìĊęđîšîÖćøÝĆéĀćîĚĞćĒêŠ×ćéÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøĔßšîĚĞć
ǰ×ćéÖćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîøąĀüŠćÜÿŠüîøćßÖćøĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêø
ǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉđóČęĂÖćøđÖþêøĔîĂéĊêìĊęđßČęĂöē÷ÜĒúą
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷ÖćøđÖþêøĒúąöĊÖćøðäĉïĆêĉêćöđÿšîđüúćÝîðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝǰđßŠîǰēÙøÜÖćøóĆçîć
ìčŠÜÖčúćøšĂÜĕĀšǰēÙøÜÖćøÝĆéøĎðìĊęéĉîđóČęĂđÖþêøÖøøö
ǰÖćøðøąÿćîîē÷ïć÷ĒúąĒñî×ĂÜøĆåïćúÙèąìĊęǰ

ñ-1

õćÙñîüÖ 2
ÖĉÝÖøøöìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøîĞćñúÝćÖēÙøÜÖćøĕðĔßšðøąē÷ßîŤ
- øć÷ÜćîÞïĆïÿöïĎøèŤǰ÷ĆÜĕöŠöĊÖćøîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤđóøćąÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîđóĉęÜĒúšüđÿøĘÝ

ผ3-1

ภาคผนวก 3
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคกิจกรรมที่วางแผนไวและกิจกรรมทีด่ ําเนินการมาแลว
Output

ผลสําเร็จ

1. ฐานขอมูลทรั พยากรธรรมชาติ เพื่อการเกษตรที่เปนตารางเปรี ยบเทียบ นโยบายปาไม นโยบายที่ดิ น
นโยบายน้ํา นโยบายเกษตร ที่รัฐไดกําหนดในชวงเวลาเดียวกัน โดยเรียงลําดับเวลาในลักษณะจดหมายเหตุ
(Chronicle) พ.ศ. 1762 ถึง พ.ศ. 2561

100%

2. ความเชื่อมโยงของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรกับนโยบายการเกษตร บทเรียนจากการ
กําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร ที่มีลักษณะเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางนโยบายปา
ไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายเกษตร ที่ใช “เสนเวลา (Timeline)” เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไป
กําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรในอนาคต
3. ไดจัดทํารายงานการวิจัยรวม 6 เลม คือ
1. เอกสารหลัก ที่มีสาระสําคัญ คือ คือ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 ประสบการณนานาชาติวาดวยความ
เชื่ อมโยงของทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อการเกษตร บทที่ 3 วิ วัฒ นาการการเกษตรกั บ การปกครองของ
ราชอาณาจักรไทย บทที่ 4 ผลจากนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทยกับชวงเวลาการพัฒนา
บทที่ 5 ความเชื่อมโยงและเสนเวลา (Timeline) ในการกําหนดนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
และนโยบายการเกษตร บทที่ 6 การถอดบทเรียนนโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย และบทที่
7 สรุป
2. เอกสารประกอบเลมที่ 1 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตรในชวง
สมัยกรุงสุโขทัยถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 1762- พ.ศ. 2524)
3. เอกสารประกอบเลม ที่ 2 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิ น นโยบายน้ํา และนโยบายเกษตร ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5-7 (พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2539)
4. เอกสารประกอบเลมที่ 3 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-9 (พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2549)
5. เอกสารประกอบเลมที่ 4 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554)
6. เอกสารประกอบเลมที่ 5 : นโยบายปาไม นโยบายที่ดิน นโยบายน้ํา และนโยบายการเกษตร ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11-12 (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2561)

ลงนาม
(นายโสภณ ชมชาญ)
หัวหนาโครงการวิจัยผูร ับทุน
วันที่

มกราคม 2562

