


ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(Strategic Environmental Assessment: SEA)  
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ผู้จัดทำ  กองบริหารจัดการที่ดิน 
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  ๖๐/๑ ซอยพิบลูวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๗ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔ 

ที่ปรกึษา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ ถนนพญาไท 
  แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๕๙ 

การอ้างอิง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดล้อม ภาคผนวก รายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

คำสืบค้น การประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ การใช้ประโยชน์ทีด่ิน ยุทธศาสตร์  

พิมพ์เมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

จำนวนพิมพ ์ ๑๕๐ เล่ม 

จำนวนหน้า ๑๙๓ หน้า 

ผู้พิมพ ์  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ ถนนพญาไท 
  แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๕ 
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-ก- 

สารบัญ 
 

 หน้า 

สารบัญ ก 

สารบัญรูป ซ 

สารบัญตาราง ฑ 

ภาคผนวก ๑ โครงสร้างการบริหารโครงการ ๑ 
ภาคผนวก ๒ สาระสำคัญของกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการประเมินสิ ่งแวดล้อม 

ระดับยุทธศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
๑๑ 

 ๑. ด้านการกำหนดสิทธิในท่ีดินและกระจายการถือครองท่ีดิน ๑๑ 
  ๑.๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๑ 

  ๑.๒ พระราชบัญญัตจิัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ๑๒ 

  ๑.๓ พระราชบัญญัตกิารปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ๑๓ 
  ๑.๔ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๔ 

  ๑.๕ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕ 
 ๒. ด้านการกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ๑๕ 

  ๒.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๖ 

  ๒.๒ พระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑๗ 

  ๒.๓ พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๙ 

  ๒.๔ พระราชบัญญัตทิี่ราชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๑ 

  ๒.๕ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒ 

 ๓. ด้านการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากปา่ไม้ ๒๔ 

  ๓.๑ พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ๒๔ 

  ๓.๒ พระราชบัญญัตปิ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ๒๕ 

  ๓.๓ พระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๖ 

  ๓.๔ พระราชบัญญัตอิุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗ 

  ๓.๕ พระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗ 
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  ๓.๖ พระบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ 
 ๔. ด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และแร่ ๓๐ 

  ๔.๑ พระราชบัญญัตกิารชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ๓๐ 

  ๔.๒ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ๓๑ 

  ๔.๓ พระราชบัญญัตจิัดรปูที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๓๒ 

  ๔.๔ พระราชบัญญัตพิัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๓ 

  ๔.๕ พระราชบัญญัตจิัดรปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓๔ 
  ๔.๖ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๖ 
  ๔.๗ พระราชบัญญัตทิรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓๗ 
 ๕. ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔๑ 
  ๕.๑ พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๑ 

  ๕.๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ๒๕๖๒ ๔๓ 

 ๖. ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัย ๔๓ 

  ๖.๑ พระราชบัญญัตอิาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ๔๓ 

  ๖.๒ พระราชบัญญัตกิารเคหะแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ๔๔ 

  ๖.๓ พระราชบัญญัตกิารจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๔๕ 

 ๗. ด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม ๔๖ 

  ๗.๑ พระราชบัญญัตเิศรษฐกจิการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๔๖ 

  ๗.๒ พระราชบัญญัตกิารเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ๔๗ 

  ๗.๓ พระราชบัญญัตมิาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔๘ 

  ๗.๔ พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔๘ 

 ๘. ด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสรมิการลงทุน ๔๙ 

  ๘.๑ พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ๔๙ 
  ๘.๒ พระราชบัญญัตกิารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๐ 
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  ๘.๓ พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ๕๒ 
  ๘.๔ พระราชบัญญัตเิขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕๓ 

 ๙. ด้านการปิโตรเลียมและพลังงาน ๕๔ 

  ๙.๑ พระราชบัญญัตกิารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ๕๔ 
  ๙.๒ พระราชบัญญัตปิิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ๕๕ 
  ๙.๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๖ 

  ๙.๔ พระราชบัญญัตกิารพฒันาและส่งเสริมพลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ๕๗ 
  ๙.๕ พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕๘ 
 ๑๐. ด้านการศาสนา โบราณสถาน วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว ๖๐ 
  ๑๐.๑ พระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๖๐ 

  ๑๐.๒ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ๖๒ 

  ๑๐.๓ พระราชบัญญัตกิารทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖๒ 

  ๑๐.๔ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖๓ 
  ๑๐.๕ พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรกัษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๔ 

 ๑๑. ด้านการคมนาคมขนส่ง ๖๕ 

  ๑๑.๑ พระราชบัญญัตกิารเดินเรอืในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ ๖๖ 

  ๑๑.๒ พระราชบัญญัตกิารท่าเรอืแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ๖๖ 
  ๑๑.๓ พระราชบัญญัตกิารรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ ๖๗ 

  ๑๑.๔ พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๖๗ 

  ๑๑.๕ พระราชบัญญัตจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖๘ 

  ๑๑.๖ พระราชบัญญัตกิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖๘ 

  ๑๑.๗ พระราชบัญญัตทิางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๖๙ 
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  ๑๑.๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหารมิทรัพย์เพื่อกจิการ
ขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗๐ 

  ๑๑.๙ พระราชบัญญัตทิางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๗๑ 
  ๑๑.๑๐ พระราชบัญญัตกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๑ 

  ๑๑.๑๑ พระราชบัญญัตกิารขนสง่ต่อเนือ่งหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๗๒ 
  ๑๑.๑๒ พระราชบัญญัตกิารอำนวยความสะดวกในการขนสง่ 

ข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗๓ 

 ๑๒. ด้านการบริการสาธารณะ ๗๔ 

  ๑๒.๑ พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๗๔ 
  ๑๒.๒ พระราชบญัญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๕ 

  ๑๒.๓ พระราชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๗๖ 
 ๑๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ ๗๘ 

  ๑๓.๑ พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ๗๘ 

  ๑๓.๒ พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ๗๙ 

  ๑๓.๓ พระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ๗๙ 
  ๑๓.๔ พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๗๙ 

  ๑๓.๕ พระราชบัญญัตอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ๘๐ 
  ๑๓.๖ พระราชบัญญัตกิำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๐ 

ภาคผนวก ๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ๘๒ 
ภาคผนวก ๔ หน่วยงานและองค์กรหรือตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการวาง

นโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
๑๑๓ 
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ภาคผนวก ๕ สภาพทั่วไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐ 

 ๑. ลักษณะทางกายภาพ ๑๓๐ 

  ๑.๑ ขอบเขตและการปกครอง ๑๓๐ 

  ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ ๑๓๑ 

  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ๑๓๑ 
  ๑.๔ ฤดูกาล ๑๓๑ 

  ๑.๕ อุณหภูม ิ ๑๓๒ 
  ๑.๖ ฝน ๑๓๒ 

  ๑.๗ พายุหมุนเขตร้อน ๑๓๒ 

 ๒. ข้อมูลประชากร ๑๓๒ 

 ๓. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ๑๓๓ 
  ๓.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product: 

GPP) 
๑๓๓ 

  ๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม ๑๓๕ 
  ๓.๓ ภาคพาณิชยกรรม ๑๓๕ 
  ๓.๔ การท่องเที่ยว ๑๓๕ 
  ๓.๕ ด้านการเกษตรกรรม ๑๓๖ 
  ๓.๖ ด้านแรงงาน ๑๓๘ 
  ๓.๗ สินค้าเหนึง่ตำบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ (One Tambon One 

Product: OTOP) 
๑๓๘ 

  ๓.๘ ด้านรายได้ รายจ่าย และหนีส้ิน ๑๔๐ 

  ๓.๙ ด้านพลังงาน ๑๔๐ 

 ๔. ด้านการคมนาคม ๑๔๐ 

  ๔.๑ การคมนาคมขนสง่ของจังหวัด ๑๔๐ 
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 ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ ๑๔๑ 

  ๕.๑ ทรัพยากรดิน ๑๔๑ 

  ๕.๒ ทรัพยากรน้ำ ๑๔๔ 

  ๕.๓ ทรัพยากรแร ่ ๑๔๖ 

  ๕.๔ ทรัพยากรป่าไม ้ ๑๕๐ 

 ๖. ด้านสิ่งแวดล้อม ๑๕๐ 

  ๖.๑ ด้านคุณภาพอากาศ ๑๕๐ 

  ๖.๒ ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ๑๕๐ 
  ๖.๓ ด้านขยะมูลฝอย ๑๕๓ 
 ๗. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ๑๕๖ 
  ๗.๑ ด้านการศึกษา ๑๕๖ 
  ๗.๒ ด้านศาสนา ๑๕๖ 
  ๗.๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ๑๕๗ 
  ๗.๔ ด้านสาธารณสุข ๑๕๗ 
  ๗.๕ ด้านอาชญากรรม ๑๕๗ 

  ๗.๖ ด้านอุบัติเหตุ ๑๕๘ 

 ๘. การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕๘ 

 ๙. การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๖๓ 
  ๙.๑ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมลู MODIS  

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ 
๑๖๓ 

  ๙.๒ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมลูกรมพฒันาที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

๑๖๗ 

 ๑๐. ปัญหา สาเหตุ และอุปสรรคของการใช้ประโยชน์ที่ดินในจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑๗๒ 

  ๑๐.๑ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคในการพฒันาจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑๗๒ 
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ภาคผนวก ๖ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประเด็นสภาวะแวดล้อมและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (ESI) ในแต่ละ CDF ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
แนวทางดำเนินการ 

๑๗๕ 

ภาคผนวก ๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๗ 

ภาคผนวก ๘ ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๑๖ 

ภาคผนวก ๙ การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ๒๓๑ 

 ๑. การประชุมสัมมนา ครัง้ที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๓๑ 

 ๒. การจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั้งที่ ๑ อำเภอบางบาล จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๓๗ 

 ๓. การจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั้งที่ ๒ อำเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๓๙ 
 ๔. การจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั้งที่ ๓ อำเภอนครหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๓๙ 

 ๕. การจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั้งที่ ๔ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๔๑ 

 ๖. การจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั้งที่ ๕ อำเภอบางบาล จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๔๒ 

 ๗. การจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั้งที่ ๖ อำเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๔๓ 
 ๘. การจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั้งที่ ๗ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๔๕ 

 ๙. การจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั้งที่ ๘ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๔๖ 
 ๑๐. การประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพือ่ใช้กำหนดตัวช้ีวัด 

ในการประเมินทางเลอืก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรงุเทพมหานคร 
๒๔๗ 

 ๑๑. การจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๔๘ 

 ๑๒. การจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๓ กรงุเทพมหานคร ๒๕๓ 
 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-ซ- 

  สารบัญรูป 
 
 
 

หน้า 

ภาคผนวก ๑  

รูปที่ ๑ ผังแสดงการจัดสรรบุคลากรผู้มีความเช่ียวชาญในโครงการ ๒ 

ภาคผนวก ๕  
รูปที่ ๒ ขอบเขตจงัหวัดพระนครศรอียุธยา ๑๓๐ 
รูปที่ ๓ จำนวนประชากรรวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๑ ๑๓๓ 
รูปที่ ๔ แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓๔ 
รูปที่ ๕ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามสาขาการผลิต ๑๓๔ 
รูปที่ ๖ แสดงแผนภูมจิำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน นักทัศนาจร นักท่องเทีย่ว และระยะเวลาพำนัก 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
๑๓๗ 

รูปที่ ๗ แสดงแผนภูมจิำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว  
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

๑๓๗ 

รูปที่ ๘ แสดงแผนภูมผิู้ประกอบการสินค้า OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ๑๓๙ 
รูปที่ ๙ แสดงแผนภูมิ มลูค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓๙ 
รูปที่ ๑๐ แผนที่ธรณีวิทยาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๔๒ 
รูปที่ ๑๑ ปริมาณฝนรายปีจงัหวัดพระนครศรอียุธยา ๑๔๔ 
รูปที่ ๑๒ แผนที่ทรัพยากรแร่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๔๗ 
รูปที่ ๑๓ ข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๕๑ 

รูปที่ ๑๔ แผนที่จุดตรวจคุณภาพน้ำของจงัหวัดพระนครศรอียุธยา ๑๕๑ 
รูปที่ ๑๕ กราฟแสดงผลจุดตรวจคุณภาพน้ำของจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ๑๕๒ 
รูปที่ ๑๖ แสดงแผนภูมิ อบุัติเหตุการจราจรทางบกและความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ ๑๕๘ 
รูปที่ ๑๗ ประเภทการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕๙ 
รูปที่ ๑๘ แผนที่เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๖๕ 
รูปที่ ๑๙ กราฟแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ ๑๖๖ 
รูปที่ ๒๐ กราฟแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ 
๑๖๖ 

รูปที่ ๒๑ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรอียุธยา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

๑๗๑ 
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ภาคผนวก ๙  

รูปที่ ๒๒ บอร์ดนิทรรศการและอุปกรณ์แสดงภาพ  ๒๓๑ 

รูปที่ ๒๓ วีดทิัศน์ที่ ๑ ตอน SEA คืออะไร ๒๓๑ 
รูปที่ ๒๔ วีดทิัศน์ที่ ๒ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๓๒ 

รูปที่ ๒๕ ภาพหัวข้อข่าวจากหนังสือพิมพ์ระดบัประเทศ ๒๓๒ 
รูปที่ ๒๖ ภาพหัวข้อข่าวจากข่าวออนไลน์ http://www.onbnews.com/post/42919 ๒๓๓ 
รูปที่ ๒๗ ภาพหัวข้อข่าวจาก http://savenewonline.com/?p=689 ๒๓๓ 
รูปที่ ๒๘ ภาพหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook page ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๓๔ 

รูปที่ ๒๙ ภาพหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ https//www.๗๗jowo.com/contents/sh/ 
119983 

๒๓๕ 

รูปที่ ๓๐ วิทยากรและผู้ดำเนินรายการบรรยายภายใต้หัวข้อ “เราจะรว่มกันจัดการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนในอนาคตได้อย่างไร” 

๒๓๖ 

รูปที่ ๓๑ วิทยากรบรรยายเพิ่มเติมเรื่องแผนพฒันายุทธศาสตร์ชาติและเสนอขอบเขต 
การศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๓๖ 

รูปที่ ๓๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซักถามและเสนอความคิดเห็นรวมทัง้แลกเปลี่ยนมมุมองร่วมกัน ๒๓๗ 
รูปที่ ๓๓ นายอำเภอบางบาลกล่าวเปิดงาน ๒๓๗ 
รูปที่ ๓๔ พิธีเปิดการสนทนากลุม่ ๒๓๗ 
รูปที่ ๓๕ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๑) ๒๓๗ 
รูปที่ ๓๖ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๒) ๒๓๗ 
รูปที่ ๓๗ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๓) ๒๓๘ 
รูปที่ ๓๘ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๔) ๒๓๘ 
รูปที่ ๓๙ การนำเสนอผลการสนทนากลุ่ม (๑) ๒๓๘ 
รูปที่ ๔๐ การนำเสนอผลการสนทนากลุ่ม (๒) ๒๓๘ 
รูปที่ ๔๑ พิธีเปิดการสนทนากลุม่ ๒๓๙ 
รูปที่ ๔๒ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๑) ๒๓๙ 
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รูปที่ ๔๓ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๒) ๒๓๙ 
รูปที่ ๔๔ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๓) ๒๓๙ 
รูปที่ ๔๕ นายอำเภอนครหลวงกล่าวเปิดงาน ๒๓๗ 
รูปที่ ๔๖ พิธีเปิดการสนทนากลุม่ ๒๓๙ 
รูปที่ ๔๗ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๑) ๒๔๐ 
รูปที่ ๔๘ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๒) ๒๔๐ 

รูปที่ ๔๙ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๓) ๒๔๐ 

รูปที่ ๕๐ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๔) ๒๔๐ 

รูปที่ ๕๑ การนำเสนอผลการสนทนากลุ่ม (๑) ๒๔๐ 
รูปที่ ๕๒ การนำเสนอผลการสนทนากลุ่ม (๒) ๒๔๐ 
รูปที่ ๕๓ นายอำเภออุทัยกล่าวเปิดงาน ๒๔๑ 
รูปที่ ๕๔ พิธีเปิดการสนทนากลุม่ ๒๔๑ 

รูปที่ ๕๕ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๑) ๒๔๑ 

รูปที่ ๕๖ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๒) ๒๔๑ 

รูปที่ ๕๗ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๓) ๒๔๑ 

รูปที่ ๕๘ กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๔) ๒๔๑ 
รูปที่ ๕๙ การนำเสนอผลการสนทนากลุ่ม (๑) ๒๔๒ 
รูปที่ ๖๐ การนำเสนอผลการสนทนากลุ่ม (๒) ๒๔๒ 
รูปที่ ๖๑ นายอำเภอบางบาลกล่าวเปิดงาน ๒๔๒ 
รูปที่ ๖๒ พิธีเปิดการสนทนา ๒๔๒ 
รูปที่ ๖๓ วิทยากรบรรยาย (๑) ๒๔๒ 
รูปที่ ๖๔ วิทยากรบรรยาย (๒) ๒๔๒ 
รูปที่ ๖๕ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๑) ๒๔๓ 
รูปที่ ๖๖ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๒) ๒๔๓ 
รูปที่ ๖๗ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๑) ๒๔๓ 
รูปที่ ๖๘ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๒) ๒๔๓ 
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รูปที่ ๖๙ พิธีกรกล่าวเปิดงาน ๒๔๓ 
รูปที่ ๗๐ พิธีเปิดการสนทนา ๒๔๓ 
รูปที่ ๗๑ วิทยากรบรรยาย (๑) ๒๔๔ 
รูปที่ ๗๒ วิทยากรบรรยาย (๒) ๒๔๔ 
รูปที่ ๗๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๑) ๒๔๔ 
รูปที่ ๗๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๒) ๒๔๔ 

รูปที่ ๗๕ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๓) ๒๔๔ 

รูปที่ ๗๖ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม ๒๔๔ 

รูปที่ ๗๗ ที่ปรกึษาฯ กล่าวเปิดงาน ๒๔๕ 
รูปที่ ๗๘ พิธีเปิดการสนทนา ๒๔๕ 

รูปที่ ๗๙ ที่ปรกึษาฯ บรรยายเกี่ยวกบัทางเลอืกการพัมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) ๒๔๕ 

รูปที่ ๘๐ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๑) ๒๔๕ 

รูปที่ ๘๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๒) ๒๔๕ 
รูปที่ ๘๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม  ๒๔๕ 
รูปที่ ๘๓ พิธีกรกล่าวเปิดงาน ๒๔๖ 
รูปที่ ๘๔ พิธีเปิดการสนทนา ๒๔๖ 
รูปที่ ๘๕ ที่ปรกึษาฯ บรรยายเกี่ยวกบัทางเลอืกการพัมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) ๒๔๖ 
รูปที่ ๘๖ ที่ปรกึษาฯ บรรยายเกี่ยวกบัทางเลอืกการพัมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒) ๒๔๖ 
รูปที่ ๘๗ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๑) ๒๔๖ 
รูปที่ ๘๘ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๒) ๒๔๖ 
รูปที่ ๘๙ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๑) ๒๔๗ 
รูปที่ ๙๐ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๒) ๒๔๗ 
รูปที่ ๙๑ ที่ปรกึษาฯ กล่าวเปิดการประชุม ๒๔๗ 
รูปที่ ๙๒ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงทีม่าของโครงการ 
๒๔๗ 

รูปที่ ๙๓ ที่ปรกึษาฯ กล่าวถึงตัวช้ีวัด (๑) ๒๔๗ 
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รูปที่ ๙๔ ที่ปรกึษาฯ กล่าวถึงตัวช้ีวัด (๒) ๒๔๗ 

รูปที่ ๙๕ บรรยากาศการประชุม ๒๔๘ 

รูปที่ ๙๖ ผู้เข้าร่วมการประชุม ๒๔๘ 

รูปที่ ๙๗ ผู้อำนวยการกองบรหิารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงทีม่าของโครงการ 

๒๔๘ 

รูปที่ ๙๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการประชุม ๒๔๘ 

รูปที่ ๙๙ พิธีเปิดการสัมมนา ๒๔๘ 

รูปที่ ๑๐๐ ที่ปรกึษาฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน ๒๔๘ 

รูปที่ ๑๐๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา (๑) ๒๔๙ 

รูปที่ ๑๐๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา (๒) ๒๔๙ 

รูปที่ ๑๐๓ ที่ปรกึษาฯ นำเสนอผลการศึกษา ๒๔๙ 

รูปที่ ๑๐๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๓) ๒๔๙ 

รูปที่ ๑๐๕ ภาพหัวข้อข่าวจากข่าวออนไลน์ จาก https://www.onbnews.todya/post/ 
660 

๒๕๐ 

รูปที่ ๑๐๖ ภาพหัวข้อข่าวจากสยามโพลล์ www.siampollnews.com/detail-
locality.php?id_new=11 

๒๕๑ 

รูปที่ ๑๐๗ ภาพหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook page ของสำนักงาน
ประชาสมัพันธ์จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

๒๕๒ 

รูปที่ ๑๐๘ ภาพหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ จาก https://www.77jowo.com/contents/ 
sh/125035 

๒๕๓ 

รูปที่ ๑๐๙ ผู้อำนวยการกองบรหิารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน 

๒๕๓ 

รูปที่ ๑๑๐ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
กล่าวเปิดการประชุม 

๒๕๓ 

รูปที่ ๑๑๑ พิธีเปิดการสัมมนา ๒๕๔ 

รูปที่ ๑๑๒ ที่ปรกึษาฯ นำเสนอผลการประเมิน SEA ๒๕๔ 

https://www.onbnews.todya/post/%0b660
https://www.onbnews.todya/post/%0b660
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รูปที่ ๑๑๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนา (๑) ๒๕๔ 

รูปที่ ๑๑๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนา (๒) ๒๕๔ 

รูปที่ ๑๑๕ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๑) ๒๕๔ 

รูปที่ ๑๑๖ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๒) ๒๕๔ 

รูปที่ ๑๑๗ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๓) ๒๕๕ 

รูปที่ ๑๑๘ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๔) ๒๕๕ 

รูปที่ ๑๑๙ สรปุประเด็นจากการประชุมและตอบข้อซักถาม ๒๕๕ 

รูปที่ ๑๒๐ สรปุประเด็นการประชุม ๒๕๕ 
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ภาคผนวก ๑  
ตารางที่ ๑ บัญชีแสดงรายช่ือ คุณวุฒิ ของบุคลากรหลักในโครงการ ๕ 
ภาคผนวก ๔  
ตารางที่ ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งทีม่ีอำนาจหน้าที่ด้านการวางนโยบายและ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๑๑๓ 

ภาคผนวก ๕  
ตารางที่ ๓ คำอธิบายแผนที่ธรณีวิทยาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๔๓ 
ตารางที่ ๔ ปริมาณขยะ จำแนกเป็นรายอำเภอ ในจงัหวัดพระนครศรอียุธยา ๑๕๓ 
ตารางที่ ๕ สรปุประเภทการใช้ที่ดินในจงัหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕๙ 
ตารางที่ ๖ ตารางแสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ 
๑๖๔ 

ตารางที่ ๗ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

๑๖๗ 

ตารางที่ ๘ ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

๑๗๒ 

ภาคผนวก ๖  
ตารางที่ ๙ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบรเิวณริมฝั่งแม่น้ำ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับ 

ผังเมืองรวม จงัหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙๖ 

ภาคผนวก ๘  
ตารางที่ ๑๐ แสดงแนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ๒๑๖ 
ตารางที่ ๑๑ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวช้ีวัดแต่ละตัว ๒๑๗ 
ตารางที่ ๑๒ แสดงแนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๒๒๐ 
ตารางที่ ๑๓ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวช้ีวัดด้านการเกษตรกรรม ๒๒๑ 
ตารางที่ ๑๔ แสดงแนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๒๒๔ 
ตารางที่ ๑๕ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาเมือง ๒๒๕ 
ตารางที่ ๑๖ แสดงแนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๒๒๗ 
ตารางที่ ๑๗ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวช้ีวัดด้านการท่องเที่ยว ๒๒๘ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
โครงสร้างการบริหารโครงการ 
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ภาคผนวก ๑ 
โครงสร้างการบริหารโครงการ 

 เพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนการดำเนินงาน ที ่ปรึกษาฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการองค์กรเพื ่อบริหารและจัดการโครงการ  
และได้มีการพิจารณาการจัดผังองค์กรเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและลักษณะของโครงการ 
โดยจัดสรรบุคลากรผู้มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่ตรงกับงานที่จะปฏิบัตินั้นๆ การบริหารและจัดการ
โครงการแสดงดังในรูปที่ ๑ 

 เน ื ่องจากการประเม ินผลกระทบเช ิงยุทธศาสตร ์ (SEA) นั ้น เป ็นการศ ึกษาที ่ม ีล ักษณะเป็น 
Multidisciplinary Study หรือการศึกษาที ่ประกอบด้วยสหวิชาหรือศาสตร์หลายสาขา แต่ละกลุ ่มงาน  
ด้านต่างๆ ที่อยู่ในการศึกษาก็จะต้องได้รับการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะจากผู ้เชี ่ยวชาญหลายๆ ด้าน  
จึงได้มีการจัดผู้เช่ียวชาญที่รับผิดชอบกลุ่มงานหลักในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ๙ กลุ่ม ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และ
ให้ความเห็น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมทีมบริหารจัดการและผู้ประสานงานโครงการ เพื่อให้มีส่วนควบคุมคุณภาพ 
(Quality Assurance) ไว้ในผังการบริหารองค์กรเพือ่ให้การควบคุมบริหารงานโครงการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ที่ปรึกษามิติด้านอุตสาหกรรม 

ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ 
รศ.สมศักดิ์ สายสินธ์ุชัย 

ดร.อภิสิทธ์ิ น้ำประสานไทย 

ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ รศ.ดร.นพภาพร พานิช 

รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 

 

ผศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 

นายสน่ัน เพ็งเหมือน 
ผศ.ดร.เสาวภา งามประมวญ 

 

ที่ปรึกษามิติด้านผังเมือง/ 

ระบบฐานข้อมูล 

ผศ.ชัยชนะ แสงสว่าง 

ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี 
รศ.ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ 

ที่ปรึกษามิติด้านภูมิสถาปัตย์ 

ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี 

ที่ปรึกษามิติด้านเศรษฐกิจ 

 

ที่ปรึกษามิติด้านกฎหมาย 

ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 

ที่ปรึกษามิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา 

รศ.สมศักดิ์ สายสินธ์ุชัย 

ที่ปรึกษามิติด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

 

ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจิ 

นายจักรกริช ธรรมศิริ 
ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ 

 

 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (SEA) 

 

ผู้ว่าจ้าง: สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษา: ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ปรึกษามิติด้านภูมินิเวศ
อุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.อริยา อรุณินท์ 
อาจารย์ ดร.วิลาสินี สุขสว่าง 

บริหารจัดการ 

ดร.อภิสิทธ์ิ น้ำประสานไทย 

รูปท่ี ๑ ผังแสดงการจัดสรรบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในโครงการ 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรหลักในโครงการ 

 บุคลากรหลักที่ที่ปรึกษาฯ ได้คัดเลือก ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ โดยแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
(๑) ผู้จัดการโครงการ :  

(รศ.สมศักด์ิ สายสินธุ์ชัย) 
ผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของทีป่รกึษาฯ ทั้งหมด บริหารโครงการ และควบคุม

การทำงานของที่ปรึกษาฯ ให้ดำเนินการทางด้านเทคนิคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโครงการ ตรวจสอบเร่งรัดความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
(๒) ผู้ประสานงานโครงการ :  

(ดร. อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย) 
ประสานงานระหว่างคณะกรรมการกำกับฯ กับที่ปรึกษาฯ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เชี่ยวชาญในสาขา

ต่างๆ อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงาน รวมทั้งร่วมวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานให้บ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนร่วมประชุมและชี ้แจงระหว่างการดำเนินงานของทีมที ่ปรึกษา ให้แก่
คณะกรรมการกำกับฯ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (SEA) : 

(ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจิ, นายจักรกริช ธรรมศิริ, ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์) 
มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ศึกษา

ทบทวนนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนเอกสาร รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
และนำมากำหนดประเด็น ขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ ควบคุมดูแล
การจัดทำรายงานการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้เป็นไปตามแนวทางของ สผ. และ
สอดคล้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมทั้งการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานในการลงพืน้ที่
เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนาม ร่วมศึกษาวิเคราะห์และให้ความเห็นในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม : 

(รศ.ดร.นพภาพร พานิช, รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล) 
มีหน้าที่ร่วมวิเคราะห์และให้ความเห็นในการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม มลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน รวมถึงร่วมปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนาม ร่วมศึกษาวิเคราะห์และให้ความเห็น 
ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ : 

(ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์) 
มีหน้าที่พิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล 
แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนเอกสาร รายงานการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องอย่างบูรณาการและนำประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องการการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม มาวิเคราะหส์ำหรบัการประเมินผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์ 
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(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย : 
(ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์) 
มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการ 

ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในข้ันตอนการการดำเนินโครงการในอนาคต 
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านผังมือง / ระบบฐานข้อมูล : 

(ดร.สุธี อนันต์สขุสมศร,ี รศ.ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์, ผศ.ชยัชนะ แสงสว่าง) 
มีหน้าที่ศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนเอกสาร รายงานการศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาในระดับภาคและระดับพื้นที่ วิเคราะห์ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ระดับต่างๆ ในเชิงของผังเมืองรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ  
เชิงยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาในเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ต้นแบบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเรียบเรยีง
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
(๘) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม : 

(ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์, รศ.สมศักด์ิ สายสินธุ์ชัย, ดร. อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย) 
มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย โดยกำหนดให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การแบ่งพื้นที่ (Zoning) 
สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และรูปแบบในการบริหารจัดการที่เหมาะสมแก่การดึงดูดให้ภาคเอกชน 
ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทนุ มีหน้าที่ทบทวนวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการทางด้าน
วิศวกรรมโครงสร้าง/โยธา ร่วมวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
รวมถึงมีหน้าที่ศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนเอกสาร รายงานการศกึษา 
ที่เกี ่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นกรอบการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาลได้อย่างเหมาะสม สมดุล และยั ่งยืน  
โดยคำนึงถึงมิติด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม เป็นหลัก และร่วมนำเสนอแผนทางเลือกที่เหมาะสม 
(๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และการมีส่วนร่วม : 

(ผศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, นายสนั่น เพ็งเหมือน, ผศ.ดร.เสาวภา งามประมวญ) 
มีหน้าที่ศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนเอกสาร รายงานการศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาในระดับภาคและระดับพื้นที่ วิเคราะห์ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงสังคม ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในมิติทางด้านสังคม และวิเคราะห์วางแผน  
การพัฒนาทางด้านสังคมให้สอดคลอ้งกับการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านการเรียนรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของการมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้ร่วมกันกับทุกฝ่ายตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานกับคณะทำงานในกลุ่มกิจกรรมอื ่นๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากประชาชนที่พื ้นที่
โครงการและลดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในช่วงการศึกษาดำเนินงานโครงการ 
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(๑๐) ท่ีปรึกษามิติด้านภูมินิเวศ : 
(ผศ.ดร.อริยา อรุณินท์, อาจารย์ ดร.วิลาสินี สุขสว่าง) 
มีหน้าที ่ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของการศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการทางนิเวศวิทยาในสิ่งแวดล้อมกับระบบนิเวศ ศึกษาแนวทางการศึกษาเชิงชีวกายภาพและ 
เชิงวิเคราะห์เข้ากับแนวทางการมองแบบมนุษย์นิยมและองค์รวมที่สัมพันธ์ไปยังพื้นที่ของทั้งวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ การใช้แผ่นดินและความเปลี่ยนแปลงในการถมของแผ่นดิน  การวัดอัตราส่วน  
การวิเคราะห์แบบแผนทางภูมิทัศน์ด้วยกระบวนการทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ภูมิทัศน์  และการรักษา 
ให้ยั่งยืน 

(๑๑) ท่ีปรึกษามิติด้านภูมิสถาปัตย์ : 
(ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี, ผศ.ชัยชนะ แสงสว่าง) 
มีหน้าที่ร่วมวิเคราะห์และให้ความเห็นในการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับ

ภูมิสถาปัตย์ (Landscape Architecture) ว่าด้วยการออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ใช้สอย
ภายนอกอาคาร สภาพแวดล้อมทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น และในสภาพธรรมชาติ 

บุคลากรหลัก หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

กลุ่มที่ปรึกษาได้จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการ  
โดยมีบัญชีแสดงรายช่ือ คุณวุฒิ ของบุคลากรหลักที่เสนอในการศึกษาน้ี ดังแสดงในตารางท่ี ๑ ดังนี ้
ตารางท่ี ๑ บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ของบุคลากรหลักในโครงการ 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/ชือ่สกุล คุณวุฒ ิ อายุ (ปี) ประสบการณ์โดยสรุป 
 
 
 
 
 
 
 

๑. 

 
 
 
 
 
 
 

รศ.สมศักดิ์ สายสินธ์ุชัย 
ผู้จัดการโครงการ 

 
 
 
 
 
 

วศ.ม. 
(เหมืองแร่) 

วศ.บ. 
(เหมืองแร่และวัสดุ) 

 
 
 
 
 
 
 

๕๗ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มีประสบการณ์บริหารโครงการระบบกำจัดฝุ่นจากโรงโม่หิน 
ทั่วประเทศไทย เป็นเวลาต่อเน่ืองกว่า ๑๐ ปี เป็นหัวทีมวิจัยด้าน
เทคโนโลยีโครงการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
(SEA) โครงการบริการจดัการทรพัยากรแร่และโลหะพื้นฐาน เสนอตอ่
สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมทรพัยากรธรณี รวมถึงเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยอื่นๆอีกหลายโครงการเช่น โครงการศกึษาวิจัย 
เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดับเซรามิก แก้วกระจก โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการเหมืองแร่
อุตสาหกรรม รวมทั้งยังเคยไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าตา่งๆ เช่น 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน Gushikawa Coal Thermal Plant โรงไฟฟา้ 
Ishikawa Coal Fired Power Plant โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ABU MEGA SOLAR Research Facilities โรงไฟฟ้าพลงังานลม 
Ohagima Wind Farm ที ่Okinawa xitgmLญี่ปุ่น โรงไฟฟา้ถ่านหิน 
Hsinta Power plant และโรงไฟฟ้าถ่านหิน Taichung Power 
Plant ประเทศไต้หวัน ร่วมถึงเคยเข้าเย่ียมชมกระบวนการ Carbon 
dioxide Capture Storageที่ Tomakomai ประเทศญี่ปุ่น 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๖- 

ตารางท่ี ๑ บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ของบุคลากรหลักในโครงการ (ต่อ-๑) 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/ชือ่สกุล คุณวุฒ ิ อายุ (ปี) ประสบการณ์โดยสรุป 
 
 
 
 

๒. 

 
 
 
 
ดร. อภิสทิธ์ิ น้ำประสานไทย 

ผู้ประสานงานโครงการ 
และผู้เช่ียวชาญ 

ด้านอุตสาหกรรม 

Ph.D. 
(Mineral Process 

Engineering) 
M.Eng. 

(Chemical 
Engineering) 

วศ.ม. 
(เหมืองแร่) 

วท.บ. 
(วัสดุศาสตร์) 

 
 
 
 

๓๙ 

Full time lecture at the department of Mining and Petroleum 
Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University. 
Research expertise in the areas of mineral processing, mineral 
flotation and its reagents, rock and mineral characterization, 
surface analysis which related aspects of mineral processing, 
precious metals recovery and purification process, coal 
handling & processing and clean coal technology. 

 
 
 

๓. 

 
 
 
ผศ.ดร.เสาวภา งามประมวญ 

ผู้เช่ียวชาญด้านสังคม 
และการมีส่วนร่วม 

Ph.D. 
(Political Sciences 
and International 

Studies) 
M.Sc. 

(International 
Studies) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เอกฝรัง่เศส) 

 
 
 

๔๓ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างการรบัรู้อัตลักษณ์การเป็นประชาชน 
ในประชาคมอาเซียนกับการตระหนักถึง ผลประโยชน์แห่งชาติ : ศึกษา
เปรียบเทียบประเทศไทย ลาวและมาเลเซีย) 
ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๕๗) 
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบด้านอทุกภัยจาก
โครงการจัดทำทางผันน้ำ ในพื้นทีลุ่่มน้ำย่อยที่ราบแม่กลอง ทุนสนับสนุน
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

 
 

๔. 

 
 
ดร. นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ ์
ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
(SEA) 

 
Ph.D. 

(Civil Engineering) 
M.Eng. 

(Civil Engineering) 
B.Eng. 

(Civil Engineering) 

 
 
 

๕๐ 

มีประสบการณ์ในการบรหิารงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและ
เอกชน มีความเช่ียวชาญด้านการศึกษาและวางแผนโครงการทางดา้น 
โลจิสตกิส์ การขนส่ง รวมถึงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ทางดา้นการลงทุนและวิศวกรรมของภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รระหว่าง
ประเทศ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ มีประสบการณ์สงูในการบริหาร
จัดการโครงการ รวมทั้งงานสอนดา้นวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ 
และงานบรหิารงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง 

 
 
 
 
๕.  

 
 
 
 

ผศ.ดร. บันลือ เอมะรุจ ิ
ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

(SEA) 

Ph.D., 
(Environmental 

Systems 
Engineering) 

M.Sc., 
(Forest 

Engineering) 
M.Sc., 

(Geomorphological 
Survey,) 
วศ.บ., 

(วิศวกรรมโยธา) 

 
 
 
 

๖๕ 

มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่น นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง แบบจำลอง 
เพื่อประเมินผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจาก
พื้นที่การเตรียมถ่านหิน เป็นผู้เช่ียวชาญประจำโครงการศึกษาแนวทาง 
การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ เป็นอนุกรรมาธิการ
ปฏิรปูการจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อม คณะกรรมาธิการปฏิรปู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สภาปฏริูปแหง่ชาติ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน หัวหน้าโครงการที่ปรกึษาดำเนินโครงการจัดทำ
แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรพัยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดนครปฐม 
หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาดำเนินโครงการจดัทำแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
๖. 
 
 
 
 

รศ.ดร.เชาวลิต รัตนธรรมสกุล 
ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 

Ph.D 
(Environmental 

Engineering) 
M.Eng. 

(Environmental 
Engineering) 

วศ.บ. 
(วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม) 

 
 

๔๗ 
 
 
 

มีประสบการณ์ทำงานและความเชียวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมจากหลาย
โครงการ เช่น  
- ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
- ประธานกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ ์
- หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยบำบัดนวัตกรรมการบำบดัของเสียและ 

การนำน้ำกลบัมาใช้ใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๗- 

ตารางท่ี ๑ บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ของบุคลากรหลักในโครงการ (ต่อ-๒) 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/ชือ่สกุล คุณวุฒ ิ อายุ (ปี) ประสบการณ์โดยสรุป 

    

- ประธานอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานผ้าคลุมบ่อระบบบำบัดน้ำเสียแบบ 
Covered Lagoon สมอ.กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วสท. 

- ประธานอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานระบบขนส่งน้ำดิบเพื่อการประปา 
สมอ.กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วสท. 

- ประธานอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานระบบสุขาภิบาลอาคาร สมอ.
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วสท. 

- รองประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

-  รองประธานคณะอนุกรรมการร ่างมาตรฐานการบำบ ัดน ้ำ เสีย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

- คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมเคมี 
สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- คณะอนุกรรมการด้านวิชาการในการปรับปรงุระบบการประเมินผล 

    

กระทบสิง่แวดล้อมของประเทศไทย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

- คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการ
ร่วมกับเอกชน สำนักนโยบายและแผน กระทรวง-ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- คณะอนุกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้มท่าเทียบเรอืประมงของไทย
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

- ผู้เช่ียวชาญมลพิษจากแผ่นดิน  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมผู้เช่ียวชาญระดับชาติ โครงการ 
Environmental Risk Assessment สำหรบัแม่น้ำโขง กรมทรพัยากรน้ำ
และ Mekong River Commission(MRC) 

- อนุกรรมการการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสิง่แวดลอ้ม สภาวิศวกร 

 
 
 
 
 
 

๗. 

 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.นพภาพร พานิช 
หัวหน้าการศึกษานโยบายและ

การศึกษาความเหมาะสม, 
ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

ปริญญาเอก 
(วิศวกรรมเคมี) 

Diploma 
(Environmental 

Science and 
Technology) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 

วท.บ. (เคมีเทคนิค) 

 
 
 
 
 
 
 

๖๗ 

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิง่แวดล้อม ตั้งแต่เริ่มทำงานรับราชการ 
- พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ประจำกองมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อม สำนัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
และกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการเริ่มต้นของ
การจัดทำประกาศฯเป็นข้อกำหนดให้กิจกรรมบางประเภทให้มีการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ เม่ือมีการ
โอนย้ายเป็นอาจารย์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการทำงานบรกิาร
วิชาการ โดยเป็นผู้ชำนาญการในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนหลาย
โครงการ ทางด้านคมนาคมขนส่ง ทางด้านอุตสากรรม และทางด้าน
พลังงาน ในด้านวิชาชีพได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชา ชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมอุสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเคมี เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิขาการสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

- พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖ เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาการสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๕๕๗ 

- ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็นผู้ชำนาญการในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๘- 

ตารางท่ี ๑ บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ของบุคลากรหลักในโครงการ (ต่อ-๓) 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/ชือ่สกุล คุณวุฒ ิ อายุ (ปี) ประสบการณ์โดยสรุป 
 
 
 

๘. 

 
 
 
ผศ. ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร ์

ปริญญาเอก
(เศรษฐศาสตร์) 

ปริญญาโท 
(เศรษฐศาสตร์) 

ปริญญาโท 
(บริหารธุรกจิ) 
ปริญญาตร ี

(วิศวกรรมเคมี) 

 
 
 

๕๔ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรม  
- พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจบุันอาจารย์ประจำ, สอนวิชา Finances and 
Accounting for Technology Management และ Postgraduate 
Research Methodology 

- มีประสบการณง์านบริหารตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
 
 
๙. 

 
 
 

ผศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 
ผู้เช่ียวชาญด้านสังคมและ

การมีส่วนร่วม 

 
 

ป.เอก 
(การพัฒนาทรพัยากร

มนุษย์) 
ป.โท (รัฐศาสตร์) 
ป.ตรี (รัฐศาสตร์) 
ป.ตรี (นิติศาสตร์) 

 

 
 
 
 

๔๐ 

มีประสบการในการทำงานเป็นผู้อำนวยการแผนการวิจัยและหัวหน้า
โครงการวิจัย การบรหิารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบดา้น
อุทกภัยจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นทีลุ่่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำ 
แม่กลอง และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบด้าน
อุทกภัยจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นทีลุ่่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำ 
แม่กลอง และการบริหารการจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบด้าน
น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยแควใหญ่
ตอนล่าง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 
 
 

๑๐. 

 
 
 

ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ ์
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 

 
ปริญญาโท 

M.Sc., Human 
Settlements 

Development 
ป.ตรี นิติศาสตร์

บัณฑิต 
 

 
 
 

๖๗ 

อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานการศกึษานโยบายที่ดิน (Land Policy 
Study Forum) 

- กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดินแหง่ชาติ 
- ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ง
พระราชบัญญัติ ทรพัยากรน้ำ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ใน 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ. ชัยชนะ แสงสว่าง 
ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบาย

และแผนการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.ม.(การวางผังเมือง) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ “โครงการกำหนดเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ ๒ เมืองเกา่แพร่ 
เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเกา่ร้อยเอ็ด และเมืองเก่า
ปัตตานี” เสนอตอ่ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (หัวหน้าโครงการ) 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ “โครงการศกึษาจดัทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ” เสนอต่อ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ผู้จัดการโครงการ และผู้เช่ียวชาญด้านผังเมือง) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ “โครงการศึกษาการพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน
เมืองศูนย์กลางในภูมิภาค ชุมชนเมืองศูนย์กลางในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ผู้เช่ียวชาญด้านผังเมือง)-“โครงการศึกษาพัฒนาระบบ 
การขนสง่ผู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด เสนอต่อ สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม. ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ผู้เช่ียวชาญด้านผังเมือง) 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ “โครงการศึกษาการปฏิรูประบบการขนสง่ด้วยรถโดยสาร
ประจำทางของประเทศไทย” เสนอตอ่ กรมการขนสง่ทางบก กระทรวง
คมนาคม. ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ผู้เช่ียวชาญด้านผงัเมือง) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๙- 

ตารางท่ี ๑ บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ของบุคลากรหลักในโครงการ (ต่อ-๔) 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/ชือ่สกุล คุณวุฒ ิ อายุ (ปี) ประสบการณ์โดยสรุป 

 
 
 
 
 
 

๑๒. 

 
 
 
 
 
 

ดร.สุธี อนันต์สุขสมศร ี
ผู้เช่ียวชาญด้านผังเมือง 

 
 

- Doctor of 
Philosophy in 

Regional Science 
- Master of Arts in 
Regional Science 

- Master of Science 
concentration in 

Construction 
Management 

- ภูมิสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 

๓๘ 

• ประสบการณ์ที่ปรึกษา 
ADB Land Value Capture. (ผู้ว่าจา้ง–The Asian Development 
Bank). ที่ปรกึษา, พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
• การศกึษาวิสัยทัศน์ ศักยภาพ และบทบาท การพัฒนาย่านนวัตกรรม 
(Innovation District) ในระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและภาค
ตะวันออก) ย่านโยธี ย่านปทุมวัน และย่านพัทยา. (ผู้ว่าจา้ง – สำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)). นักวิจัย, พ.ศ. ๒๕๖๐ 
• โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพรอ้มระบบภาคพื้นดินและระบบ
แอพพลิเคช่ันภูมิสารสนเทศ ด้านการจัดการเมือง แนวพื้นที่เศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐาน สาหรบัโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การพัฒนา 
(THEOS-๒). (ผู้ว่าจ้าง – สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)). ที่ปรึกษาดา้นเทคนิค, พ.ศ. ๒๕๖๐ 
•โครงการจัดทาระบบแสดงผลวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย (Policy Impact)  
ในพื้นที่จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกจิ (ชลบรุี ระยอง ฉะเชิงเทรา). (ผู้ว่าจา้ง  
– สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 

นักวิจัย, พ.ศ. ๒๕๖๐ 
• โครงการศึกษาแนวทางการนาข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้การกากับดูแล.  
(ผู้ว่าจา้ง – สานักงานคณะกรรมการกจิการการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต)ิ. นักวิจัย, พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• โครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนภาคในการพัฒนาแนวระเบียงนวัตกรรม
ตะวันออก–ตะวันตก ตอนใต้. (ผู้ว่าจา้ง – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)). นักวิจัย, พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและจัดทำผงัแม่บท (Master Plan) สา
หรับพื้นที่ของ ปตท. บริเวณนิคมอตุสาหกรรมเอเชีย (Asia Industrial 
Estate) (PTT WEcoZi) และที่ดินอำเภอวังจันทร์จงัหวัดระยอง. (ผู้ว่าจา้ง - 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)). นักวิจัย, พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 

๑๓. 

 
 
 
 
 
 

รศ.ดร. อริยา อรุณินท ์
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

- Ph.D (Urban 
Environmental 
Management) 
- Master of 
Landscape 

Architecture 
- ภ.สถ.บ. 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 

• พ.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘ คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา โครงการออกแบบ
อนุสรณ์สถาน พณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากลุ เพื่อประดิษฐาน 
ณ สนามหน้าหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

• พ.ศ. ๒๐๑๖ - คณะทำงานการปฏริูประบบการผงัเมืองและการใช้พื้นที่. 
สปท - สภาขับเคลือ่นการปฏริูปประเทศ 

• พ.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๑๖ MLA Award International Judge. (ILAM - 
Institute of Landscape Architects Malaysia) 

• พ.ศ. ๒๐๑๔ - ๒๐๑๕ - เลขานุการ, คณะอนุกรรมาธิการปฏริูประบบ 
ผังเมืองและการใช้พื้นที่ ในส่วนคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ

• พ.ศ. ๒๐๑๔ - ปจัจุบัน - Executive Committee, Asian Cultural 
Landscape Association -ACLA 

• พ.ศ. ๒๐๑๔ - ทปีรึกษางานวางผังแม่บท, โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
การพัฒนา ศูนย์ภูฟา้ อ.บ่อเกลือ และ ต้นน้ำห้วยลู่ จ.น่าน , โครงการ
พระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๐- 

ตารางท่ี ๑ บัญชีแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ของบุคลากรหลักในโครงการ (ต่อ-๕) 

ลำดับที่ ตำแหน่ง/ชือ่สกุล คุณวุฒ ิ อายุ (ปี) ประสบการณ์โดยสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร. วิลาสินี สุขสว่าง 
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 
 

Doctor of 
Philosophy in 

Landscape 
Architecture and 
Environmental 
Planning (GPA 

๔.๐๐) 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบณัฑิต  

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต (เกียรติ

นิยมอันดับ ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 

- พ.ศ. ๒๕๔๗ การออกแบบและวางผงัแม่บทสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร (ร่วมวิจัยและออกแบบ) เสนอ สถาบันราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

- พ.ศ. ๒๕๔๗ ทัศนคติและความชอบภูมิทัศน์พื้นถ่ินภาคตะวันตก ในโครงการ 
วิจัยชุด ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเรือน ชุมชน และนิเวศวิทยาวัฒนธรรม  
การอยู่อาศัยของคนไทยในภาคตะวันตก (ร่วมวิจัย) ทุนอุดหนุนการวิจัย: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 

- พ.ศ. ๒๕๔๘ แผนปฏิบัติการดา้นภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการผลิตไฟฟ้า
สำหรับประชาชน (ร่วมวิจัย) เสนอ การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 

- พ.ศ. ๒๕๕๐ การศึกษาทัศนคติต่อภูมิทัศน์ของโรงไฟฟ้าวังน้อย จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ร่วมวิจัย) เสนอ การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

- พ.ศ. ๒๕๕๑ โครงการประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิง่กอ่สรา้ง
ประเภทอาคาร เสนอ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- พ.ศ. ๒๕๕๒ โครงการศกึษาคุณภาพเชิงทัศน์เพื่อวางแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน เสนอสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 

๑๕. 

 
 
 

นายจักรกริช ธรรมศิร ิ
ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

(SEA) 

 
 

รัฐประศาสน 
ศาตรมหาบัณฑิต 

(บริหารการเงินการคลัง) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สื่อสารมวลชน) 

 
 
 
 

๕๑ 

ประสบการณ์ ๒๕ ปี ในการบรหิารโครงการด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ 
การวางแผน การติดตามและประเมินผลโครงการ มีความเช่ียวชาญ  
ด้านการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน การสำรวจทัศนคติและทำความเข้าใจกับประชาชน มี ผลงาน 
วิจัยด้านพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มีประสบการณ์ในการ จัดทำแผน
และหลักสูตรการฝึกอบรม งานสอน และงานวิทยากร ฝกึอบรม 
นอกจากน้ี ยังมีประสบการณ์ในการวางแผนและดำเนิน กิจกรรมด้าน 
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของ โครงการต่างๆ 
เป็นจำนวนมาก 

 
 
 
 
 

๑๖. 

 
 
 
 
 

นายสน่ัน เพ็งเหมือน 
ผู้เช่ียวชาญด้านสังคมและ

การมีส่วนร่วม 

 
 
 
 

รัฐศาสตร์บัณฑิต 
(การปกครอง) 

(เกียรตินิยมระดับ ๒) 
ปริญญาโท การวาง

แผนพัฒนาชนบทและ
ภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 

๖๓ 

อดีต อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ทำหน้าที่สอน หลกัสูตรการศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
ชนบท 
หลักสูตรการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ชุมชน (ศษ.พช.) 
ตำแหน่งบริหาร 
- ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 
- ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ มอ. วิทยาเขตปัตตานี 
- ผู้อำนวยการสถานวิจัยการศึกษาพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

มอ. วิทยาเขตปัตตานี 
- ผู้จัดการสำนักงานโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โซนภาคใต้ตอนล่าง (ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส) 

 
 
 

๑๗. 

 
 
 
รศ.ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูล 

 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ) 

 Diploma-Engineer 
(Dipl.-Ing.) 

Doctor-Engineer 
(Dr.-Ing.) 

 
 
 

๕๓ 

รองศาสตราจารย์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประธานหลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปจัจุบัน) นักวิจัยอาวุโส หน่วยปฏิบัตกิารวิจัย การจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Research 
Unit  for Engineering Infrastructure Management) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๒ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม 

ระดับยุทธศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
 

 

 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑- 

ภาคผนวก ๒ 
สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินอีกหลายฉบับที่ต้องนำมารวบรวม ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องจำแนกเป็น ๑๓ หมวด มีสาระสำคัญโดยสรุป 
ดังนี ้
๑. ด้านการกำหนดสิทธิในที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน 

เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และจัดให้ประชาชนได้มีที ่อยู่อาศัยและ  
ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการยังชีพ จึงมีกฎหมายที่บัญญัติกำหนดสิทธิในที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
กฎหมายที่กำหนดให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน และการจัดที่ดิน
ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนตามพระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย 

- ประมวลกฎหมายที่ดิน  
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
- พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
- พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑.๑ ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
เป็นกฎหมายที่ได้รวบรวมกฎหมายเกี ่ยวกับที ่ดิน ที ่ในขณะนั้นมีการกระจัดกระจายตาม

พระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายต่างๆ เพื่อวางระเบียบแบบแผนเกี ่ยวกับการครอบครองและสิทธิในที่ดิน  
โดยที่กฎหมายที่ดินที่ประกาศใช้ใหม่มีการแยกตัวประมวลกฎหมายที่ดินอันบัญญัติเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน 
ออกจากพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกำหนดเรื่องการใช้บังคับ รวมถึงบทเฉพาะกาล 

“ที่ดิน” ในกฎหมายน้ี หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง 
คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย และกำหนดคำว่า “สิทธิในที่ดิน” ให้หมายความถึง 
“กรรมสิทธ์ิและให้หมายความถึงสิทธิครอบครองด้วย” (มาตรา ๑) ผู้มีสิทธิในที่ดิน จึงหมายถึงผู้ที่มีกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินหรือผู้ที่มีสิทธิครอบครอง สำหรับที่ดินของรัฐ คือ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(มาตรา ๒) อย่างไรก็ดี ที่ดินของรัฐ อาจมีผู้ครอบครองได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย แต่การได้มาซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน จะต้องเป็นการได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่น (มาตรา ๓) 

กรณีที ่ด ินของรัฐ เว้นแต่จะกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ไว้  
หากบุคคลใดไม่มีสิทธิครอบครองหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้เข้าไปยึดถือครอบครอง 
รวมถึงก่อสร้างหรือเผาป่า หรือทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด 
หรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่
ทรัพยากรในที่ดิน (มาตรา ๙) ทั้งนี้ การอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  กรณีผู้ที่ได้รับ



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒- 

อนุญาตดำเนินการด ังกล่าว ให้เส ียค่าตอบแทนเป ็นรายป ีแก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ 
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้แบ่งค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละ ๔๐ 
ของค่าตอบแทน ส่วนที่เหลือให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (มาตรา ๙/๑)  

กำหนดให้มี  “คณะกรรมการจัดที่ดิน” (แก้ไขเพิ่มเติมโดย “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”) ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและ 
หาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ วางแผนการถือครองที่ดิน สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน สงวน
หรือหวงห้ามที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนุมัติ
โครงการการจัดที่ดินของทบวงการเมือง ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายน้ีและกฎหมายอื่น เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิในที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิ  
ในที่ดิน การรังวัดที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา การกำหนดสิทธิ
ในที่ดินของคนต่างด้าว การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท เป็นต้น 

๑.๒ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
เป็นกฎหมายที่กำหนดให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถานและ

ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง โดยการจัดต้ังเป็นนิคมสร้างตนเอง หรือนิคมสหกรณ์ ทำเป็นพระราชกฤษฎีกา
และมีแผนที่กำหนดแนวเขตที่ดินไว้ด้วย 

การจัดที ่ดินเพื่อการครองชีพตามกฎหมายนี้ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ (๑ ) การจัดตั ้งนิคม 
สร้างตนเอง โดยอยู ่ในการกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสั งคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์  และ (๒) การจัดตั้งนิคมสหกรณ์ โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การจัดต้ังนิคม ในท้องที่ใด ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่กำหนดแนวเขตที่ดิน
ของนิคมไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น (มาตรา ๗) ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ 
ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่ (มาตรา ๘) ทั้งนี้ 
เพื่อทำการเกษตร ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถ้าจะทำการอย่างอื่นด้วยต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดี (มาตรา ๙) โดยให้สมาชิกชำระเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมตามอัตราที่อธิบดีกำหนด
โดยผ่อนชำระเป็นรายปี จนกว่าจะชำระครบถ้วน (มาตรา ๑๐) 

เมื่อสมาชิกนิคมได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี  
ทั้งได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไป และชำระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว 
ให้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น ผู้ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์แล้วจะขอให้ออกโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินน้ันตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ (มาตรา ๑๑) แต่ภายในห้าปี
นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรบัรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดินจะโอนที่ดินนั้น
ไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดก หรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ แล้วแต่กรณี 
(มาตรา ๑๒) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๓- 

๑.๓ พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐ
จัดซื ้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั ้นด้วยตนเอง  หรือมีที ่ดินเกินสิทธิตาม
พระราชบัญญัติน้ีเพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ
ครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดีย่ิงข้ึน  

เหตุที่มีการประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเกษตรกรต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินและ
กลายเป็นผู้เช่า ต้องเสียค่าเช่าที่ดินในอัตราที่สูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบำรุงรักษา ทำให้ผลิตผลเกษตรกรรม
อยู่ในระดับต่ำ เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดินและจำหน่ายผลผลิต
ตลอดมา ในช่วงเวลาดังกล่าว ปัญหาของเกษตรกรมีความรุนแรงหลายด้าน จนส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก  
ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศ รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการปฏิรูปที่ดิน 

การจะปฏิรูปที่ดินในท้องที่ใดจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีแผนที่แสดงเขตและระบุท้องที่
ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย การพิจารณาว่าท้องที่ใดสมควรประกาศกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดท้องที่
อำเภอที่มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครอง
ชีพหรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก  มีผลผลิตต่อไร่ต่ำ เป็นเกณฑ์ในการจัด
อันดับความสำคัญในการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินก่อนหลัง  

กฎหมายปฏิรูปที่ดินมีบทบัญญัติให้อำนาจ ส.ป.ก. ในการนำเอาที่ดินของรัฐประเภทที่สาธารณะ 
ที่ราชพัสดุ ที่รกร้างว่างเปล่า และที่ป่าสงวนเสื่อมสภาพ มาดำเนินการปฏิรูปที่ดินและยังกำหนดยกเว้นให้การ
นำเอาที่ดินมานั้นไม่ต้องเพิกถอนสภาพตามกฎหมายอื่นเสียก่อน เพราะการปฏิรูปที่ดินต้องการความรวดเร็ ว 
ที่จะช่วยเหลือผู้ไร้ที่ทำกินจึงตัดขั้นตอนที่จะทำให้ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ดี ส.ป.ก. จะมีอำนาจนำเอาที่ดินมา 
ก็ต่อเมื่อได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 

ที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มาดังกล่าวจะนำไปจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ เช่า หรือเช่าซื้อตามขนาด
การถือครองที่ดินที่กฎหมายกำหนด ดังนี้  

(๑) ไม่เกิน ๕๐ ไร่ สำหรับเกษตรกรแต่ละครอบครัวใช้ประกอบเกษตรกรรม  
(๒) ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ สำหรับเกษตรกรแต่ละครอบครัวใช้ประกอบเกษตรกรรมประเภทเลีย้งสตัว์ใหญ่ 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด  
(๓) จำนวนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรสำหรับสถาบันเกษตรกร  
(๔) ถ้าเป็นที่ดินของรัฐ และเกษตรกรครอบครองอยู่แล้วก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำหนด จะจัดให้

ตามที่ครอบครองแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าชดเชยในส่วนที่เพิ่มข้ึน  
สิทธิในที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดิน จะมีเอกสารสิทธิ์เป็นเครื่องยืนยันว่ามีสิทธิครอบครอง 

ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้  
(๑) หนังสือรับมอบที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๒๘) เป็นเอกสารหลักฐานการได้รับทีด่ินตามกฎหมายปฏิรปู

ที่ดิน 
(๒) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที ่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นเอกสารสิทธ์ิ 

เพื่อเป็นหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน  
(๓) โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ ในกรณีที่เช่าซื้อที่ดินและชำระค่าเช่าซื้อครบแล้ว  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๔- 

สิทธิที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินสามารถตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมได้แต่จะโอนหรือ
แบ่งแยกสิทธิในที่ดินน้ันไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่โอนไปยัง ส.ป.ก. หรือสถาบันเกษตรกร  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และให้มี
อำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง 

อย่างไรก็ตาม ในที ่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี ้ บุคคลอาจใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อการอื่นเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม การสำรวจแร่ การทำเหมือง 
หรือการทำเหมืองใต้ดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ ตามที่กำหนดไว้  
ในระเบียบ และคำสั่ง ดังนี้ 

(๑) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการอนุญาต และการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการ
สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๓) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์
สาธารณะของประเทศ 

๑.๔ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔   
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินและการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของ

เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่มีมานาน โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา
การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินรวมทั้งปัญหาการเก็งกำไรในที่ดิน อันเป็นเหตุให้ที่ดินถูกทิ้งร้าง ไม่ทำประโยชน์
หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ และสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้
ส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ด้วยหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐต้องกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรมและดำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง 
ดังนั้นจึงจัดต้ังองค์การมหาชนข้ึน เรียกว่า “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)” เรียกย่อว่า 
บจธ. โดยมีวัตถุประสงค์กำหนดไว้ในมาตรา ๗ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการเพื ่อให้เกิดการกระจายการถือครองที ่ดินที ่เป็นธรรมและยั ่งยืน และมีการ  
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดต้ังธนาคารที่ดิน  

(๒) รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินกับเจ้าของที่ดิน 
ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่  

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดิน
ของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเพื่อใหเ้กษตรกรและผูย้ากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทัว่ถึง 
รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

(๔) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัย
ในรูปแบบโฉนดชุมชน  

(๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 
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-๑๕- 

สถาบันมีอำนาจหน้าที่ ให้สินเช่ือเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์
จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชนตามที่คณะกรรมการกำหนด ส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง ซื้อจัดหา จำหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ เลือกเปลี่ยนหรือดำเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิต่างๆ ร่วมทุน กู้ยืมเงิน หรือทำความตกลงต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน เป็นต้น (มาตรา ๘)  

ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบัน
ให้ดำเนินกิจการไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น กำหนดนโยบาย อนุมัติแผนการลงทุนและการเงิน ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ควบคุมการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นต้น (มาตรา ๑๙)  

ให้รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ มีอำนาจหน้าที่กำกับ
ดูแลการดำเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบัน นโยบายของรัฐบาลและมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน เพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้
สถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็นทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำของสถาบันที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถาบัน นโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการดำเนินการของสถาบันได้ (มาตรา ๓๙) 

 ๑.๕ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื ่อทำหน้าที ่กำหนดนโยบายและแผน 

การบริหารจัดการที ่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ  เพื ่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และ
ภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลือ่มล้ำ
ในสังคม (มาตรา ๑๐) 

นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศต้องกำหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึง  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการบริหารประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดิน สิทธิในทรัพย์สินของประชาชน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหลักภูมิสังคม (มาตรา ๑๑) และให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ จัดให้มีการทบทวนนโยบายและแผนการบรหิารจัดการทีด่ินและทรพัยากรดินของประเทศทกุหา้ปี 
หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายการบริหารประเทศ หรือ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที ่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ (มาตรา ๑๒) 

๒. ด้านการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสทิธิภาพสูงสุดตามศักยภาพและความเหมาะสมของลักษณะพืน้ที่ 

จึงมีกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประเภทที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ โดยกฎหมาย
ที่สำคัญ คือ กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดระบบผังเมืองของประเทศ โดยกำหนดให้มี
ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบนโยบายและ
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-๑๖- 

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ และนำไปสู่การปฏิบัติ 
ในรูปแบบของผงักำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ผังเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ กรณีเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการก่อสร้างอาคาร จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย  

สำหรับกรณีที่ดินรัฐที่เป็นที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และมีอำนาจหน้าที่  
ในการจัดระเบียบ ในการปกครองดูแลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ในขณะที่ที่ดินของเอกชน
อาจตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย หากว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินประสงค์จะทำการขุดดินหรือ
ถมดิน ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันปัญหาการขุดดินหรือถมดินที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนจากการขุดดินหรือถมดินดังกล่าว 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ
หรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยรัฐจะนำภาษีที่จัดเก็บนั้น
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒  
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   
มีเจตนารมณ์เพื่อใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกัน

อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวย  
ความสะดวกแก่การจราจร โดยมีบทบัญญัติที่กำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร รวมทั้ง 
การรื้อถอนอาคารบางประเภทต้องได้รับใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน และดำเนินการตามวิธีการ 
ที่กฎหมายกำหนด 

การจะใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีบังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา เว้นแต่ กรณีเป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติน้ีบังคับ ไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
หรือไม่ก็ตาม  (มาตรา ๒) 

สำหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือ
เขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้อง
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒) 

อย่างไรก็ตาม ในการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีข้อยกเว้นตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และ
กาญจนบุรี และให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโตเร็ว 
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-๑๗- 

รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุม
การก่อสร้างอาคารใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ (มาตรา ๘) และในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวง
แล้วให้ราชการส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น กรณีที่ยังมิ ได้มีการออกกฎกระทรวงในเรื่องใด 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องนั้นได้จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง
กำหนดเรื่องนั้นให้ข้อกำหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิกไป 
(มาตรา ๙) สำหรับกรณีที่มีกฎกระทรวงใช้บังคับในเรื่องใดแล้ว ราชการส่วนท้องถ่ินอาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ 
หากเป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
ดังกล่าว หรือกรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถ่ินที่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถ่ินกำหนดเรื่องที่
ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้  
โดยให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
(มาตรา ๑๐) อยา่งไรก็ตาม หากกฎกระทรวงหรือข้อบญัญตัิท้องถ่ิน ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืง
ให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง (มาตรา ๑๒) 

การออกกฎกระทรวง เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถ่ิน กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี ่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
จำแนกตามเป็น ๓ กลุ่ม คือ  

(๑) กฎกระทรวง กำหนดบริเวณควบคุมการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (ไม่รวมอาคาร  
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง)  

(๒) กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดบริเวณควบคุมการก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง  

(๓) เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น ควบคุมการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร สำหรบัทอ้งที่  
ที่ไม่มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

ในการควบคุมการก่อสร้าง กฎหมายกำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร รวมทั้ง
การรื้อถอนอาคารบางประเภทต้องได้รับใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน และดำเนินการตามวิธีการ
ที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๒๑ ประกอบกับมาตรา ๓๙ ทวิ) ในกรณีที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
อาคารชุมนุมคน หรืออาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม
หรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปตัยกรรมแล้วแต่กรณีด้วย เพื่อทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร 
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับ
อัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื ่อมีเหตุชุลมุนวุ ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะพิจารณาผล
การตรวจสอบสภาพอาคาร เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือมีคำสั่งให้แก้ไขต่อไป 
(มาตรา ๓๒ ทวิ) 

๒.๒ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
เนื่องจากมีปัญหาการขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่น

อย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้มีการ 
ตรากฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื ่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น ตามที่ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา และบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมาย



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๘- 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อื่นที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดอันตรายแก่
ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนจากการขุดดินหรือถมดินดังกล่าว 

กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” 
มีอำนาจหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนด (มาตรา ๖) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและ 

ขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดิน
ถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 

(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน 
ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงแล้วให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น 

กรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงในเรื่องใดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน
กำหนดเรื่องนั้นได้จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรือ่งนั้นใหข้้อกำหนดของข้อบัญญตัิท้องถ่ินในส่วนที่
ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิกไป (มาตรา ๗) สำหรับกรณีที่มีกฎกระทรวงใช้บังคับในเรื่องใดแล้ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจออกข้อบัญญัติท้องถิ ่นได้ หากเป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ ่นกำหนด
รายละเอียดในเรื ่องนั ้นเพิ ่มเติมโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว หร ือกรณีมีความจำเป็น  
หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ ่นที่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเรื่องที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินในเรือ่งนั้นได้ โดยให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี (มาตรา ๘)  

ผู้ที่ประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน
เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกำหนด ยกเว้นการขุดบ่อ
น้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กำหนด และเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นรายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งทอ้งที่ทีม่ีการ
ขุดดินนั้น (มาตรา ๑๗) สำหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้  
แนวเขตที่ดินของผู ้อื ่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที ่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกัน 
การพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ (มาตรา ๒๔) ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ 
หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู้ขุดดินจะต้องหยุดการขุดดินในบริเวณนั้น
ไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้ 
กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน (มาตรา ๒๕) 

ผู ้ที ่ประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อ ยู่
ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรอืบคุคลอื่น สำหรับการถมดินที่มีพื้นทีเ่กินสองพนัตารางเมตรหรอืมีพื้นทีเ่กินกว่าที่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกำหนด จะต้องแจ้งการถมดินน้ันต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินกำหนดและเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งท้องที่
ที่มีการถมดินน้ัน (มาตรา ๒๖) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๙- 

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินมีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุด
การขุดดินหรือถมดินน้ันได้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่าความเสียหายได้เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจากการขุดดิน
หรือถมดินน้ันให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน
หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 
(มาตรา ๒๙) 

๒.๓ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กฎหมายที่สำคัญด้านการกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดิน คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

พระราชบัญญัติน้ี มีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 
ประการที่หนึ่ง กำหนดให้มีการวางผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำ

ผังกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ ซึ่งกฎหมายฉบับเดิมกำหนดให้ทำเฉพาะผังกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่
เท่านั้น  

ประการที่สอง กำหนดให้มีการกระจายอำนาจการวางและจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

ประการที่สาม แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้กำหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการ  
ที่เป็นผู้กำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

ประการที่สี่ กำหนดบทบัญญัติที่รัฐอาจใช้สิทธิเหนือเคหสถานและทรัพย์สิน รวมถึงการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเพื ่อประโยชน์สาธารณะ และการจำกั ดขอบเขตในการเลือกถิ ่นที ่อยู ่หรือ 
การประกอบกิจการของบุคคล 

ผังเมืองตามพระราชบัญญัติน้ีแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  
(๑) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ คือ การกำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการ

พัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ แบ่งเป็นสามประเภท คือ ผังนโยบาย
ระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด 

ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับผังนโยบาย 
ระดับภาค ส่วนการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับผังนโยบาย
ระดับประเทศ และเมื่อได้มีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค หรือผังนโยบาย  
ระดับจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้เป็นไปตาม
ผังนโยบายดังกล่าว 

(๒) ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การกำหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ ยวข้อง และชนบท แบ่งเป็น 
สองประเภท คือ ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

การวางและจัดทำผังเมืองรวม จะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับ
จังหวัด ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรฐานที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนด เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมแล้ว การดำเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางด้านกายภาพจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม และห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม 
หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น 
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-๒๐- 

ให ้กรมโยธาธ ิการและผังเม ืองหรือเจ ้าพนักงานท้องถ ิ ่น แล ้วแต ่กรณี จ ัดทำรายงาน 
การประเมินผลการเปลี ่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกำหนด แล้วแต่กรณี หากคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญทำให้ 
ผังเมืองรวมนั้นไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาเมืองหรือการดำรงรักษาเมืองต่อไป หรือจำเป็นต้อง
เปลี ่ยนแปลงแก้ไขเพื ่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองทั ้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการปรับปรุงโดยการวางและ
จัดทำผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้เหมาะสมได้ 

การวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ต้องให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และให้คำนึงถึงความคิดเห็น
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินของผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที ่ได้ประกาศ 
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ 

ในเขตท้องที ่ที ่ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ  
ให้ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ย วกับการใช้ประโยชน์ที่ด ินหรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่น เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงกำหนด
รายละเอียดแห่งข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ  
ให้ใช้กฎกระทรวงนี้แทน และห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแก้ไขหรือเปลี ่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ 
ให้ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวง
ดังกล่าว 

พระราชบัญญัติน้ี กำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ” มีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ 

(๑) กำหนดนโยบายและเป้าหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ 
(๒) กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคประชาสังคมและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง 
(๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการด้านการเงิน การคลัง และมาตรการอื่น

เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(๔) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดระเบียบปฏิบัติราชการ  
ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การผังเมืองอันอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(๕) ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 
(๖) กำกับดูแล เร่งรัดให้มีการวางและจัดทำ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ

ให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 
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-๒๑- 

(๗) ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีที่จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองตามมาตรา ๑๐ 
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

(๘) จัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
พึงปฏิบัติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

อย่างไรก็ตาม ในการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง มีข้อยกเว้นบางกรณีตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คือ 

(๑) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส 
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี และให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโตเร็ว 

(๒) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบ
กิจการคลังน้ำมันและการประกอบกจิการโรงงานลำดับที่ ๘๘ และกิจการอื่นที่เปน็ส่วนหนึ่งของการผลติ ขนส่ง 
และระบบจำหน่ายพลังงาน การประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ ๘๙ ๑๐๑ และ ๑๐๕ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการกำจัดขยะมูลฝอย 

๒.๔ พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กฎหมายนี้ ประกาศใช้บังคับและให้ยกเลิกพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจาก

พระราชบัญญัติเดิมมีบทบัญญัติบางประการที่ทำให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าที่ควร และ
ขาดความคล่องตัวในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ประกอบกับมาตรการที่ป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ดินที่สงวน
หรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการตามกฎหมาย ซึ่งเดิมไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบโดยตรง 

เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการการจัดระเบียบในการปกครองดูแลที่ราชพัสดุ อันได้แก่ อสังหาริมทรัพย์
อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และ
ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย (มาตรา ๖)  

อสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นที่ราชพัสดุ (มาตรา ๗) 
(๑) ที ่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ ่งมีผู ้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน 

โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย  

(๒) อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้ 
เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน 

(๓) อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๔) อสังหาริมทรัพย์ขององค์การมหาชน ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน

จากรายได้หรือทรัพย์สินขององค์การมหาชนนั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๒๒- 

(๕) อสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินของสถานศึกษานั ้น โดยไม่ได้ใช้เ งินงบประมาณแผ่นดินหรือ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๖) อสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัดต้ัง ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐนั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๗) อสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ถือเป็นที่ราชพัสดุ 

โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ และให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการ
ปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาที ่ราชพัสดุ ส่วนการใช้และการจัดหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ  
ในพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๘) 

กำหนดให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ มีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่ราชพัสดุ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ เสนอแนะรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เป็นต้น (มาตรา ๑๕) 

การโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัตินั้นด้วย 
(มาตรา ๓๐) สำหรับที่ราชพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๓๒ หรือกรณีการโอนกรรมสิทธิ ์ที ่ราชพัสดุ  
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและ
กำหนดข้ันตอนและวิธีการโอนไว้เป็นการเฉพาะ การโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการนั้น หรือให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๓๑) 

การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของที ่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที ่สงวนหรือ 
หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้กระทำได้เมื่อเลิกใช้เพื่อประโยชน์เช่นน้ัน หรือเมื่อสิ้นสภาพ
การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว และกระทรวงการคลังไม่ประสงค์จะสงวนหรือห วงห้ามไว้ใช้ 
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอีกต่อไป โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดิน
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย (มาตรา ๓๔) การถอนสภาพที่ราชพัสดุที่ทางราชการสงวนหรือหวงห้ามไว้ 
ให้กระทำได้เมื่อกระทรวงการคลังไม่ประสงค์จะสงวนหรือหวงห้ามอีกต่อไป โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย (มาตรา ๓๕) 

๒.๕ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันจะเปน็ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้เป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน (มาตรา ๗)  

กำหนดให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินตามที่กำหนด จำนวน ๑๒ ประเภท ได้รับยกเว้น
จากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๘) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
อยู ่ในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด เป็นผู ้มีหน้าที ่เสียภาษีสำหรับปีนั้น โดยการเสียภาษีของผู ้เสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื ่น (มาตรา ๙) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้ง
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-๒๓- 

พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้พนักงานดังกล่าวเป็น เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑) 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษี (มาตรา ๒๖) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง (มาตรา 
๓๐-๓๒) ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป อันมีผลทำให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงข้ึนหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
นั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุ
ดังกล่าว (มาตรา ๓๓) 

การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำแนกเป็น ๔ ประเภท (มาตรา ๓๗) คือ 
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 

๐.๑๕ ของฐานภาษี 
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐ .๓ ของ

ฐานภาษี 
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละ ๑.๒ ของฐานภาษี 
(๔) ที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกนิร้อยละ 

๑.๒ ของฐานภาษี 
ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดได้รับความเสียหายมาก

หรือ ถูกทำลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป (มาตรา ๕๖) และในกรณีที่มีเหตุ 
อันทำให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือทำให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรอืทำลาย หรือชำรุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องทำการซ่อมแซมในส่วนสำคัญ (มาตรา ๕๗) กฎหมายน้ี ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกาศหรือยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วย 

กฎหมายยังได้กำหนดให้มี “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีหน้าที่และอำนาจ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ให้คำปรึกษา
หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บและการปฏิบัติตาพระราชบัญญัติน้ีแก่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีประจำจังหวัด เป็นต้น (มาตรา ๑๖) 

“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ให้ความเห็นชอบ
การลดภาษีหรือยกเว้นภาษี ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 
(มาตรา ๒๑) 

รวมทั้งกำหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” ได้แก่ “คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
และ“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจรพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี (หมวด ๑๐) 

พระราชบัญญัตินี้ จะก่อให้เกิดผลดีลดความเหลื่อมล้ำและปัญหาการเก็งกำไรที่ดิน เจ้าของที่ดิน
จะมีภาระภาษีตามมูลค่าของทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๔- 

กระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน เมื่อประกาศใช้กฎหมาย 
กระทรวงการคลังคาดว่าจะทำให้ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ทำให้มีงบประมาณพัฒนาพื้นที่
เพิ่มข้ึน 

๓. ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
ทรัพยากรป่าไม้ ถือเป็นสมบัติของชาติที่ควรดำรงรักษาไว้ ทั้งในเชิงพื้นที่และชนิดพันธ์ุไม้พื้นถ่ินที่สำคัญ

ของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้มีทั้งที่เป็นกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ  
การใช้ประโยชน์ป่าไม้ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้และของป่า
อย่างยั ่งยืน ดังนั ้น ในการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ิน จ ึงจำเป็นต้องคำนึงถึงพื ้นที ่ป ่าที ่ต ้องอนุรักษ์และสงวนไว้  
และในขณะเดียวกันควรมีมาตรการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าบางประเภทตามที่กฎหมาย
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔   
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗   
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒   
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔   
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและการอนุญาตให้ทำไม้ในป่า โดยมี

บัญญัติเกี่ยวกับการทำไม้ในป่าหรือการเก็บหาของป่า การเก็บค่าภาคหลวงไม้และของป่า การประทับตราไม้ 
การนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ การควบคุมไม้ในลำน้ำ การควบคุมการแปรรูปไม้และการแผ้วถางป่า ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๔ (๑) กำหนดให้ “ป่า” หมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 

กฎหมายนี้ ได้กำหนดห้ามการก่อสรา้ง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
ทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็น
ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรอืโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ที ่
(มาตรา ๕๔) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ป้องกันมิให้ราษฎรเข้าบุกรุกถางป่าโดยพลการ 

พระราชบัญญัติน้ี ได้มีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญ 
ดังนี ้ 

(๑) การกำหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม (มาตรา ๗) 

(๒) เพิ่มบทบัญญัติ ส่วนที่ ๒/๑ การรับรองไม้ โดยให้เจ้าของไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์และ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที ่ดินที ่ได้ร ับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตาม
ประเภทหนังสือแสดงสิทธิที ่ร ัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อขอหนังสือรับรองไม้ เพื่อประโยชน์ในการจำแนกแหล่งที่มาของไม้ก็ได้ (มาตรา ๑๘/๑) รวมทั้ง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (มาตรา ๑๘/๒) และบทบัญญัติที่กำหนดให้การออกหนังสือรับรองดังกล่าว กรมป่าไม้จะ
กำหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดำเนินการแทนก็ได้ (มาตรา ๑๘/๓) 
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-๒๕- 

(๓) สำหรับไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม ซึ่งปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภท
หนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อนำเข้าเขตด่านป่าไม้ 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (มาตรา ๒๕)  

(๔) เพิ่มเติมประเภทไม้ที่ผู้รับอนุญาตแปรรูปไม้ อาจครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ คือ  
ไม้ที ่มีหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒ หรือไม้ที ่มีหลักฐานแสดงว่าได้มาโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย (มาตรา ๕๑) 

๓.๒ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗   
มีวัตถุประสงค์เพื ่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นในบริเวณที่สงวน 

ให้มีสภาพความอุดมสมบูรณ์อยู่ต่อไปโดยการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  
การกำหนดให้บริเวณใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติเป็นอำนาจของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง

กำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ กฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องมีแผนที ่แสดงแนวเขตป่ าท ี ่กำหนดเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติน้ันแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย (มาตรา ๖) การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าใดก็ต้องออกเป็นกฎกระทรวงเช่นเดียวกัน (มาตรา ๗) ในจังหวัดใดที่มีป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด” ประกอบด้วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และให้มี “คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาต”ิ 
มีหน้าที่เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อรัฐมนตรี พิจารณา
เห็นชอบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้พื้นที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
การบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น (มาตรา ๑๓/๘)  

กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ราษฎรเข้าไปยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในป่าสงวน
แห่งชาติ ตลอดจนห้ามก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ ซึ่งจะทำให้
เสื่อมเสียสภาพของป่า เว้นแต่เป็นการทำไม้หรือเก็บหาของป่าโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 
๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ และมาตรา ๑๖ ตรี หรือได้รับอนุญาตให้ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเป็นกรณีการเข้าไป 
การผ่าน หรือการใช้ทาง การนำหรือปล่อยสตัว์เลีย้งเข้าไปตามระเบยีบทีอ่ธิบดีกรมป่าไม้กำหนด หรือการได้รบั
อนุญาตให้ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม  (มาตรา ๑๔) พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำผิดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืองดเว้นการกระทำใดๆ ในเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติได้ หากมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งที่ผิดไปจากสภาพเดิมก็อาจสั่งให้ผู้กระทำผิดรื้อถอน 
แก้ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่ งที่ทำให้เสื่อมสภาพ ผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำผิดอาจมีโทษ 
ตามที่กฎหมายกำหนด 

สิทธิการอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๑๖ ทวิ และมาตรา ๑๖ ตรี ผ่อนผันให้ผู้ที่
ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในบริเวณป่าเสื่อมโทรมที่กำหนดเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติอยู่แล้วโดยจัดให้
ทำกินไม่เกิน ๒๐ ไร ่ต ่อครอบครัวและมีกำหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่า ๕ ปีแต่ไม ่เกิน ๓๐ ปี และ 
อาจขออนุญาตพื้นที ่ปลูกป่าในพื้นที่ที ่ตนเคยทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยได้อีกไม่เกิน ๓๕ ไร่ต่อครอบครัว  
ไร่ต่อครอบครัว มีกำหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่า ๕ ปีแต่ไม่เกิน ๓๐ ปีเช่นกันและต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้ได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือไม่อยู ่อาศัยในที ่ดินที่ได้รับอนุญาต
ติดต่อกันเกินสองปี หรือยินยอมให้ผู้อื ่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทำประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดก็อาจถูกเพิกถอนการอนุญาตได้ และเมื่อผู้ได้รับ
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-๒๖- 

อนุญาตถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์  
ในที่ดินนั้นต่อไปได้แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย หากผู้ได้รับอนุญาต
ไดร้ะบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด สิทธิดังกล่าวสามารถตกทอดไปยังสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือ
บุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตได้ 

สำหรับป่าสงวนแห่งชาติที ่เสื ่อมโทรมสิ้นสภาพที่จะแก้ไขฟื้นคืนสภาพเดิมได้นั้น กฎหมาย
บทบัญญัติใน มาตรา ๒๐ ให้อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นได้ในเนื้อที่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ หากเกินกว่านั้น  
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเสียค่าตอบแทนที่เรียกว่าเป็นค่าเช่าให้ แก่รัฐ 
ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้เช่า ๒ ประการ คือ  

๑. เป็นป่าเสื่อมโทรมที่ไม่สามารถที่จะกลับฟื้นคืนดีตามธรรมชาติได้ตาม มาตรา ๑๖ ทวิ  
๒. การเช่านั้นต้องเพื่อทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้น หากปรากฎว่าการให้เช่า

ผิดหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง กรมป่าไม้จะเรียกป่าที่เช่าน้ันกลับคืนโครงการ สทก. และโครงการหมู่บ้านป่าไม้  

๓.๓ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริม

อาชีพให้ประชาชนมีงานทำและผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ทำไม้ให้มีปริมาณมากข้ึน และเพื่อให้ผู้ที่
จะทำการปลูกสร้างสวนป่ามีความมั ่นใจในสิทธิและประโยชน์ที ่จะได้รับจากการปลูกสร้างสวนป่า เช่น  
การได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและการไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์บางประการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญตัิ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

บุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ สามารถนำมาขอข้ึนทะเบียนสวนป่า (มาตรา ๔)  

(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
(๒) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรบัรองว่าที่ดินดังกลา่วอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรบัโฉนดที่ดิน 

หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครอง และเข้าทำกิน
ในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรื อตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน 
เพื่อการครองชีพไว้แล้ว 

(๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐาน  
การอนุญาต การเช่า เช่าซื้อ การโอน หรือการตกทอดทางมรดก 

(๔) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุ คคลทำประโยชน์และ 
อยู่อาศัย หรือปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้าง
สวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม 

(๕) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทำสวนป่า 
(๖) ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่า โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หากบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะใช้ที่ดินนั ้นทำสวนป่าเพื่อการค้า สามารถขึ ้นทะเบียนที่ดิน  

ที่ทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติจำนวน ๕๘ ชนิด เป็นสวนป่าได้ การตัดโค่น
และการนำเคลื่อนที่ไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า จะไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม แต่ยังคงมีหลักฐานและกระบวนการที่จะยืนยันแหล่งที่มาที่ชอบด้วยกฎหมายของไม้นั้นได้ 
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-๒๗- 

นอกจากนี้ หากผู้ทำสวนป่าผู้ใดประสงค์จะใช้สถานที่ใดเพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำ
สวนป่า สามารถขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีได้ โดยไม่ถือเป็นการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ (มาตรา ๑๐/๑) 

๓.๔ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ 

และสวนรุกขชาติ และกำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษา 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดังกล่าว  
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน  

เมื ่อปรากฏว่าพื ้นที่ใดมีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ให้กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและ
ให้มีแผนที่แสดงแนวเขต ซึ่งจัดทำด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแนบท้าย
พระราชกฤษฎีกานั ้นด้วย (มาตรา ๖) การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่เป็นการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติบางสว่นใหม้ีแผนที่
แสดงแนวเขตที่เปลี ่ยนแปลงไปซึ่งจัดทำด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน  
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย (มาตรา ๗) 

ให้มีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เสนอแนะการกำหนดพื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายหรือการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
กำหนดพื้นที ่ใดเป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ รวมทั้งการขยายหรือการเพิกถอน  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ เป็นต้น (มาตรา ๑๖) 

กฎหมายกำหนดห้ามมิใหบุ้คคลใด ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำ
ด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม เก็บหาของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างๆ หรือกระทำการใดที่เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว (มาตรา ๑๙) 

๓.๕ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั ่งยืน 
ในรูปแบบของการจัดตั้งป่าชุมชน และให้ชุมชนได้จัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 
แผนจัดการป่าชุมชน และระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ป่าชุมชน อันส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน  

ป่าชุมชนต้องจัดต้ังข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ ดงัต่อไปนี ้(มาตรา ๖) 
(๑) การอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม ้สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
(๒) การฟื้นฟูพื้นทีป่่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกป่าทดแทน  
(๓) การเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการป่าชุมชน  
(๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทีห่ลากหลายของชุมชนในการอนุรกัษ์ การฟื้นฟ ูการพัฒนา 

การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน  
(๕) การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอยา่งสมดลุและยั่งยืน 
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-๒๘- 

ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีซึ ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นรอง
ประธานกรรมการ (มาตรา ๙) มีหน้าที่และอำนาจ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชน หรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับป่ าชุมชน
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการทางการเงิน 
การคลัง หรือมาตรการอื่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นต้น (มาตรา ๑๖) 

ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจงัหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน (มาตรา ๒๓) มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาเกี่ยวกับการ
ขอจัดตั้งป่าชุมชน การขยายเขตป่าชุมชน หรือการ เพิกถอนป่าชุมชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มีมติให้
กรรมการจัดการป่าชุมชนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พิจารณาอนุมัติ
แผนจัดการป่าชุมชน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับ ของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และพิจารณา
อนุญาตตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๖๖ ควบคุมดูแลการจัดการป่าชุมชนของ
คณะกรรมการจัดการปา่ชุมชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนจัดการป่าชุมชน ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (มาตรา ๒๖) 

ในการจัดต้ังป่าชุมชน ชุมชนท้องที่ใดที่อยู่ในอำเภอเดียวกันกับพื้นที่ป่า ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ 
และมีความสามารถดูแลรักษาป่านั้นได้ หากประสงค์จะนำพื้นที่ป่าน้ันมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ให้บุคคลจำนวน
ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปร่วมกันตั้งตัวแทนเป็นหนังสือเพื่อยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนต่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจำจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดมอบหมายได้ (มาตรา 
๓๒) การจัดต้ังป่าชุมชนมีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (มาตรา ๔๐) 

ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื ่อการพักผ่อนหย่อนใจ  และมีสิทธิ 
ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบรกิารป่าชุมชนซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชน
ประจำจังหวัดอนุมัติ ในกรณีการเก็บหาของป่าในป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากไม้ตามความจำเปน็เพียงเฉพาะ
เพื่อใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนน้ัน การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นในเขตป่าชุมชนให้ทำได้ตาม ความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิก
ป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนน้ัน (มาตรา ๕๐) 

อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการ
ป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชน คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้นต่อไป  
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที ่ออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหาย หรือมีเหตุ ไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชน
ต่อไป หรือเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั ่นคงของประเทศ  โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี  (มาตรา ๗๘) 

๓.๖ พระบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒   
กำหนดมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสม

ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เร่งรัดการขยายพนัธ์ุ
สัตว์ป่าควบคู่ไปกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และดำเนินการให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๙- 

กฎหมายกำหนดให้มี คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ ให้ความเห็นชอบ  
ในการกำหนดเขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่า การกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและการกำหนดชนิดหรือประเภทของสตัว์ป่า
ที่จะห้ามล่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เป็นต้น (มาตรา ๔๕) 

สาระสำคัญของกฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองชนิดพันธ์ุของสัตว์ป่าโดยกำหนดมาตรการต่างๆ ในการ
ควบคุมการล่า การเพาะพันธ์ุ การครอบครอง การค้า และการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ดังนี้ 

(๑) กำหนดชนิดพันธุ ์ส ัตว์ป่าที ่กฎหมายคุ้มครอง โดยแบ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนตามบัญชีท้ าย
พระราชบัญญัตินี้และที่กำหนดเพิ่มเติม โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และสัตว์ป่าคุ้มครองโดยการออกเป็น
กฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๒) กำหนดมาตรการและวิธีการในการล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครองและการค้าซึ่งสัตว์ป่า
และซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า โดยจะต้องได้รับอนุญาต 

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า
ผ่านทางด่านตรวจสัตว์ป่า โดยกำหนดให้มีใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการสวนสัตว์ 
(๕) กำหนดเขตและบริเวณที่ห้ามล่าสัตว์ป่า โดยกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ  

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- “เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า”  

เมื่อปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ใดมีสภาพธรรมชาติสมควรต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย และรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศให้คงเดิม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตนั้นด้วย 
บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า” (มาตรา ๔๗) ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๕๓) ภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า 
เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสตัว์ป่า หรือล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไป เว้นแต่จะกระทำเพื่อการสำรวจ การศึกษา 
การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช (มาตรา ๕๔) และห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) กระทำให้หลักเขต 
ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้
เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ (๒) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า 
หรือทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม (๓) เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้
น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ (๔) ปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำ
หรือทางบก (๕) เก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน 
หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื ่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ (๖) ปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่นๆ 
หรือนำหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดเข้าไป (มาตรา ๕๕) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๓๐- 

- “เขตห้ามล่าสัตว์ป่า”  
บริเวณพื้นที่ใดที่มิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ สมควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะกำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้นได้ โดยทำเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ  
ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตน้ันด้วย (มาตรา ๖๒) 

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสตัว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้
ผู้ใดกระทำการ (๑) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น หรือเก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านั้น เว้นแต่จะ
กระทำเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (๒) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทำลาย ต้นไม้หรือพฤกษชาตอิื่น 
หรือทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพขุด เก็บ ซึ่งแร่ ดิน หิน กรวด ทราย ลูกรัง ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติใดๆ 
หรือเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง 
ท่วมท้น หรือเหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือเมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชได้ประกาศ
อนุญาตไว้เป็นคราวๆ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ (มาตรา ๖๗) 

๔. ด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และแร่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ และแร่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนอาจเข้าใช้ประโยชน์ได้

ตามสิทธิที่ตนพึงมี แต่อย่างไรก็ดีจำเป็นต้องมีกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน กับทั้งจำเป็นต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเสื ่อมสภาพ และมีมาตรการที่ จัดให้ประชาชน 
ที่เกี ่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกันหรือได้รับการเยียวยาผลกระทบอย่างเป็นธรรม  กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔.๑ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การบำรุงรักษาระบบชลประทาน และกิจการที่กรมชลทาน

จัดทำข้ึนเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำหรอืเพือ่กักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน 
การสาธารณูปโภคหรือการอุตสาหกรรม ตลอดจนการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ รวมถึงการคมนาคม
ทางน้ำซึ ่งอยู ่ในเขตชลประทานด้วย โดยที่เขตชลประทาน หมายความว่า เขตที่ดินที ่ทำการเพาะปลูก 
ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 

ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ทางน้ำที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือกั้นน้ำ 
เพื่อการชลประทาน ทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคมโดยมีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่ ได้รับ
ประโยชน์จากการชลประทาน ทางน้ำที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน และทางน้ำอันเป็นอุปกรณ์ แก่การ



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๓๑- 

ชลประทาน สำหรับทางน้ำใดจะเป็นทางน้ำชลประทานหรือไม่ และเป็นประเภทใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๕) 

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน หากมไิด้
ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา ๑๑)  

รัฐมีอำนาจเรียกเกบ็ค่าใช้น้ำจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทีด่ินในเขตชลประทานหรือจากผูใ้ช้นำ้
จากทางน้ำชลประทาน ไม่ว่าผู้ใช้น้ำจะอยู่นอกหรือในเขตชลประทาน ไม่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การประปา หรือกิจการอื ่นใด โดยกฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าชลประทานและบริเวณที่จะเรียกเก็บ ค่าชลประทานจากการ
เกษตรกรรมให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละห้าบาทต่อปี (มาตรา ๘)  เท่าที่ผ่านมายังไม่มีการออกกฎกระทรวง
เกี ่ยวกับการเก็บค่าชลประทานจากเกษตรกรรม แต่มีการออกกฎกระทรวงเรียกเก็บในกิจ การโรงงาน  
การประปา หรือกิจการอื่นหลายท้องที่แล้ว  

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน กฎหมายยังได้อนุญาตให้เจ้าของที่ดิน 
ที่อยู่ห่างทางน้ำมีสิทธิทำทางน้ำผ่านที่ดินของผู้อื่นได้ แต่ต้องใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินที่ทางน้ำน้ันผ่าน (มาตรา ๙)  

ในการบำรุงรักษาทางน้ำชลประทาน ในหมวด ๓ ได้บัญญัติข้อกำหนด เช่น ห้ามมิให้ปิดกั้นน้ำไว้
ด้วยวิธีใดๆ จนเป็นเหตุให้น้ำไม่ไหลไปสู่ที่ดินใกล้เคียงหรือปลายทาง (มาตรา ๒๐) ห้ามปลูกสร้าง แก้ไข หรือ
ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือทำการเพาะปลูกรุกล้ำทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง 
หรือเขตพนัง (มาตรา ๒๓) หรือกระทำการอันเปน็การกีดขวางทางน้ำชลประทาน (มาตรา ๒๕) เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต ห้ามมิให้ขุดคลองหรือทางน้ำมาเช่ือมกับทางชลประทานหรือมาเช่ือมกับทางน้ำอื่นที่เช่ือมกับทางน้ำ
ชลประทาน หรือกระทำการอย่างใดให้น้ำในทางน้ำชลประทานรั่วไหล อันอาจก่อให้เกิดการเสียหายแก่การ
ชลประทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมชลประทานหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย (มาตรา 
๒๖) ห้ามขุดลอก ปิดกั้นทางน้ำชลประทานเว้นแต่จะได้รับอนุญาต (มาตรา ๓๔)  ห้ามชักหรือใช้น้ำในทางน้ำ
ชลประทานในเมื่อเห็นว่าจะเป็นเหตุให้เกิดการเสียหายแก่ผู้อื่น (มาตรา ๓๕) นอกจากนี้ ในด้านการป้องกัน
มลภาวะ กฎหมายกำหนดห้ามมิให้ผู ้ใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำ
ชลประทานหรือทำให้น้ำเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค ห้ามปล่อยน้ำซึ่งทำให้เกิดเป็นพิษแก่น้ำ
ตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทางน้ำชลประทานจนอาจทำให้น้ำในทางน้ำชลประทานเป็นอันตราย
แก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย (มาตรา ๒๘) เป็นต้น  

๔.๒ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
มีขึ้นเพื่อควบคุมให้การเจาะและการใช้น้ำบาดาลเปน็ไปโดยถูกต้องตามหลกัวิชาการ เพื่อป้องกนั

ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนต่อทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน
หรือสุขภาพของประชาชน โดยกำหนดให้มีมาตรการป้องกันอันเหมาะสม กำหนดเขตห้าม สูบน้ำบาดาล 
กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลให้ใกล้เคียงกับค่าน้ำประปาเพื่อให้เลิกใช้น้ำบาดาลเมื่อมีการให้บริการประปาแล้ว 
จัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชนและจดทะเบยีน
ช่างเจาะน้ำบาดาล กำหนดค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และจัดตั้งกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล 
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-๓๒- 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มี ๖ หมวด ๔๖ มาตรา ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ
ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะ  
น้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ประกาศกำหนดให้เป็นเขตตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

“น้ำบาดาล” หมายความว่า น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในช้ันดิน กรวด ทรายหรอืหิน ซึง่อยู่ลกึจากผิวดิน
เกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะกำหนดความลึกนอ้ยกว่าสบิเมตรมิได้ 

ให้มีคณะกรรมการน้ำบาดาล ประกอบด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน
กรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีในเรื่องการออกกฎกระทรวงหรือประกาศที่ต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือในเรื ่องอื ่นที ่ต้องปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ความเห็นหรือ
คำแนะนำแก่อธิบดีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่ งอธิบดีมอบหมาย  
การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ประเภทของใบอนุญาต มีดังนี ้
(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล 
(๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 
(๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล 
ในการเจาะน้ำบาดาล ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู ้ร ับใบอนุญาตหรือส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ต้องรายงาน  
ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพบ และถ้าเป็น
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งให้กรมศิลปากรทราบโดยด่วน 

เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผดิในข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระสำคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้ออกใบอนุญาตแล้ว 
ให้อธิบดีมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่ถ้าการปฏิบัติการให้เป็นไปตามใบอนุญาตดังกล่าวอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพ
ของประชาชน หรือทำให้แผ่นดินทรุดให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียได ้

๔.๓ พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน เพื่อประโยชน์

ในการพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย แหล่งธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองและชนบทที่เสื่อมโทรม อันเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม  
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเมืองและชนบท โดยกำหนดให้มีการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการ 
วางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรฐั เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการสอดคล้องกับ
การผังเมือง  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๓๓- 

ผลดีของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทำให้การพัฒนาเมืองไม่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินและ 
เกิดปัญหาต่อคนที่ต้องอพยพโยกย้ายถิ ่นที่อยู ่ เกิดการใช้ประโยชน์ในที ่ดินที่เหมาะสมยิ ่งขึ ้นทั้งในด้าน  
การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และสอดคล้องกับการผังเมือง 

กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดรปูทีด่ินเพื่อพฒันาพื้นที ่มีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย
การจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ตามที ่คณะกรรมการส่วนจังหวัดเสนอ กำหนดมาตรฐานการจัดรูปที่ ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที ่เปน็ต้น (มาตรา ๖) และให้มีคณะกรรมการจดัรปูทีด่ินจงัหวัดข้ึนในแต่ละจงัหวัด ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน  
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เสนอแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
ต่อคณะกรรมการ เพื ่อขอความเห็นชอบ ประสานโครงการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่กับโครงการหลัก  
ของท้องถ่ิน อนุมัติโครงการจัดรูปที่ดินที่ดำเนินการภายในเขตจังหวัด เป็นต้น (มาตรา ๑๓) 

ผู้ที่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ คือ สมาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง  
การเคหะแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อ  
การจัดรูปที่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ หรือหน่วยงานของรัฐอื ่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๕ )  
โดยจะต้องจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับหลักการผงัเมอืงหรือผังเมืองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองแล้วแต่กรณี และดำเนินการให้มีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามความเหมาะสม  
แก่สภาพของชุมชนและการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต (มาตรา ๓๗) 

ในหมวด ๕ ได้บัญญัติถึงขั้นตอน วิธีการในการเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่ไว้  
โดยกำหนดให้ผู ้ร ิเริ ่มโครงการจะต้องจัดประชุมเจ้าของที ่ด ินเพื ่อปรึกษาหารือและรับฟังความเห็น  
นำมาปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรวบรวมและแสดงหนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของที่ดิ น 
ที่สมัครใจไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของเจ้าของที่ดินทั้งหมด และเป็นเจ้าของที่ดินมีเนื้อที่
รวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ดินในบริเวณนั้น จากนั ้นจึงจะเสนอโครงการจัดรูปที่ดินดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการส่วนจังหวัดเพื ่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่วนจังหวัดจึงจะดำเนินการประกาศ 
เขตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้  

เมื่อโครงการจัดรูปที่ดินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่วนจังหวัดแล้ว ผู้ดำเนินโครงการ  
จัดรูปที ่ดินหรือผู้ซึ ่งได้รับมอบหมายมีสิทธิที่จะรื ้อถอน สำรวจ ทำเครื่องหมาย หรือแบ่งแยกแปลง ที่ดิน 
ตลอดจนทำนิติกรรมใดๆ ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของที่ดินก่อน 

๔.๔ พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของดินโดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ไม่ให้เกิดการ

ชะล้างพังทลายของดินที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ 
เข้าไปดำเนินการป้องกันรักษาสภาพพื้นทีท่ี่มีความเสีย่งต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการชะล้างพังทลายของดิน
อย่างรุนแรง และเพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

กำหนดให้มี “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” มีอำนาจและหน้าที่กำหนดการจำแนกประเภทที่ดิน 
และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ วางแผน 
การใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประกาศ
กำหนดเขตสำรวจที่ดิน และประกาศกำหนดเขตสำรวจการอนุรักษ์ดินและน้ำ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ ในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้ครอบครอง



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๓๔- 

ที่ดินตามความเหมาะสมจากการกำหนดบรเิวณการใช้ที่ดินหรือการกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ  กำหนด
มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือกำหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น (มาตรา ๙) 

รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้พื้นที่
ที่ใดที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม อันเกิดจาก
การกระทำของผู้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจาก 
ภัยธรรมชาติ หากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจะเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเกิดดินถล่ม
สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นั้นเป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ และให้มีแผนที่แนบท้าย
ประกาศด้วย (มาตรา ๑๓) 

รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใช้
ที่ดินพื้นที่ใดที่มีการใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใดที่จะทำให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรม
ต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรบริเวณนั้น และให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วย (มาตรา ๑๔) กรณีมีการ
ปนเปื้อนเกิดข้ึน ให้ผู้กระทำการปนเปือ้นดำเนินการปรับปรงุที่ดินให้คืนสูส่ภาพเดิมหรอืชดเชยค่าเสยีหายใหแ้ก่
รัฐหรือผู้ที่ได้รับความเสียหาย (มาตรา ๑๔) โดยในการออกประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวให้กำหนดมาตรการ
ทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการกำหนดการอนุรักษ์ดินและน้ำ การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือการปรับปรุงดิน
หรือที่ดิน ตลอดจนกำหนดมาตรการห้ามกระทำการใดๆ รวมถึงการทำให้ที่ดินเกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
หรือวัตถุอื่นใด อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย และให้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการกำหนดมาตรการดังกล่าว (มาตรา ๑๕) 

ให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่สำรวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพื่อให้ทราบถึงความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที ่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที ่ดิน หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการจำแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที ่ดิน การกำหนดเขต  
การอนุรักษ์ดินและน้ำ และการทำสำมะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๑๖) และคณะกรรมการจะจัดให้มีการสำรวจที่ดิน และการสำรวจ 
เพื่อประโยชน์ในการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
และการกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำก็ได้ (มาตรา ๑๗) 

๔.๕ พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เป็นกฎหมายที่บูรณาการกฎหมายว่าด้วยการจดัรูปที่ดินเข้ากับกฎหมายว่าด้วยการจดัทำคันและ

คูน้ำ เพื่อให้เป็นกฎหมายที่รัฐสามารถนำไปพัฒนาโครงสร้างภาคการเกษตรให้สมบูรณ์ สามารถวางแผน  
การจัดระบบชลประทานในระดับไร่นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร  
สอดรับกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานราก  
ในการทำเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง เพิ ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ  
ของประเทศโดยรวมมีความมั่นคงยิ ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ภาครัฐสามารถขยายเขตการจัดรูปที่ดินให้เพิ่มมากขึ้น 

กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาเสนอแผนแม่บทการจัดรูป
ที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  กำหนดนโยบายและพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการดำเนินงาน
และงบประมาณของโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่างๆ เป็นต้น 
(มาตรา ๑๑) และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด มีอำนาจหน้าที่จัดให้มีการสำรวจบริเวณที่ดินที่เห็นสมควร
จะกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๓๕- 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกำหนด พิจารณาให้ความเห็นชอบการวางแผนผัง
การจัดแปลงที ่ดิน ระบบชลประทาน การสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา การ ปรับระดับพื ้นที ่ดิน  
การแลกเปลี่ยนที่ดิน และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เป็นต้น (มาตรา ๑๒ ) 
และจัดตั้งสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 
การจัดรูปที่ดิน จัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน เป็นต้น  

กรณีพื้นที่ที่ยังมิได้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที ่ดิน แต่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกรระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อออกประกาศกำหนดแนวเขตสำรวจการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในเขตพื้นที่นั้น ประกาศ
ดังกล่าวให้มีแผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่จะสำรวจไว้ด้วย (มาตรา ๑๙ ) เมื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำ
แผนผังการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมเบื ้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ จัดการประชุมเจ้าของที ่ดินที่ทำ
เกษตรกรรมภายในแนวเขตสำรวจการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการ
จัดระบบน้ำชุมชนในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของที่ดินในเขตพื้นที่นั้น (มาตรา ๒๑) ในเขตการจัดระบบน้ำ
เพื่อเกษตรกรรม ห้ามมิให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนงัสือ
จากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบหมาย (มาตรา ๓๐) 

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้พื้นที่ที่ทำเกษตรกรรม
หรือพื้นที่ในเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมใดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจดัรูปที่ดินในพระราชกฤษฎีกาใหม้ีแผนที่สงัเขปแสดงเขตท้องที่
ที่จะสำรวจไว้ด้วย (มาตรา ๓๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำ
แผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น โดยแสดงแนวเขตที่ดินเดิมก่อนที่จะดำเนินการจัดรูปที่ดิน และแนวเขต 
ที่จะปรับปรุงสภาพที่ดินตามโครงการจัดรูปที่ดิน แล้วปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และบริเวณชุมชนในเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าของที่ดินในเขตที่จะดำเนินการตามแผนผัง
โครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นได้ทราบ (มาตรา ๓๖) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการประชุม
เจ้าของที่ดินภายในแนวเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น เพื่อสอบถามความสมัครใจในการดำเนินการ
จัดรูปที่ดิน ถ้าเจ้าของที่ดินให้ความยินยอมในการจัดรูปที่ดินไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเจ้าของที่ดินทั้งหมด และ
มีจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนผังโครงการจัดรปูที่ดินเบือ้งต้น ให้เจ้าของที่ดินดำเนินการคัดเลือกกันเอง
เป็นคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน ในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของที่ดินในเขตท้องที่นั้น (มาตรา ๓๗)  
จากนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดรูปที ่ดินชุมชนพิจารณาแผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน
เบื้องต้นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้น และดำเนินการปรับปรุงแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินให้เป็นไปตาม
ความต้องการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรม ให้คณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินชุมชนสอบถามความคิดเหน็จากเจา้ของทีด่ินในเขตแผนผงัโครงการจัดรปูที่ดินเบื้องต้นด้วย (มาตรา ๓๘) 

ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือปลูกพืชพันธ์ุใดๆ หรือปล่อยสัตว์ใดๆ 
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว หรือทำทางระบายน้ำมาเช่ือมต่อกับระบบชลประทานหรือกระทำการใดๆ เพื่อส่งกัก 
หรือระบายน้ำจากระบบชลประทาน เว้นแต่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
ตามมาตรา ๒๕ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทำให้ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลำเลียง 
ในไร่นาหรือสิ ่งสาธารณประโยชน์ที ่ใช้ร่วมกันเกิดความเสียหายหรือไม่สะดวกแก่การใช้ หรือกักน้ำไว้ใช้ 
เกินความจำเป็น (มาตรา ๕๗) 

 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๓๖- 

๔.๖ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงนโยบายในด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด กฎหมายกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงถึงดุลยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน รวมทั้ง  
การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ทำเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียง 
ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม 

ตามบทบัญญัติหมวด ๑ ว่าด้วยนโยบายในการบริหารจัดการแร่ กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการแรเ่พื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงถึงดุลยภาพ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน 
รวมทั ้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผ ู ้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ ่นในพื้นที ่ทำเหมืองและ  
พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม (มาตรา ๗) 

ในการบริหารจัดการแร่ มีบทบัญญัติที่คำนึงถึงพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ที่มีความสำคัญ โดยจะให้
การกำหนดพื้นที่ใดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ ต้องไม่ใช่พื้นที่ในเขต
อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า เขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เขตพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด พื้นที่เขตปลอดภัย
และความมั่นคงแห่งชาติ หรือพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซึมซับ โดยห้ามมิให้ทำเหมืองในพื้นที่หรือชนิดแร่ 
ที่แผนแม่บทบริหารจัดการแร่กำหนดให้มีการสงวนหวงห้ามหรอือนุรักษ์ไว้ (มาตรา ๑๗) อย่างไรก็ตาม หากในการ
สำรวจแร่หรือการทำเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ แร่ หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา  
ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แล้ว ผู้ถืออาชญาบัตร หรือผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้ งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่โดยพลัน (มาตรา ๓๔) 

กฎหมายได้คำนึงถึงความคุ ้มค่าทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์  
ตามแผนแม่บท กฎหมายจึงกำหนดให้อนุญาตให้ทำเหมืองได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
กำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เท่านั้น (มาตรา ๑๙) 

นอกจากนี้ ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้สำหรับกรณีที ่แหล่งแร่ใดมีศักยภาพ  
ในการพัฒนา แต่เทคโนโลยีที่จะใช้ในการทำเหมืองและมาตรการปอ้งกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนยังไม่เหมาะสม ให้สงวนแหล่งแร่นั้นไว้จนกว่าจะมีเทคโนโลยีและมาตรการป้องกัน
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เหมาะสม และในกรณีการทำเหมืองที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง ในการอนุญาตต้องกำหนดให้มีการจัดทำแนวพื้นที่กันชน
การทำเหมือง และจัดทำข้อมูลพื ้นฐานด้านสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนด้วย (มาตรา ๑๙) 
ในการควบคุมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดทำ “แนวพื้นที่กันชน” การทำเหมือง การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
อันเกิดจากการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้ความคุ้มครอง
แก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก (มาตรา ๓๑) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๓๗- 

ในด้านสังคม กำหนดให้การประมูลสิทธิในการสำรวจแรแ่ละทำเหมอืง จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์
การประมูลให้มีการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม สัดส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนหรือการแบ่งปันผลผลิต 
แก่รัฐ และสัดส่วนที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่การทำเหมืองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การทำเหมือง ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองด้วย 
โดยต้องพิจารณากำหนดให้เหมาะสมตามชนิดของแหล่งแร่ที่จะนำมาประมูล (มาตรา ๒๑) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศ
กำหนดให้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับการบริหารจัดการแร่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็น “เขตควบคุมแร่” โดยจะ
กำหนดเป็นเขตควบคุมแร่สำหรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ (มาตรา ๒๒) 

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่และการกระจายอำนาจในการบรหิารจดัการแร ่
ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกประกาศเพื่อแบ่งการทำเหมืองออกเป็นสามประเภทดังนี้ (มาตรา ๕๓) 

(๑) การทำเหมืองประเภทที่ ๑ ได้แก่ การทำเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที ่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่จังหวัดที่มีการทำเหมืองเป็นผ ู้ออก
ประทานบัตร 

(๒) การทำเหมืองประเภทที่ ๒ ได้แก่ การทำเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหกร้อยยี่ สิบห้าไร่ ให้อธิบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกประทานบัตร 

(๓) การทำเหมืองประเภทที่ ๓ ได้แก่ การทำเหมืองที่ไม่ใช่การทำเหมืองประเภทที่ ๑ หรือการทำเหมือง 
ประเภทที่ ๒ การทำเหมืองในทะเล และการทำเหมืองใต้ดิน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่
เป็นผู้ออกประทานบัตร 

ในการออกประกาศเพื่อแบ่งประเภทการทำเหมือง ให้คำนึงถึงพื ้นที ่ ชนิดแร่ ลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของแหล่งแร่ วิธีการทำเหมือง และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  
ที ่อาจเกิดจากการทำเหมือง  ในกรณีที ่การทำเหมืองใดเข้าลักษณะของโครงการที ่ต้องจัดทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ต้องกำหนดให้เป็นการทำเหมืองประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ แล้วแต่กรณี  

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ “คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่งชาติ” มีอำนาจหน้าที ่ เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อ
คณะรัฐมนตรี เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น (มาตรา ๑๒) “คณะกรรมการแร่” 
มีอำนาจหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการประกาศให้มีการประมูลเขตแหล่งแร่ ในการออกกฎกระทรวง
หรือประกาศ ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน และกำหนด
เงื ่อนไขใดๆ เกี ่ยวกับประทานบัตรสำหรับการทำเหมืองประเภทที่ ๒  และ ๓ รวมถึงตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี เป็นต้น (มาตรา ๒๔) และ“คณะกรรมการแร่จังหวัด” มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน หรือการกำหนดเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับ
ประทานบัตรสำหรบัการทำเหมืองประเภทที ่๑ พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทำเหมืองประเภทที ่๑ 
ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น (มาตรา ๒๙) 

๔.๗ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป โดยเป็นกฎหมายที่จะบูรณาการการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๓๘- 

และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารทรัพยากรน้ำให้มีความประสาน
สอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั ่งยืน วางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพื ้นฐานของประชาชน 
ในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ แบ่งออกเป็น ๙ หมวด และบทเฉพาะกาล 

ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของตน 

กำหนดนิยามคำว่า “ทรัพยากรน้ำสาธารณะ” หมายความว่า น้ำในแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้หรอืที่
สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความรวมถึง 
แม่น้ำ ลำคลอง ทางน้ำ บึง แหล่งน้ำใต้ดิน ทะเลสาบ น่านน้ำภายใน ทะเลอาณาเขต พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติอื่นๆ แหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แหล่งน้ำระหว่าง
ประเทศที่อยู่ภายในเขตประเทศไทยซึ่งประชาชนนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทางน้ำชลประทานตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทาน และน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล 

บัญญัติให้รัฐมีอำนาจใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน้ำหรือขยายพื้นที่ของ
แหล่งน้ำก็ได้ แต่ถ้าเป็นการลดพื้นที ่หรือให้เลิกใช้เพื ่อประโยชน์สาธารณะต้องดำเนินการถอนสภาพตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำสาธารณะที่มิใช่ทางน้ำชลประทานตาม
กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล
และบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะแห่งใดก็ได้ โดยให้ออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นเพื ่อกำหนด
หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ำสาธารณะตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กำหนด (มาตรา ๖) 

กำหนดสิทธิในน้ำ โดยให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ำ
ได้เท่าที่จำเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย
แก่บุคคลอื่นซึ่งอาจใช้น้ำนั้น เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา ๗) 

กำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีหน้าที ่และอำนาจเกี ่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ำเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี ่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจ 
จัดทำนโยบาย และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เป็นต้น 

ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ทำหน้าที ่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กนช.  
โดยให้มีหน้าที่และอำนาจรับผิดชอบงานธุรการของ กนช. และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อ 
กนช. เพื่อประกอบ การพิจารณานโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรฐัและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จัดทำผังน้ำ
เสนอ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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-๓๙- 

เพื่อประโยชนใ์นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีการกำหนดลุ่มน้ำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ การตั้งถ่ินฐาน การผังเมือง ผังน้ำ และเขตการปกครอง
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการลุ่มน้ำ ประกอบด้วย กรรมการลุ่มน้ำโดยตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลือกกันเองเพื่อเป็นประธานกรรมการลุม่น้ำ และ
ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเลือกกรรมการลุ่มน้ำอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการลุ่มน้ำ การเลือกประธาน
กรรมการลุ่มน้ำและรองประธานกรรมการลุ่มน้ำให้กระทำทุกสามปี 

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานทรัพยากรนำ้
แห่งชาติภาคเป็นกรรมการลุ่มน้ำและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน  

คณะกรรมการลุ่มน้ำมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุม่น้ำ จัดทำแผนแม่บท
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ  
เสนอ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะ 
น้ำท่วม เสนอ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบ พิจารณาปริมาณการใช้น้ำ การจัดสรรน้ำ และจัดลำดับความสำคัญ
ในการใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำ และควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ กนช. กำหนด 
ให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง เป็นต้น 

ให้จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคขึ้นใน สทนช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนแม่บท ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำในการบังคับใช้กฎหมาย  
ที่เกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำในเขตลุ่มน้ำ 

บุคคลซึ่งใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน มีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุง รักษา การฟื้นฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ วัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ และการดำเนินงาน
ขององค์กรผู ้ใช้น้ำ รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั ้นตอน และวิธีการก่อตั ้งองค์กรผู ้ใช้น้ำให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี 

หลักเกณฑ์การจัดต้ัง ภารกิจ และหน้าที่และอำนาจขององค์กรผู้ใช้น้ำในแต่ละลุ่มน้ำให้แตกต่าง
กันก็ได้  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต
ของประชาชนในการใช้น้ำประเภทต่าง ๆ และความจำเป็นในการบริหารจัดการด้วย 

ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤติน้ำจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช 
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิของประชาชนหรือของรฐัเป็นอย่างมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจ
จัดตั ้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู ้บัญชาการ อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ  
เป็นการช่ัวคราว จนกว่าปัญหาวิกฤติน้ำจะผ่านพ้นไป 

การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะแบ่งเป็นสามประเภท 
(๑) การใช้น้ำประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพ การอุปโภค

บริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลีย้งสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ 
จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อย 
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-๔๐- 

(๒) การใช้น้ำประเภทที ่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื ่อการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น 

(๓) การใช้น้ำประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใชน้้ำ
ปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ำ หรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง 

การขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ผู ้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น  
แผนการบริหารจัดการน้ำมาพร้อมกับคำขอด้วย  

การใช้น้ำประเภทที่หนึ่งไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำและไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำ 
ให้หนว่ยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำข้อมูลการใช้น้ำประเภทที่หนึ่งที่อยู่ใน

พื้นที่รับผิดชอบ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ กนช. 
ประกาศกำหนด 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด (๑) หลักเกณฑ์
การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและการใช้น้ำประเภทที่สาม (๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้ำ ทั้งนี้ จะกำหนดให้แตกต่างกันโดยคำนึงถึงกจิกรรม 
ลักษณะ หรือปริมาณของการใช้น้ำในแต่ละประเภทและในแต่ละลุ่มน้ำก็ได้ 

ผลกระทบของหมวดนี้ต่อผู้ใช้น้ำนอกเขตชลประทาน ที่ไม่เคยขออนุญาตใช้น้ำและไม่เคยเสียค่าน้ำ 
คือ เมื่อมีกฎกระทรวงกำหนดกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองหรือการใช้น้ำประเภทที่สามใช้บังคับแลว้ ให้ผู้ใช้น้ำอยู่เดิมที่เข้าลกัษณะของการ
ใช้น้ำประเภทที่สองหรือการใช้น้ำประเภทที่สามแล้วแต่กรณี ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ส่วนผู้ใช้น้ำประเภทที่หนึ่งได้รับยกเว้น รวมถึงผู้ใช้น้ำภาคเกษตร
จะไม่ได้รับผลกระทบแต่ประการใด 

ภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เมื ่อมีการประกาศผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาแล้ว การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำ หรือกีดขวาง
การไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และ  
แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม 

คณะกรรมการลุ่มน้ำโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กำหนดเขตภาวะน้ำแล้ง และกำหนดให้กิจการใดสามารถใช้น้ำได้ในปริมาณที่เห็นสมควร 

นายกรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง และกำหนดวิธีการใช้น้ำ 
รวมทั้งกำหนดมาตรการอื่นใดที่จำเป็นใช้บังคับในพื้นที่เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ำแล้งนั้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและให้ผู้ใช้น้ำต้องเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่เกิดภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บ
น้ำไว้ ต้องเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้ผู้กักเก็บน้ำดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากการ
ที่ต้องสูญเสียน้ำที่กักเก็บไว้ 

ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้
จัดทำเป็นแผนเพื่อเตรยีมการรองรบัทั้งกรณีปกติ ซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้งในระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึ่งเป็นประจำ และกรณีที่เกิดภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง 
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ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้
จัดทำเป็นแผนเพื่อเตรียมการรองรบัทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำท่วมในระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึ่งเป็นประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ำท่วมเกิดข้ึนโดยฉับพลัน โดยในการจัดทำแผนต้องพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อม ผังน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่นั้นประกอบด้วย 

การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหรือ
พื ้นที ่ชุ่มน้ำ สมควรสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ให้ กนช. มอบหมายให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอำนาจออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจส่งผลกระทบกับทรัพยากรน้ำสาธารณะ เพื่อมิให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำสาธารณะ หรือเพื ่อประโยชน์ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สาธารณะให้เป็นไปโดยเหมาะสมได้ 

กรณีที ่มีการใช้ประโยชน์ที ่ดินแตกต่างหรือขัดกับข้อกำหนดในกฎกระทรวงภายหลังจากที่
กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีอำนาจ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข และภายในระยะเวลาที ่เห็นสมควรได้ โดยเจ้าของห รือผู ้ครอบครองที ่ดิน 
ต้องร ับผิดชอบค่าใช้จ ่ายในการดำเนินการนั ้นเอง ถ้าผ ู ้น ั ้นไม่ย ินยอมกระทำ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้นั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว 

๕. ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การที่รัฐเป็นผู้กำกับดูแลเพียงฝ่ายเดียวนั ้นอาจจะ  

ไม่สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จได้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยการส่งเสริม
ให้ประชาชนและองค์กรเอกชน ได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 
มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะปฏิบัติ
หน้าที ่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ เช่น ส่วน ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถ่ิน จำเป็นต้องมีการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกนัในการสง่เสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในส่วนที่ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ซึ่งได้ถูกจัดอยู่ในหัวข้อการบริการสาธารณะแล้ว) 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ๒๕๖๒ 
๕.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

พระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องการส่งเสริมใหป้ระชาชน และองค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดอำนาจหน้าที ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการ
ประสานงาน และมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติ  
ในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มี 
ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบกำจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดย
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ชัดเจน และกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มี
การยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเรียกว่า “แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มาตรา ๓๕) เมื่อได้มีการประกาศใช้ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที ่เขตคุ ้มครอง
สิ่งแวดล้อม เขตควบคุมมลพิษ หรือจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในเขตดังกล่าว แต่ประสงค์ที่จะสนับสนุนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตน มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยสาระสำคัญของแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาแล้วด้วย (มาตรา ๓๗) 

การจะประกาศให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้น พื้นที่ดังกล่าวจะตอ้งเป็น
พื้นที่ต้นน้ำลำธาร เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศแตกต่างจากพื้นที่อื่นทั่วไป เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ  
ที่อาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์โดยง่าย และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่า
ทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ (มาตรา ๔๓) ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ของ
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว หรือเขตพื้นทีคุ้่มครองอย่างอื่นเพื่อสงวน
และรักษาธรรมชาติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น (มาตรา ๔๒) 

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด  
ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที ่มีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียสำคัญอื ่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ ่งผู ้ดำเนินกา รหรือ 
ผู ้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๔๘) ในกรณีที ่มีการประเมิน
สิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้คำนึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย (มาตรา ๔๗) 

ด้านการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินการให้มีหน้าที ่ต้องเสนอรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือ
กฎหมายอื ่นใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คำนึงถึงผลการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 

สำหรับเขตควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจในการประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษากำหนดท้องที่ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งมีแนวโน้มว่าจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเป็น
ท้องที่ที่มีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มอันตรายถึงขนาดที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือเป็นท้องที่  
ที่มีปัญหามลพิษที่มีแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง (มาตรา ๕๙) 

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ มี ๒  คณะ คือ “คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”  
มีอำนาจและหน้าที่ เสนอนโยบาย และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในแผนจัดการ
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่รัฐมนตรีเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด เป็นต้น 

“คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” มีอำนาจและหน้าที่ เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน หรือแก้ไข
อันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการกำหนด
มาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากร และการลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

๕.๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ๒๕๖๒ 
กำหนดมาตรการในการควบคุมการกระทำใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายในด้านการผลิต การนำเข้า 

การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม  
โดยจำแนกวัตถุอันตรายออกเป็นสี่ชนิดตามระดับความเข้มงวดในการควบคุม โดยที่วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาต และ  
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ต้องห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง 

การจะกำหนดวัตถุอันตรายให้เป็นชนิดใดนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย กำหนดเวลา  
การใช้บังคับและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว  

๖. ด้านการจัดที่อยู่อาศัย 
การมีที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีพ แต่การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด

ได้ถูกจำแนกเป็นหลายประเภท ประกอบกับที่ดินบางส่วนตกอยู่แก่นายทุน และปัญหาการกระจุกตัวของ
ประชากรเนื่องจากการย้ายถิ่นเข้ามาทำงานอยู่ในเมือง ดังนั้น ปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยจึงได้เพิ่มทวีมากขึ้น 
กฎหมายบางฉบับจึงมีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เช่น การจัดระบบการถือกรรมสิทธ์ิในห้องชุด 
มีหน่วยงานเพื่อจัดเคหะสถานเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ ซื้อ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือ
จัดหาที่ดิน ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคมดีขึ้น การมีหน่วยงานอนุญาตและควบคุมดูแลการจัดสรรที่ดิน เป็นต้น ซึ่งนอกจากกฎหมายดั งกล่าว 
จะสร้างระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีบทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครอง  
ผู ้อยู ่อาศัยที ่จะได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๖.๑ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒  
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกาศใช้เนื่องจากปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยภายในเมืองได้เพิ่มทวีมากข้ึน 

และระบบกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่อาจสนองความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งต้องอยู่อาศัยในอาคารเดียวกันโดยร่วมกันมีกรรมสิทธิ ์ห้องชุดในอาคารนั ้นแยกจากกันเป็น
สัดส่วนได้ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงได้วางระบบกรรมสิทธ์ิห้องชุดข้ึน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารเดียวกันสามารถ
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-๔๔- 

ถือกรรมสิทธ์ิห้องชุดในอาคารส่วนที่เป็นของตนแยกจากกันเป็นสัดส่วนและสามารถจัดระบบค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาอาคารร่วมกันได้ กฎหมายฉบับนี้  

กฎหมายวางมาตรการควบคุมการจัดตั้งอาคารชุดให้เหมาะสมเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ที่จะ
มาซื้อห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย เช่น กำหนดให้กรรมสิทธ์ิในห้องชุดจะแบ่งแยกมิได้ (มาตรา ๑๒) โดยที่เจ้าของห้องชุด
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เป็นของตนเองและมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง สำหรั บพื้นห้อง 
ผนังกั้นห้องที่แบ่งระหว่างห้องชุดใดให้เป็นกรรมสทิธ์ิร่วมของเจ้าของร่วมระหว่างห้องชุดนั้น ดังนั้นเจ้าของห้องชุด
จะกระทำการใดๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตนอันอาจกระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ความมั่นคง การป้องกัน
ความเสียหายต่อตัวอาคารหรือการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมิได้ (มาตรา ๑๓) กรรมสิทธิ์ส่วนที่เป็น
เจ้าของร่วมในทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปตามอัตราสว่นระหว่างราคาห้องชุดแต่ละห้อง กับราคารวมของห้องชุด
ทั้งหมดในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด (มาตรา ๑๔) เป็นต้น 

นอกจากนี้ กำหนดให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนคนต่างด้าวบางประเภท 
อาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ โดยกำหนดอัตราส่วนการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดในแต่ละอาคารชุดของคน
ต่างด้าวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอันตราร้อยละสี่สิบเก้าของ
เนื ้อที่ของห้องชุดทั ้งหมดในอาคารชุดนั ้น (มาตรา ๑๙ ทวิ) ทั ้งนี้ เพื ่อประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน 
อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  

๖.๒ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กำหนดให้มีการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื ่อจัดให้มีเคหะ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ต้องการมีเคหะของตนเองหรือ 
แก่ผู้ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะข้ึนเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ ซื้อ ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น ประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น  
โดยมีคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเป็นผู้วางนโยบายและควบคุมดูแลซึ่งกิจการของ กคช. รวมถึงการออก
ข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายนั้นๆ  

เมื่อ กคช. มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา ๒๙) ทั้งนี้ การเวนคืนจะต้องเป็นไปเพื่อการจัดทำทางเข้าออกเพื่อเป็นทาง
สาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมตลอดถึงจัดให้มีการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดา
เคหะดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
หรือเพื่อการผังเมือง การสาธารณสุข การป้องกันมลภาวะ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือการจัดเคหะให้แก่
ประชาชนที่ต้องย้ายออกไปจากแหล่งเสื่อมโทรมเป็นสำคัญ ตามวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง รื้อ หรือย้าย
แหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมดีข้ึน (มาตรา ๓๐)  

เมื่อมีเจ้าของเคหะเป็นจำนวนเกินสามในสี่ของเคหะทั้งหมดในโครงการแล้ว และโครงการนั้น 
มีเคหะตั้งแต่สองร้อยหน่วยขึ้นไป ให้ กคช. ดำเนินการให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะเพื่อดูแลและ
บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (มาตรา ๒๕/๒) 

กำหนดให้มีคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที ่วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทั่วไป รวมถึงการออกข้อบังคับเพื่อการดำเนินงานและการบริหารงานของคณะกรรมการและ กคช.  
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๖.๓ พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
เจตนารมณ์ในการออกกฎหมายฉบับนี้ เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร 

โดยเฉพาะการได้สิทธิในที่ดินจัดสรรและการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาสาธารณูปโภคแล ะบริการ
สาธารณะ และได้กระจายอำนาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรที่ดินไปสู่ระดับจังหวัด และ
กำหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้แน่นอน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดิน 

กฎหมายนี้ใช้บังคับกับการจัดสรรที่ดินของเอกชน โดยจะไม่นำไปใช้บังคับกับการจัดสรรที่ดิน
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ 
ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย และการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

ผู้ที่ประสงค์จะทำการจัดสรรที่ดินยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที ่ดินนั้นตั ้งอยู่พร้อมหลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงที่ดิน  
ที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการ สาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของ
ท้องถิ ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการก่อสร้างประมาณการค่าก่อสร้าง และกำหนดเวลา 
ที่จะจัดทำให้แล้วเสร็จ ในกรณีที ่ได้ม ีการปรับปรุงที ่ด ินที ่ขอจัดสรรหรือได้จัดทำสาธารณูปโภคหรือ  
บริการสาธารณะแล้วเสร็จทั้งหมดหรือ บางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดิน ให้แสดงแผนผังรายละเอียดและ
รายการก่อสร้างที ่ได้จัดทำแล้วเสร็จนั ้นด้วย รวมถึงแผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบำรุงรักษา
สาธารณูปโภค 

นอกจากนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินและผู้นั้น  
ยังมิได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามแผนผังและโครงการ 
คณะกรรมการจะต้องให้ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางกำหนดมาทำสัญญาค้ำประกันกับคณะกรรมการว่าถ้าผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน  
ไม่จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินให้แล้วเสร็จตามแผนผัง โครงการ และ
กำหนดเวลาที่ได้รับ อนุญาตไว้ หรือมีกรณีที่เชื่อได้ว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามที่ได้รับอนญุาต 
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินให้แก่คณะกรรมการตามจำนวนที่คณะกรรมการ กำหนดไว้
ในสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อคณะกรรมการจะได้ใช้เงินนั้นในการดำเนินการ 
จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินน้ันให้แล้วเสร็จตามแผนผังและโครงการที่ได้รับ
อนุญาต และถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่ผู้ค้ำประกันโดยไม่ชักช้า  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้ค้ำประกันรับไปดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการ
สาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนดแทนการเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระ
เงินก็ได้ ถ้าผู้ค้ำประกันไม่เริ่มทำการในเวลาอันควรหรือไม่ทำให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด คณะ กรรมการ 
มีอำนาจเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินค้ำประกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการให้ผู้ขอใบอนุญาตทำการ
จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคาร หรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกัน คณะกรรมการต้องให้ผู้ขอใบอนุญาต 
ทำการจัดสรรที่ดินทำหนังสือรับรองกับคณะกรรมการด้วยว่า ถ้าจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันได้ค้ำประกันไว้ 
ไม่เพียงพอแก่การดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินน้ันให้แล้วเสร็จตาม
แผนผังและโครงการที ่ได้ร ับอนุญาต หรือผู ้ค้ำประกันไม่จ่ายเงินตามที่ประกันไว้ทั ้งหมดหรือบางส่วน  
ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินจะเป็นผู้จา่ยเงินตามจำนวนที่ขาดใหค้ณะกรรมการเพื่อดำเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 

นอกจากนั้น กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะไว้ในหมวด ๔ ด้วย กฎหมายฉบับนี้สร้างภาระให้กับผู้จัดสรรที่ดินเพิ่มข้ึน แต่เป็นผลดีต่อ
ผู้บริโภคและภาครัฐที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่จริงจังยิ่งขึ้นในแง่ของสัญญาด้วย 
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๗. ด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม 
อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพดั้งเดิมและเป็นอาชีพหลักของประชาชนภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็น

การคุ้มครองและส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและบริหารจัดการที่ดินให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพและความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ จึงมีกฎหมายที่คุ้มครองการเช่าที่ดิน 
เพื่อมิให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบจากเจ้าของที ่ดิน นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่กำหนดให้มีหน่วยงานที่ช่วย
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ศึกษาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการผลิตการเกษตร การกำหนด
เขตเกษตรเศรษฐกิจ เพื ่อวางแนวทางให้แก่เกษตรกรในการสร้างผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ภายในประเทศ และส่งออกผลผลิตทางการกเกษตรเพื ่อนำรายได้เข้าสู ่ประเทศ  กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗.๑ พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกาศใช้บังคับเนื่องจากประชากรของประเทศส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และ

สินค้าขาออกทั้งหมดประมาณร้อยละ ๗๐ เป็นผลิตผลทางการเกษตร เศรษฐกิจของประเทศจึงขึ้นอยู่กับ
การเกษตรเป็นสำคัญ แต่เนื ่องจากอัตราการเพิ ่มของประชากรในประเทศยังอยู ่ในระดับค่อนข้างสูงและ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการผลิตทางการเกษตรก็มีอยู่จำกัด จำเป็นจะต้องวางนโยบายและแผนการผลิตให้ถูกต้อง
ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การผลิตเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ และเหลือเป็นสินค้าส่งออกทำรายได้เข้า
ประเทศ ในการนี ้สมควรให้มีส่วนราชการทำหน้าที ่ในด้านการรวบรวมข้อมูลการวิเค ราะห์นโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่นำแผนแม่บทไปดำเนินการ 
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ผลตามแผนที่วางไว้หรือขจัดอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป 

ในพระราชบัญญัตินี ้ “เขตเกษตรเศรษฐกิจ” หมายความว่า เขตการผลิตทางการเกษตร 
ซึ่งรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการปลูกป่า ที่กำหนดข้ึนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและเศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศ โดยคำนึงถึงสภาพที่คล้ายคลึงกันของปัจจัยหลัก เช่น ดินฟ้าอากาศ แหล่งน้ำ พืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยง 
ประเภทของเกษตรกรรมและรายได้หลักของเกษตรกร 

“นโยบายการเกษตร” หมายความว่า แนวทางพัฒนาการเกษตรที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตลอดจนระยะเวลาการดำเนินงานโดยแน่ชัด 

ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจตามมติของคณะกรรมการ 
โดยภายในเขตเกษตรเศรษฐกิจตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจกำหนดให้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมการเกษตรและ 
ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการเกษตร ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านการประกันราคาหรือ
พยุงราคาสินค้าเกษตรกรรม การรวมกันจัดตั้งสหกรณ์หรือสถาบันการเกษตรอื่นๆ เพื่อยกระดับรายได้ของ
เกษตรกรให้สูงข้ึน (มาตรา ๑๕)  

“คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์” มีอำนาจและหน้าที่ พิจารณา
กำหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณากำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ เป็นต้น  
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นอกจากนี้ กฎหมายได้ให้มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายการเกษตร
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอคณะกรรมการ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์การวางแผน
เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร การตลาด การขนส่ง แหล่งทรัพยากร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการทำงาน
ของคณะกรรมการ 

๗.๒ พระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔  
บัญญัติขึ้นโดยคำนึงถึงความแตกต่างของการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ทั ่วไป โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายมุ ่งเน้นที ่จะคุ ้มครองมิให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบจากเจ้าของที่ดิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งคือในเรื ่องของค่าเช่า โดยกฎหมายได้บัญญัติควบคุมเกี ่ยวกับระยะเวลาการเช่าและ  
การบอกเลิกการเช่า ค่าเช่านา สิทธิและหน้าที ่ของผู ้เช่าและผู ้ให้เช่า รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการ 
ในระดับต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการให้เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและ
ผู้ให้เช่า  

นอกจากนี้ กฎหมายได้มุ่งคุ้มครองเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
โดยได้บัญญัติห้ามมิให้ใช้บังคับกับการเช่าที่ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้และเป็นการเช่าที ่ผ ู้เช่าเป็นนิติบุคคลให้นำบทกำหนดโทษตามหมวด ๔   
มาใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวด้วย (มาตรา ๕/๑) และห้ามมิให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือ
ดำเนินการไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่คนต่างด้าว 
ที ่เช่าที ่ด ินเพื ่อประกอบเกษตรกรรมโดยอาศัยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมี ความผูกพัน 
ตามพันธกรณี หรือ คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ  
การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๕/๒) 

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายกำหนดใหม้ีคณะกรรมการ
เช่าที่ดิน หรือ คชก. ขึ้นสามระดับคือ คชก. จังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดห้ามท้องที่ที่ห้ามประกอบเกษตรกรรม
บางประเภท เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการอนุรักษ์ดินและน้ำ (มาตรา ๘) คชก. อำเภอ มีอำนาจหน้าที่
กำกับและเสนอแนะให้การปฏิบัติงานของ คชก. ตำบล ในเขตพื้นที่ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๘/๒) 
และ คชก. ตำบล มีอำนาจหน้าที่ประกาศกำหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูง ผลผลิตขั้นสูงของผลิตผลเกษตรกรรม 
ซึ่งเป็นพืชหลกัที่นิยมปลกูในพื้นที ่กำหนดเวลาที่ผูใ้ห้เช่านาอาจเรียกเก็บค่าเช่านาในแต่ละปีตามความเหมาะสม
แห่งท้องที่และประเภทของพืชหลัก และจัดทำทะเบียนผู้เช่าและผู้ให้เช่าภายในเขตตำบล (มาตรา ๑๓) 

สำหรับระยะเวลาการเช่า กฎหมายกำหนดให้การเช่านาที่ได้ทำหลักฐานการเช่านาไว้เป็นหนงัสอื 
ให้มีระยะเวลาการเช่านาตามที่กำหนดในหลักฐานการเช่านานั้น แต่ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเช่านา  
ในหลักฐานการเช่านาหรือกำหนดไว้น้อยกว่าสองปี ให้การเช่านานั ้นมีกำหนดสองปี การเช่านาที ่มิได้  
ทำหลักฐานการเช่านาไว้เป็นหนังสือให้ถือว่าการเช่านามีกำหนดคราวละหกปี เมื่อสิ้นระยะเวลาการ เช่านา  
ถ้าผู้ให้เช่านามิได้บอกเลิกการให้เช่านาและมิได้มีการตกลงเช่านากันใหม่  ให้การเช่านามีผลใช้บังคับต่อไป
ตามที่กำหนดไว้ในหลักฐานการเช่าหรือเป็นระยะเวลาหกปี แล้วแต่กรณี (มาตรา ๒๖) สำหรับค่าเช่าให้ คชก. 
ตำบลเป็นผู้กำหนดอัตราค่าช่านาข้ันสูงของแต่ละท้องที่ในเขตตำบลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๔๐ 
และ ๔๑) โดยผู ้เช่านามีสิทธิใช้นาที่ เช่าปลูกข้าวหรือพืชไร่ได้ แต่จะปลูกพืชไร่ประเภทที่ คชก. จังหวัด 
ได้ประกาศห้ามไว้มิได้ (มาตรา ๔๕) 

นอกจากนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายบัญญัติไว้ว่า นาที่ทิ้งว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์อย่าง อื่น หรือทำประโยชน์เพียง
เล็กน้อย ไม่สมควรแก่สภาพของที่ดิน เมื่อมีผู้ขอเช่าเพื่อทำนา เจ้าของนาหรือตัวแทนต้องยินยอมใหเ้ช่า เว้นแต่
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เจ้าของหรือตัวแทนจะพิสูจน์ต่อ คชก. ตำบลได้ว่าการนั้นเป็นไปเพราะตนมีเหตุผลอันสมควร โดยที่ผู้ขอเช่านา
ต้องเป็นผู้ไม่มีที่ทำนาหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว และให้นายอำเภอมีหน้าที่
ดำเนินการสำรวจว่ามีที่ดินของบุคคลใดในเขตพื้นที่ของตนที่ถูกทิ้งว่าง แล้วแจ้งให้ คชก. ตำบล เพื่อประกาศให้
ผู้ประสงค์จะเช่านาได้ทราบทั่วกัน (มาตรา ๕๕)  

๗.๓ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นกฎหมายที่มีกลไกในการกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรข้ึน 

เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่
ประชาชนหรือแก่กิจการค้าสินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

มาตรฐานสินค้าเกษตร มีสองประเภท คือ 
(๑) มาตรฐานบังคับ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้สินค้าเกษตรต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน ดังนั้น ในการผลิต ส่งออก หรือนำเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น จะต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สำนักงานมอบหมาย (มาตรา ๒๐) และ 

(๒) มาตรฐานทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีประกาศกำหนดเพื่อส่งเสริมสนิค้าเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน 
เมื ่อประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปสำหรับสินค้าเกษตรใดแล้ว ผู ้ผลิตผู ้ส่งออก หรือผู ้นำเข้า แล้วแต่กรณี  
ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจะขอรับการตรวจสอบและขอรบัใบรบัรองตามมาตรฐานทั่วไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานก็ได้ (มาตรา ๓๑) ซึ่งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดำเนินนการโดยผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

๗.๔ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กำหนดให้จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดำเนิน

กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้รัฐรกัษาเสถียรภาพด้านราคา
และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริงและมีกระบวนการตรวจสอบ  
การใช้อำนาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต 

สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริม
และพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต  
การแปรรูป การตลาด และการคุ ้มครองพื้นที ่เกษตรกรรม เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อกำหนดนโยบายและ 
แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นา
สวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น ให้คำปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไข
ปญัหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น (มาตรา ๑๑) 

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ รวบรวม ศึกษา วิจัย 
พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูล รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร เป็นต้น (มาตรา ๒๐) 
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๘. ด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งรายได้ที ่สำคัญของประเทศ ทั ้งยังสร้ างรายได้ให้แก่ 

แรงงานในประเทศ และสร้างโอกาสในการรับนวัตกรรมใหม่จากประเทศอื ่นที ่เข้ามาลงทุนในประเทศ  
แต่ในขณะเดียวกัน กิจการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก่อมลพิษที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขอนามัยของประชาชน สัตว์ และการขยายพื้นที ่อุตสาหกรรมโดยไม่มีกา รควบคุมอาจก่อให้เกิดปัญหา 
การใช้ประโยชน์ที ่ดินที ่ผ ิดประเภทจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสิ ่งแวดล้อม ได้ ดังนั้น  
จึงจำเป็นต้องมีทั้งกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมดังกล่าว และกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนภายในประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
- พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
มีเจตนารมณ์ที่จะเร่งรัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการสร้างงาน การเพิ่มรายได้ และการกระจายรายได้

ให้แก่ประชาชน ให้ความมั ่นใจแก่ผู ้ลงทุนโดยกำหนดระบบการให้สิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับ 
การจูงใจใหม้ีการลงทุนในกิจการที่รัฐให้ความสำคัญและประสงค์จะส่งเสรมิ ให้มีการคุ้มครองกิจการที่รัฐให้การ
ส่งเสริมที่ทันต่อเหตุการณ์และมีกลไกการบริหารงานส่งเสริมการลงทุนที่สามารถอำนวยความสะดวกและ 
ขจัดอุปสรรคในการลงทุน ต่อมามีการปรับปรุงกฎหมายในปี ๒๕๓๔ ให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร  
แก่ผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความคุ้มค่าในการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร
ของรัฐ และเพื่อความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นในการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามความเหมาะสม
ของสภาวะทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสภาวะด้านการคลังของรัฐ และในปี ๒๕๖๐ ปรับปรุงบทบญัญัติ
เกี่ยวกับการใหส้ิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน และเทคโนโลยีที่ เป็นอยู ่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื ่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน อันจะเป็นการจูงใจ  
ในการเข้ามาลงทุน รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่าง
สัมฤทธ์ิผล  

กิจการที ่คณะกรรมการจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้ ต้องเป็นกิจการที ่สำคัญและ 
เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั ่นคงของประเทศ กิจการที ่ใช้ทุน แรงงาน หรือบริการ 
ในอัตราสูง หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
กิจการนั ้นยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิ ตยังไม่ทันสมัย  
ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน โดยจะกำหนด
เงื่อนไขในการให้การส่งเสริมไว้ด้วยก็ได้ และจะแก้ไขเพิม่เติมหรอืยกเลิกเงื่อนไขดังกลา่วในเวลาใดก็ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า กิจการใดที่ได้ประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนตามวรรคสองหมดความจำเป็น
ที่จะต้องให้การส่งเสริมการลงทุนต่อไปแล้ว คณะกรรมการจะประกาศงดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการนั้น 
ไว้ช่ัวคราว หรือเป็นการถาวรก็ได้ (มาตรา ๑๖) 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๕๐- 

โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมได้ต้องเป็นโครงการลงทุนที่มีความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทั ้งนี ้ ให้พิจารณาถึงจำนวนผู ้ผลิตและกำลั งผลิตในกิจการที ่มีอยู ่แล้วใน
ราชอาณาจักร เปรียบเทียบกับประมาณการความต้องการและขนาดกำลังผลิตที่จะส่งเสริมให้เกิดหรือเพิ่มข้ึน 
โอกาสที่กิจการนั้นจะขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร และที่จะ
สนับสนุนให้มีการผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักร ปริมาณและอัตราการใช้ทรัพยากร รวมทั้งทุน วัตถุดิบ 
หรือวัสดุจำเป็น และแรงงานหรือบริการอย่างอื่นที่มีอยู่ในราชอาณาจักร จำนวนเงินตราต่างประเทศที่จะ
ประหยัดหรือสงวนไว้ได้ และที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลติหรอืประกอบ 
และหลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม (มาตรา ๑๘) นอกจากนั้น ต้องเป็นโครงการ
ลงทุนที่มีมาตรการอันสมควรที่จะป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๙) 
คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขไว้ในบัตรส่งเสริม เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมรายนั้นต้องปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องด้วยก็ได้ (มาตรา ๒๐) 

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในท้องที่หรือเขตพื้นที่ใด คณะกรรมการจะกำหนดท้องที่หรือเขตพื้นที่นั้น
เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประกอบกจิการ 
ที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขตพื้นที่ที่กำหนด ได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทนุ การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า 
และค่าประปาสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้ได้รับการสง่เสริมได้เสียไปเปน็ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม อนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดต้ังหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการประกอบกิจการที่ได้ร ับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดจากกำไรสุทธิ 
(มาตรา ๓๕)  

กำหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ   
มเีลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ประกาศกำหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะให้
การส่งเสริมการลงทุน กำหนดท้องที่หรือเขตพื้นที่ให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน พิจารณาอนุมัติและอนุญาต
เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมหรอืการสทิธิประโยชน์ใด ๆ  ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เป็นต้น และให้มี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ดำเนินการ
โฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุนและชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนและผูล้งทุนในการ
จัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้ใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวก
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผู้ร่วมลงทุน และการดำเนินการตาม
โครงการลงทุน วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสรมิการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนประเมินผลการ
ลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน จัดทำรายงานความเหมาะสมของ
การลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในราชอาณาจักร และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี ้

๘.๒ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กำหนดให้จัดต้ังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ข้ึนโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อดำเนิน
ธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับ กนอ. และปรับปรุงที่ดินดังกล่าวให้เหมาะสมต่อการประกอบการ  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๕๑- 

ที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการค้าเพื่อการส่งออก กนอ. 
จะมีอำนาจหน้าที่หลายประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตน เช่น 

(๑) การให้เช่า ให้เช่าซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรม  
(๒) การสำรวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการค้าเพื่อการส่งออก  
(๓) การกำหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม การค้าเพื่อการค้าส่งออก ที่จะอนุญาต

ให้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 
(๔) การควบคุมการดำเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออก เป็นต้น 
ให้มีคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการไว้  

นิคมอุตสาหกรรมมีสองประเภทคือ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตประกอบการเสรี ผู้ที่จะ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย 
โดยผู้ประกอบกิจการดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

กนอ. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดต้ังหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม 
หรือเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับ กนอ. และปรับปรุงที่ดินที่ได้มาดังกล่าวเพื่อให้บริการ
ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู ้ประกอบการค้า  
เพื ่อส่งออกและผู ้ประกอบกิจการอื ่นที ่เป็นประโยชน์หรือเกี ่ยวเนื ่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ  
การประกอบการค้าเพื่อการส่งออก เช่น การจัดให้มีถนน ท่อระบายน้ำ โรงบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า ประปา และ 
โทรคมนาคม เป็นต้น กำหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม การค้าเพื่อส่งออก หรือกิจการอื่น 
ที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องที่พึงอนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกำหนด เขตพื้นที่ใดที่บุคคลใดได้จัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม ถ้าได้ดำเนินการ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว คณะกรรมการด้วยความยินยอมของ
เจ้าของที่ดินอาจดำเนินการให้พื้นที่นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ีได ้

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมอาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี เพื ่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่  
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเลิกกิจการหรือโอนกิจการให้แก่ผู้อื่น ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมต้องจำหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์และส่วนควบกับที่ดินนั้นให้แก่ 
กนอ. หรือผู้รับโอนกิจการ แล้วแต่กรณีภายในเวลาสามปีนับแต่วันที่เลิกหรอืโอนกิจการ มิฉะนั้นให้อธิบดีกรมที่ดิน
จำหน่ายที่ดินและส่วนควบกับที่ดินน้ันให้แก่ กนอ. หรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา ๔๔) 

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมข้ึนในพื้นที่ใดก็จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อเศรษฐกิจในแง่ของการผลิต การใช้ที่ดิน 
การจ้างงาน การค้าและการบริการที่เกิดขึ้นโดยรอบ ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย
หากการบริหารจัดการและการควบคุมการปล่อยของเสียไม่เข้มงวดจริงจัง 

กำหนดให้มี “คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มีประธานกรรมการ 
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีอำนาจวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กนอ. ในการออก
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด เช่น การจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงเขต 
และการยุบนิคมอุตสาหกรรม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๕๒- 

๘.๓ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
เป็นกฎหมายที่ออกใช้เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้เหมาะสม โดยแบ่งโรงงาน

ออกเป็น ๓ ประเภท โรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งหรือทุกจำพวกต้องปฏิบัติตามในเรื่องที่ตั้ง สภาพแวดล้อม 
ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน ลักษณะและชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ คนงานที่ต้อง 
มีความรู้ตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงาน หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ 
เพื่อป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพยส์ิน  
ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียง มาตรฐานและวิธีควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษที่มีผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม 
การจัดให้มีเอกสารเพื่อการควบคุมหรือตรวจสอบ ข้อมูลที่จำเป็นที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งตามระยะเวลา
ที่กำหนด และการอื่นใดที่คุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน 

กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ และมีอำนาจ
ออกกฎกระทรวงกำหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจำพวกที่ ๑  โรงงานจำพวกที่ ๒  
หรือโรงงานจำพวกที่ ๓ แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อน
รำคาญ การป้องกันความเสียหายและอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อม 

เมื่อรัฐมนตรีมีประกาศกำหนดจำนวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะใหต้ั้ง
หรือ ขยาย หรือที่จะไม่ให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง (ตามมาตรา ๓๒ (๑)) ให้โรงงานที่กำหนดใน
ประกาศดังกล่าวเป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ด้วย 

โรงงานแต่ละประเภทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อให้
โรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งหรือทุกจำพวกต้องปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น 

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของ
โรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 

(๒) กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(๓) กำหนดการอื่นใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันหรือระงับหรือ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยจะกำหนดให้ยกเว้นโรงงาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการต้องปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้ในกฎกระทรวงก็ได้ และกฎกระทรวง
ดังกล่าวจะกำหนดตามควรให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ตามสภาพสังคมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ 

รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งหรือทุกจำพวกต้องปฏิบัติตาม
ในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น 

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของ
โรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 

(๕) กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๕๓- 

๘.๔ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กำหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออก  

ที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม
กับสภาพและศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย
ระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย เป็นต้น 

กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีหน้าที่และอำนาจ
กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ความเห็นชอบแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค แผนการดำเนินงานและแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายใน  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภค ประกาศกำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และ  
สิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง อนุมัติแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น (มาตรา ๑๑)  

ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดทำนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค แผนการดำเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนด
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ 
โดยที่นโยบายและแผนดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที ่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยให้ยึด
หลักการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในบริบทของการประกอบธุรกิจ และสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย (มาตรา ๒๙)  เมื่อคณะกรรมการนโยบาย
ให้ความเห็นชอบแผนให้สำนักงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำ
รายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที ่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว (มาตรา ๓๐) 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยีข้ันสูง สร้างนวัตกรรม 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ คณะกรรมการนโยบาย
อาจกำหนดให้มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้าน ใด 
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน หรือเพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดกิจการที่เกีย่วเนื่องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและสง่เสรมิ
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญจากผู้ประกอบกิจการในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วย (มาตรา ๓๙) 
 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๕๔- 

๙. ด้านการปิโตรเลียมและพลังงาน  
ความต้องการใช้ปิโตรเลียมและพลังงาน เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปิโตรเลียมและพลังงานยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในยุค
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น กฎหมายจึงต้องควบคุมการจัดหาและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่ออำนวย
ประโยชน์แก่รัฐและประชาชนในประเทศ และจำเป็นต้องมีหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่บริหารจัดการทั้ งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้ใช้ประโยชน์ปิโตรเลียมและพลังงานอย่างทั่วถึง  
ทุกพื ้นที ่ภายในประเทศ รวมถึงรัฐยังเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มีศักยภาพ ในการผลิตและ 
วางโครงข่ายในการจัดส่งปิโตรเลียมและพลังงานภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย เพื่อจำหน่ายปิโตรเลียมและ
พลังงานแก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร และภาคครัวเรือนได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
- พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙.๑ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการรวมเอากิจการของการไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์ และการไฟฟ้า

ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าอยู่เป็นกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะให้การดำเนิน
กิจการผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพ มีการประสานงานและเป็นไปโดยประหยัด ทั้งในด้านเป้าหมาย นโยบาย 
และในด้านปฏิบัติการ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
และประเทศใกล้เคียง  

(๒) ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม 
ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเช้ือเพลิงเปน็ต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู 
เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.  

(๓) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกจิอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. 
หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว รวมถึงผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือ  
โดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว  

โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น 
(๑) เพื่อประโยชน์ในการสำรวจเพื่อหาแหล่งพลังงาน หรือเพื่อหาสถานที่สำหรับใช้ในกิจการ 

หรือเพื่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้พนักงานหรือลูกจ้างมีอำนาจที่จะใช้สอยหรือเข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานเป็นการช่ัวคราว หากการใช้สอยหรือเข้า
ครอบครองนั้นเป็นการจำเป็นสำหรับการสำรวจระบบไฟฟ้าหรือการป้องกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นและได้แจ้งหรือประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบล่วงหน้า  
(มาตรา ๒๘) 
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-๕๕- 

(๒) ในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอำนาจเดินสายส่งไฟฟ้าหรือ 
สายจำหน่ายไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น 
ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่ง
ความปลอดภัย และรื้อถอนโรงเรือนหรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำข้ึน หรือทำลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง 
หร ือรากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า  (มาตรา ๒๙) ในเขตเดินสายไฟฟ้า ห ้ามมิให้ผู ้ใด 
สร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นปลูกต้นไม้หรือพืชผล เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ. (มาตรา ๓๒) 

(๓) ให้ กฟผ. รับผิดชอบในการดำเนินกิจการและการบำรุงรักษาเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อนระบายน้ำ 
เขื่อนกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ และสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้นภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งการควบคุมปริมาณน้ำที่กักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้ำ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์มากที่สุดจากการ
ควบคุมลุ่มแม่น้ำที่มีการสร้างเขื่อนดังกล่าวนั้น และแคว ลำน้ำ ทางน้ำ คลอง หรือคลองส่งน้ำที่มีต่อเนื่องกับ  
ลุ่มแม่น้ำนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยให้ กฟผ. และกรมชลประทานร่วมกันออกข้อบังคับเพื่อกำหนด
ปริมาณน้ำที่จะกักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้ำ (มาตรา ๓๘) 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ.  
กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคนรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 
มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. เช่น ออกระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
กำหนดราคาขายพลังงานไฟฟ้า ลิกไนท์ วัตถุเคมีจากลิกไนท์ และวัสดุอุปกรณ์ และกำหนดค่าบริการ และ  
ออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาขายหรือค่าบริการ เป็นต้น 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอำนาจของ กฟผ. 
ตามนโยบาย ระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 

๙.๒ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม 

เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่รัฐ ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม และประชาชน ตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้ 
“ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้ และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพอิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง ของหนืด 
ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที ่อาจนำขึ ้นมาจากแหล่งโดยตรง  
โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ำมัน หรือหินอื่นที่สามารถนำมากลั่น
เพื่อแยกเอาน้ำมันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี 

พระราชบัญญัติกำหนดให้ ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้น
เป็นของตนเองหรือบุคคลอื่น ต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ  
ทั้งนี้ การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามหมวด ๓/๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิต 
และการได้มาซึ่งผู้รับสัญญาจ้างบริการให้เป็นไปตามหมวด ๓/๒ สัญญาจ้างบริการ (มาตรา ๒๓) การให้
สัมปทานเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

ในการให้สัมปทาน ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๘) โดยที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิขายและจำหน่ายปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร แต่เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหาปิโตรเลยีมที่มี
คุณภาพเหมาะสมเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักรตามราคาที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๖๐) และในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อให้มี
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-๕๖- 

ปิโตรเลียมเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ทั้งหมดหรือบางส่วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามส่งไป ณ ที่ใด
เป็นการช่ัวคราวได้ (มาตรา ๖๑)  

นอกจากนี้ กฎหมายมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น ในการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม 
ถ้าพบโบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู้รับสัมปทาน
ต้องรายงานให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันพบ (มาตรา ๗๓) ในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัมปทานต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนโดยปราศจากเหตุอันสมควร 
ต่อการเดินเรือ การเดินอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเล หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ  
ต้องไม่ทำการอันเป็นการกีดขวางต่อการวางสายเคเบิลหรือท่อใต้น้ำ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สายเคเบิล
หรือท่อใต้น้ำ (มาตรา ๗๔) ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู ้ร ับสัมปทานต้องป้ องกันโดยมาตรการ 
อันเหมาะสมตามวิธีการปฏิบัติงานปโิตรเลยีมที่ดีเพื่อมิใหท้ี่ใดโสโครกด้วยน้ำมัน โคลนหรอืสิง่อื่นใด (มาตรา ๗๕) 
เป็นต้น 

กำหนดให้มี “คณะกรรมการปิโตรเลียม” มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ และ
อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ เช่น ให้คำแนะนำแก่
รัฐมนตรีในการใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
ทำความตกลงราคาขายก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักร อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน เป็นต้น  

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

๙.๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกาศใช้บังคับเนื่องจากการกำหนดนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศกระจัดกระจาย

อยู่ตามส่วนราชการต่างๆ ทำให้การบริหารและพัฒนาพลังงานไม่มีเอกภาพและไม่เปน็ไปอย่างต่อเนื่อง สมควร
ให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบรหิาร
และพัฒนาพลังงานรวมทั้งกำกับดูแล ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพลังงานของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมี เอกภาพและประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยให้มีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย 

โดยที่ “พลังงาน” หมายความว่า ความสามารถในการทำงาน ซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได ้
ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง 
ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น 

กำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ

แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
(๓) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มี

อำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อให้มี
การดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

(๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๕๗- 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอำนาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ติดตาม ประเมินผล เป็นศูนย์ประสานงาน รวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน เป็นต้น 
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

๙.๔ พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เนื่องจากได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติขึ้นเป็นส่วนราชการ

ระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศ  ในการนี้ 
สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื ่อให้สอดคล้องกัน โดยเปลี ่ยนให้
สำนักงานพลังงานแห่งชาติเป็นกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงานให้รับผิดชอบเฉพาะในด้านการค้นคว้า พัฒนา กำกับดูแลและปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิต  
การส่งและการจำหน่ายพลังงาน ซึ ่งตามพระราชบัญญัตินี ้  กำหนดความหมายของคำว่า “พลังงาน”  
ให้หมายความว่า ความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และ
พลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ 
สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานในด้านแหล่งพลังงาน การผลิต การแปรรูป 
การส่ง และการใช้ ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลงังานและกิจการทีเ่กี่ยวข้อง ค้นคว้าและพัฒนา 
สาธิต และก่อให้เกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน 
ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่ง และระบบใช้พลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชนิดใหม่ การผลิตเชื ้อเพลิงจากชีวมวล และการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
กำหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน 
ตลอดจนควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับ 
การใช้พลังงานที่ดำเนินการ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดให้มี ควบคุม สร้าง ซื้อ 
ขาย เช่า ให้เช่า โอน หรือรับโอนแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่งและระบบจำหน่ายพลังงาน และ  
ออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริม ฝึกอบรม เผยแพร่เกี ่ยวกับ 
การผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสาน  
ความร่วมมือในกิจการที่เกี่ยวข้อง 

ในการดำเนินงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาจมอบให้กระทรวง ทบวง 
กรม ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น 

(๑) เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ชุมนุมชน ให้ตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือท่อพลังงาน
ไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆ หรือปัก ตั้งเสาหรืออุปกรณ์ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดๆ 
ซึ่งไม่ใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน (มาตรา ๑๖) 

(๒) เพื่อประโยชน์แก่ชุมนุมชน ให้เดินสายหรือท่อพลังงานติดไปกับสิ่งก่อสร้างของบุคคลใดๆ  
ที่อยู่เหนือหรือติดกับทางสัญจรของประชาชน (มาตรา ๑๗) 

(๓) เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการสง่พลังงาน ให้มีอำนาจตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ 
ซึ่งอยู่ใกล้สายหรือท่อพลังงานหรืออุปกรณ์ได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ได้ทราบล่วงหน้า
ภายในเวลาอันสมควร (มาตรา ๑๙) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๕๘- 

ในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อนเวลาตั้งสถานีพลังงาน หรือเดินสายหรือท่อพลังงานหรือปัก ตั้งเสา
หรืออุปกรณ์ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในต้นไม้
เท่าที่ต้องเสียหายไปเพราะการกระทำน้ัน 

นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยหลักเกณฑ์ในการอนุญาตเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องคำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศ อันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงาน และการใช้วัตถุดิบ
หรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา 

โดยที่ “พลังงานควบคุม” หมายความว่า พลังงานซึ่งได้กำหนดให้มีการควบคุมตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  

การกำหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใช้อย่างใดให้เป็นพลังงานควบคุม 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ในกรณีที ่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเป็นครั ้งคราว หรือกรณีจำเป็นอย่างอื่น 
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอำนาจ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิตพลังงานควบคุม ลดหรือเพิ่มการผลิต การจำหน่าย หรือการใช้พลังงานควบคุม 
เปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคุม เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน
อย่างสูงที่จะพึงเรียกจากผูใ้ช้พลังงานควบคุม (มาตรา ๒๘) และเพื่อประโยชน์แก่การระงับหรอืป้องกันอันตราย
ที่อาจมีแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน หรืออนามัยของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ อธิบดีมีอำนาจออก
คำสั่งเป็นหนังสือใหผู้้ผลติพลังงานควบคุม เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ 
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ จัดหา หรือสร้างสิ่งใดๆ ซึ่งจะขจัดหรือป้องกันอันตราย หรืองดการผลิต การส่ง การใช้ 
หรือการจำหน่ายพลังงานควบคุมเป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว  

ให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้  และให้ม ีอำนาจ  
ออกกฎกระทรวงหรือกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

๙.๕ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกาศใช้บังคับเนื่องจากกิจการพลังงานมีความสำคัญต่อโครงสร้างด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย 
งานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน
มีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง  
มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการ
ภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกบั
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานข้ึนเพื่อกำกับดูแล
กิจการพลังงาน โดยกำหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมควรให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานข้ึนเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

โดยที่ “พลังงาน” ตามพระราชบัญญัติน้ี หมายความว่า ไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๕๙- 

พระราชบัญญัติฉบับนี ้ ไม่ให้ใช้บังคับกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
เฉพาะที่อยู่ในแปลงสำรวจหรือระหว่างแปลงสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกัน กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย และกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเฉพาะในพื้นที่พัฒนาร่วม 
หรือพื ้นที่ที ่มีความหมายอย่างเดียวกัน มาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งและการเก็บรักษาน้ำมัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง การแจ้ง
ปริมาณการค้า การสำรอง และคุณภาพน้ำมันเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเช้ือเพลิง 

กฎหมายมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และ 
มีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตรา
ค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทาง 
มิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเปน็ไปด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใสและไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชน
ท้องถ่ิน ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์
ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน 
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

มีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ได้ แก่ ด้วยการอนุญาต 
การประกอบกิจการพลังงาน อัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน การกำหนดมาตรฐานและ  
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน ระบบโครงข่ายพลังงานและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่าย
พลังงาน บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ได้แก่ มาตรฐานการให้บริการและการให้บริการอยา่ง
ทั่วถึง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต เป็นต้น    

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรี  
มีอำนาจหน้าที่ (มาตรา ๙) เสนอนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการพลังงานต่อคณะรัฐมนตรี เสนอนโยบาย 
การจัดหาพลังงาน และนโยบายการกระจายแหล่งและชนิดของเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้กิจการไฟฟ้า 
มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน
ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็น เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เสนอนโยบายในการป้องกันและ
แก้ไขการขาดแคลนพลังงานต่อคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ เสนอนโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง
ทั่วไปในการประกอบกิจการพลังงานต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กำหนดนโยบายมาตรฐาน
คุณภาพบริการและมาตรฐานในการประกอบกิจการพลังงาน กำหนดนโยบายในการจัดให้มีบริการพลังงาน
อย่างทั่วถึง และให้มีบริการพลังงานสำหรับผูด้้อยโอกาส รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรยีนของผู้ใช้พลังงาน 
เป็นต้น  

กำหนดให้ม ี “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” มีอำนาจหน้ าที ่ เช่น กำกับดูแล 
การประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ีภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ  
ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตราพระราชกฤษฎีกา  
เพื่อกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต กำหนด
มาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหา
ไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลข้ันตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหา 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๖๐- 

ก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรี ตรวจสอบการประกอบกิจการ
พลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ออกระเบียบหรือประกาศและกำกับ
ดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบ
กิจการพลังงาน เป็นต้น  

ให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการ  

นอกจากนี้ เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง “คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน
ประจำเขต” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกไม่เกินสิบคนซึ่งเป็นผู ้แทนของผู้ใช้
พลังงานในแต่ละเขต เพื่อทำหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้
พลังงานตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในด้านการคุ ้มครองผู ้ใช้พลังงาน  
เสนอมาตรการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการพลังงาน ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเกี ่ยวกับการร้องเรียนของผู ้ใช้พลังงานเพื ่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียน และ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื ่องมาจากการให้บริการของผู ้รับ
ใบอนุญาต ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตได ้(มาตรา ๑๐๐) 

๑๐. ด้านการศาสนา โบราณสถาน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณสถานที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์

และการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีกฎหมายที่คุ้มครองและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ในเชิงพื้นที่ เช่น การห้ามรื้อถอน ต่อเติม หรือเคลื่อนย้ายโบราณสถาน เว้นแต่จะเป็นการบูรณะหรือรกัษาไว้ให้
คงสภาพเดิมโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ท้องที ่ ดังนั้น จึงมีกฎหมายที่กำหนดนโยบายและดำเนินกิจการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว รวมทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จัดให้มีบริการสาธารณะด้านต่างๆ 
และกำกับดูแลการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบ่อนทำลายสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
- พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐.๑  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองดูแลรักษา การบูรณะ การซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และการควบคุมการผลิตและการค้าสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียม
ศิลปวัตถุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมควร 

กำหนดให้ “โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ
ก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ 
หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๖๑- 

อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ  
ตามที่เห็นสมควร ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรอืมีผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และมีอำนาจกำหนด
เขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ 
อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้กระทำได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อประกาศเป็นเขตของโบราณสถานแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะไดร้ับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หากปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต อธิบดีมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้าง
และให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง ถ้าขัดขืนไม่ระงับ 
การก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารตามคำสั ่งอธิบดี มีความผิดฐานขัดคำสั ่งเจ้าพนักงาน  
และให้อธิบดีดำเนินการรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้ โดยเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ปลูกสร้าง  
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนินคดีแก่ผู้รื้อถอนไม่ว่าด้วยประการใดทั้งสิ้น 

โบราณสถานที่ได้ข้ึนทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ชำรุด หักพังหรือเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานนั้น 
แจ้งการชำรุด หักพังหรือเสียหายเป็นหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดชำรุด หักพัง หรือ
เสียหายนั ้น หากโบราณสถานดังกล่าวได้จัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื ่นเป็นปกติธุระ  
หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมาย
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่อธิบดีกำหนด 

ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน
หรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบรเิวณโบราณสถาน เว้นแต่จะ
กระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกำหนดเงื่อนไข
ไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย 

โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น แม้ว่าจะเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆ ทำการซ่อมแซมหรือกระทำ
ด้วยประการใดๆ อันเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองทราบก่อน 

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมีอำนาจอนุญาต  
เป็นหนังสือให้บคุคลใดเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในบรเิวณโบราณสถานที่ได้ข้ึนทะเบียนแล้ว
และมิใช่เป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจการทั้งสิ้น และผู้รับอนุญาตต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมอื่นให้แก่ 
กรมศิลปากรเพื่อสมทบกองทุนโบราณคดี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเกี่ยวกับโบราณสถาน ดังนี้ 
(๑) คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ว่า ในหลักการนั้นให้สงวนรักษา

กำแพงเมืองและคูเมืองของโบราณในจังหวัดต่างๆ ไว้ตามความเห็นของกรมศิลปากรเว้นแต่ในกรณีจำเป็น  
เป็นรายๆ ไป (หนังสือ ที่ สร ๐๕๐๒/๘๓๘๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๘ เรื่อง ความปรักหักพังของกำแพงเมือง
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุรินทร์) 

(๒) คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๘ เห็นชอบและให้ถือปฏิบัติต่อไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการว่าหากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด
จะก่อสร้างอาคารหรือสิ ่งปลูกสร้างบางอย่างใกล้เคียงกับโบราณสถานก็ให้หารือไปยังกรมศิลปากรก่อน  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๖๒- 

เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ (หนังสือที่ สร ๐๒๐๑/๙๒๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๑๘ เรื่อง การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ใกล้เคียงโบราณสถาน) 

๑๐.๒ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เนื่องจากการจัดดำเนินกจิการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันจะพึงแบง่แยกอำนาจดำเนินการดว้ย

วัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลย์แห่งอำนาจ ดังนั้น กฎหมายนี้จึงสมเด็จพระสังฆราชองค์สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย
และกฎมหาเถรสมาคม (มาตรา ๘) โดยให้มีมหาเถรสมาคม ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ เป็นต้น (มาตรา ๑๕(ตรี)) 

กำหนดให้ศาสนสมบัติ แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของ
พระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง และศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง (มาตรา ๔๐) 

การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง 
(มาตรา ๓๒)  

ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายน้ีกำหนดให้ ที่วัดและที่ซึ่งข้ึนต่อวัด ได้แก่ ที่วัด คือที่ซึ่ง
ตั ้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั ้น ที ่ธรณีสงฆ์ คือที ่ซึ ่งเป็นสมบัติของวัด และที่กัลปนา คือที ่ซึ ่งมีผู ้อุ ทิศแต่
ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา (มาตรา ๓๓) ซึ่งการโอนกรรมสิทธ์ิที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 
ให้กระทำได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ การโอนกรรมสิทธ์ิที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานน้ันแล้ว ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๓๔)  

๑๐.๓ พระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นแทนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

และให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ได้กว้างขวางยิ่งข้ึน   

“การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย” เร ียกโดยย่อว่า “ททท.” เป ็นนิติบ ุคคลที ่จ ัดตั ้งข้ึน  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทย
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(๒) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการชักจูงให้มี  
การเดินทางท่องเที่ยว 

(๓) อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
(๔) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศ 

โดยอาศัยการท่องเที่ยว 
(๕) ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ให้แก่นักท่องเที่ยว 
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-๖๓- 

โดยที่ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง ธุรกิจนำเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจการ
ขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจการกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว การดำเนินงานนิทรรศการ 
งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการดำเนินงานอื่นใดโดยมีความมุ่งหมายเพื ่อชักนำหรือ
ส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจและหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของ ททท. และพระราชบัญญัติน้ีกำหนดให้มี “คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” โดยมีประธาน
กรรมการตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้งและให้ผู้ว่าการเป็นเลขานุการ มีอำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ททท. เช่น กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนงานของ ททท. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ออกข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ เป็นต้น (มาตรา ๒๒)  

สำหรับผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง และเป็นผู้ดำเนินกิจการของ ททท. ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ ททท. และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการ
กำหนด และให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง 

๑๐.๔ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เนื ่องจากในอดีตการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที ่ยวของประเทศ 

กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ ทำให้การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ ยวไม่มีเอกภาพ เป็นไปอยา่ง 
ไร้ทิศทางและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว 
หลายประเภทยังมิได้มีระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นเหตุให้แหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรมและด้อยคุณภาพนำมาซึ่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ ่งแวดล้อม และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของประเทศให้มีคุณภาพและ  
มีความยั่งยืน ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้ จึงได้กำหนดให้มีกลไกในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบสอดรับและเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถ่ิน เพื่อให้การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวมีเอกภาพและมีความต่อเนื่องตลอดจนเพื่อให้มีระบบ 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

โดยที่ “การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว” หมายความว่า การจัดสร้างและพัฒนาปรับปรุง
แหล่งท่องเที ่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที ่ยว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยว การจัดกิจกรรม  
การท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้
ทางการท่องเที่ยว การสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หรือการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

กำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ
มาตรการเพื ่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที ่ยว จ ัดทำแผนพัฒนาการท่องเที ่ยวแห่งชาติ  
เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ดำเนินการเพื่อให้มี
การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๖๔- 

การพัฒนาการท่องเที ่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยว เป็นต้น คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที ่คณะกรรมการมอบหมายได้ และให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงาน
ธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

คณะกรรมการจัดทำ “แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ” เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๕) โดยให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยการจัดทำแผนงานหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามคำแนะนำ
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (มาตรา ๑๖) 

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดให้เขตพื้นที่ใดเป็น “เขตพัฒนาการท่องเที่ยว” ได้ หากเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยออกเป็นกฎกระทรวง ทั้งนี้จะต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน 
ในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (มาตรา ๑๗) 

ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประจำเขต เรียกว่า “คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน (มาตรา ๑๘) จัดทำ “แผนปฏิบัติการพัฒนา 
การท่องเที่ยว” ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยที่แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องจัดทำให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู ่ภายในเขตและแผนพัฒนาการท่องเที ่ยวแห่งชาติ (มาตรา ๑๙) และให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่อยู่ภายในเขตดำเนินการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาอาจพิจารณาให้การสนับสนุน ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล (มาตรา ๒๐) ทั ้งนี ้  การใช้บังคับกฎหมายภายในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยว 
ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที ่ยว โดยให้  “คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที ่ยว” 
ดำเนินการประสานงานให้สอดคล้องกัน (มาตรา ๒๑)  

๑๐.๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศใช้บังคับเนื่องจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติล้ำค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ 

สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจากคนรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในปัจจุบั นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
บางครั้งมีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือไม่เหมาะสม และอาจเป็นเหตใุห้
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่าน้ันต้องเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย สมควรจัดให้มีการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป   

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏบิัติ 
หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับ
และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน 

เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมและรกัษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดพิจารณาแล้วเหน็สมควรใหม้รดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เสนอตอ่กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณา (มาตรา ๒๐)  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๖๕- 

เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบและสมควรได้รับ
การข้ึนบัญชีให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศข้ึนบัญชีในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๒) 

เมื่อได้รับการขึ้นบัญชีแล้ว หากปรากฏว่ามีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ข้ึนบัญชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งให้ระงับการกระทำ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิด  
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้ 
(มาตรา ๒๔) 

ตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม” มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ เช่น ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติน้ี พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด 
เสนอออกประกาศ ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นต้น  

สำหรับ “คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร” 
และ “คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด” มีปลัดกรุงเทพมหานคร 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี โดยมีอำนาจหน้าที ่ เสนอนโยบายและแผน 
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และอาจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและรักษามรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมการ ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อจัดทำรายการเบื้องต้น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบื้องต้นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ ประสานงาน
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  และถ่ายทอดความรู ้เกี ่ยวกับมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้รู้คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

๑๑. ด้านการคมนาคมขนส่ง 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีระบบ 

การคมนาคมขนส่งที ่มีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการเชื ่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ  
ได้อย่างทั ่วถึง ดังนั ้น รัฐจึงต้องมีการวางระบบการคมนาคมขนส่งและจัดให้มีการอำนวยความสะดวก  
ด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ 
นักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
- พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
- พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๖๖- 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๑.๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
มีบทบัญญัติที ่ควบคุมดูแลการเดินเรือยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดในเขตน่านน้ำของไทย 

ไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกลำเลยีง โดยสาร ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอกที่เดินด้วยเครือ่งยนต์หรือจะใช้กำลังอื่นด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

กฎหมายให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการออกกฎกระทรวงกำหนด 
แนวแม่น้ำลำคลองหรือทะเลอาณาเขตแห่งใดเป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือ กำหนดทางเดินเรือทั่วไปและ
ทางเดินเรือในเขตท่าเรือ นอกจากทางเดินเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ และกำหนดกำหนดแนวทะเลแห่งใด
ภายในน่านน้ำไทยเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ (มาตรา ๑๒)  

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรอืออกจากน่านน้ำไทย ทำเลทอดจอดเรือ 
ทางเดินเรือในลำแม่น้ำ แพไม้ แพคนอยู่ รวมถึงข้อบังคับการออกใบอนุญาต การใช้ และการควบคุมเรือกำปั่น
และเรือเล็กต่างๆ การตรวจเซอร์เวย์เรือ ข้อกำหนดเรือประเภทต่างๆ  ข้อบังคับสำหรับเรือต่างๆ ที่บรรทุก
สิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสาย ท่อหรือสิ่งก่อสรา้ง
ที่ทอดใต้น้ำ  

เพื่อประโยชน์ในการใช้แม่น้ำอย่างเหมาะสมและสงบเรียบร้อย กฎหมายน้ี ได้กำหนดห้ามมิให้
สร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(มาตรา ๑๑๗)  ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใดๆ ให้หิน กรวด ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่ง
ปฏิกูลใดๆ ยกเว้นน้ำมัน และเคมีภัณฑ์ลงในทะเลน่านน้ำภายในไทย อันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำตื้นเขินและสกปรก 
(มาตรา ๑๑๙) และห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใดๆ ให้น้ำมันและเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งใดๆ ลงในทะเล
น่านน้ำภายในไทย อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อ  
การเดินเรือ (มาตรา ๑๑๙ ทวิ) 

๑๑.๒ พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔  
กำหนดเขตอาณาบริเวณเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่การเดินเรือและการสินค้า 

อำนาจหน้าที่ในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำให้เรือขนาดใหญ่เดินได้โดยสะดวก และเรียกเก็บค่าภาระต่างๆ 
ภายในอาณาบริเวณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายได้ ให้การท่าเรือได้รับยกเว้นจากการเสียภาษีอากร เพราะทรัพย์สิน
ของการท่าเรือเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่แล้ว ให้การท่าเรือได้ใช้ที่ดินเพื่อขยายกิจการตามโครงการโดยไม่อยู่ใน
บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน  

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “กทท.”  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการ
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ กระทำกิจการและวางข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตามกิจการของ
การท่าเรือภายใต้ขอบแห่งวัตถุประสงค์ เช่น การซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ คร อบครอง จำหน่าย 
หรือดำเนินงานเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการและ
ความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว การ จัดระเบียบ 
ว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ ขุดลอกและบำรุงรักษา 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๖๗- 

ร่องน้ำภายในอาณาบริเวณ ควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและ 
การเดินเรือภายในอาณาบริเวณ เป็นต้น (มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๙) 

๑๑.๓ พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
กำหนดให้จัดต้ังการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับโอนกิจการ

ของกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม และจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ ่งเป็นประโ ยชน์แก่ 
กิจการรถไฟ มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ เช่น กำหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ  
ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ 
บริการ และความสะดวกต่างๆ ของกิจการรถไฟ รับขนส่งคนโดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และของอื ่นๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ ดำเนินกิจการโรงแรมและภัตตาคาร รวมตลอดถึงกิจการอื่นอันเป็นอุปกรณ์  
แก่กิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร จัดบริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ เป็นต้น 

ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กฎหมายนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการของการรถไฟแห่งประเทศไทยคณะหนึ่งเรียกว่า 

“คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย” มีประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี และมีผู้ว่าการเป็น
เลขานุการ คณะกรรมการ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น วางข้อบังคับต่างๆ ตั้ งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และ 
ความสะดวกต่างๆ ของกิจการรถไฟ กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่างๆ ของกิจการรถไฟ
เป็นครั้งคราว เป็นต้น 

ให้คณะกรรมการเป็นผู ้แต่งตั ้งผู ้ว่าการเป็นผู้บริหารกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดและมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ทุกตำแหน่ง 

๑๑.๔ พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกขึ ้นให้มีหน้าที ่ในการเสนอแนะต่อ

คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการจัดระบบจราจร รวมทั้ง
ทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ ่น องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที ่มีหน้าที ่เกี ่ยวข้องหรือ
กระทบกระเทือนต่อการจราจรของประเทศ  ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการปรับปรุงระบบการจราจรมีความต่อเนื่องกนั
ตลอดไปไม่หยุดชะงักเพราะการเปลี่ยนรัฐบาล  

“คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ ผู ้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ เสนอนโยบายและแผนหลักต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน 
โครงการ วงเงินลงทุน รวมทั้งพิจารณากำหนดโครงการที่จะใช้เงินกู้ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และ  
การเข้าร่วมลงทุนของภาคเอกชน ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจราจร เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนหลัก กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรทางบกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจราจรทางบก ตลอดจนกำกับดูแล เร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ นโยบาย และแผนหลักที่กำหนด เป็นต้น 
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-๖๘- 

คณะกรรมการมีอำนาจเรียกส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร  
ส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ ่น องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื ่นใด  
ให้ส่งเอกสาร รายละเอียดหรือแผนงานของโครงการที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก หรือที่มีผลกระทบกระเทือน
ต่อการจราจรทางบกมาพจิารณา ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คำช้ีแจงประกอบด้วยก็ได้ (มาตรา ๙) 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการจัดตั้งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรขึ้นใน
กระทรวงคมนาคม เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ เช่น การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพจราจรทางบก เพื่อวางแผนหลัก 
เสนอนโยบาย และกำหนดมาตรฐานต่างๆ และการวิเคราะห์กลั่นกรองความเหมาะสมด้านเทคนิค เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการผังเมืองของแผนงานและโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการ การรวบรวมระบบข้อมูล  
ด้านการจราจร เพื ่อเผยแพร่หรือจำหน่ายแก่หน่วยราชการและภาคเอกชน รวมถึงการดำเนินการอื่น 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๐)  

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

๑๑.๕ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้เจริญก้าวหน้าขยายตัวไปทั่วประเทศและเช่ือมโยง

ไปยังประเทศใกลเ้คียง และจำนวนยานพาหนะในท้องถนนและทางหลวงได้ทวีจำนวนข้ึนเป็นลำดับ ประกอบกบั
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนและพิธีสารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณ
ตามถนน ดังนั้น พระราชบัญญัติน้ี จึงได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าสี่สิบปี 
ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและจำนวนยานพาหนะทีเ่พิ่มข้ึน และเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชน 

กฎหมายนี้มีบทบัญญัติที่ควบคุมเกี่ยวกับการจราจรทางบก ได้แก่ การใช้รถ สัญญาณจราจร
และเครื่องหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ความเร็วของรถ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน รถฉุกเฉิน การลากรถหรือการจูงรถ อุบัติเหตุ 
รถจักรยาน รถบรรทุกคนโดยสาร รถแท็กซี่ คนเดินเท้า สัตว์และสิ่งของในทาง รถม้า เกวียนและเลื่อน และ 
เขตปลอดภัย 

โดยมี เจ้าพนักงานจราจร เป็นผู้ควบคุมดูแลการจราจรให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวง
กำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

๑๑.๖ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มีบทบัญญัติที่ควบคุมเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งทางบก เช่น การประกอบการขนส่ง  

การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง รถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร สถานีขนส่ง เป็นต้น  
โดยกำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก” มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ 
กำหนดนโยบายการขนส่งทางบกระยะสั ้นและระยะยาวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ 
การพัฒนาและดำเนินการสถานีขนส่งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนส่งทางบก
เสนอต่อคณะร ัฐมนตรี  กำหนดมาตรการเก ี ่ยวก ับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส ่ งทางบก  
เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง หรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดปฏิบัติ 
เป็นต้น  
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นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ได้แก่ 
“คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง” มีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน

กรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ เช่น กำหนดลักษณะของการขนส่งประจำทางและการขนส่งไม่ประจำทาง 
กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางและไม่ปร ะจำทาง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ กำหนดจำนวนผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง 
กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการ เป็นต้น 

“คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด” มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ภายในเขตจังหวัด เช่น กำหนดเสน้ทาง จำนวนผูป้ระกอบการขนส่งและจำนวนรถ
สำหรับการขนส่งประจำทาง กำหนดจำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งไม่ประจำทาง 
กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก กำหนดอัตรา  
ค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เป็นต้น 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอีำนาจหน้าที่กำกบัโดยทั่วไปซึ่งกิจการการขนส่งทางบก 

๑๑.๗ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกาศใช้บังคับแทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๒๙๕ ลงวันที ่ ๒๘ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที ่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน โดยมีการปรับปรุงบทบัญญัติ 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเจริญและการพัฒนาประเทศตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ  
(๑) ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ 

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษ โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการ
ก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทำข้ึนไว้เท่านั้น 

(๒) ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเช่ือมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ 
ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษ า และได้
ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

(๓) ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย 
บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท 

(๔) ทางหลวงท้องถ่ิน ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย 
บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถ่ิน 

(๕) ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
ที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน 

กฎหมายกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
กล่าวคือ (๑) การควบคุมทางหลวง รวมถึงการควบคุมทางหลวงพิเศษ เช่น การใช้ทางหลวง ข้อห้ามการใช้ทางหลวง 
รวมถึงการให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น (๒) การรักษาทางหลวง เช่น ห้ามกีดกั้นหรือ
เปลี ่ยนแปลงทางน้ำที ่ติดต่อกับเขตทางหลวงหรือทางน้ำที ่ไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะ  
ห้าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง (มาตรา ๕๙) ข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทกุ ข้อกำหนดให้เจ้าของหรอื
ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้ เหมือง ฝาย หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ใน
ความครอบครองของตนไม่ให้กีดขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหายแก่ทางหลวง เป็นต้น และ (๓) การขยายเขต
และสงวนเขตทางหลวง  เช่น หากทางหลวงประเภทใดยังไม่มีเขตทางปรากฏแน่ชัดหรือไม่ได้ขนาดมาตรฐาน 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๗๐- 

ที่กำหนด รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเขตทางหลวง และกำหนดเขตสงวนสองข้างทางไว้เพื่อสรา้งหรอืขยายทางหลวง
ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๖๔) 

ในการกำกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สำหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน คือ อธิบดีกรมทางหลวง 
(๒) สำหรับทางหลวงชนบท คือ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
(๓) สำหรับทางหลวงท้องถ ิ ่น ค ือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัด นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง แล้วแต่กรณี  

โดยมีผู้อำนวยการทางหลวง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี สำหรับทางหลวงเฉพาะประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่งก็ได้ มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวงให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

๑๑.๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทีร่ัฐมคีวามจำเปน็ในการเข้าไปใช้ประโยชน์

ในที่ดินเอกชนเฉพาะส่วนที่เป็นแดนกรรมสิทธ์ิบน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำซึ่งมิใช่กรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อดำเนินการตามโครงการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนเมืองอื่นๆ  

“กิจการขนส่งมวลชน” หมายความว่า การจัดสร้าง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาระบบขนส่งมวลชน การให้บริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่สาธารณชนผู้ใช้หรือจะใช้ระบบ
ขนส่งมวลชน และการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว 

“ระบบขนส่งมวลชน” หมายความว่า รถขนส่งมวลชน ทางรถขนส่งมวลชน สถานีรถขนส่ง
มวลชน ที่จอดรถขนส่งมวลชน ศูนย์ซ่อมบำรุง โรงเก็บของการเดินรถขนส่งมวลชน การจัดให้มีสถานที่จอด
ยานพาหนะของผู้โดยสาร ระบบพลังงาน ระบบควบคุม ระบบสัญญาณ ระบบจัดจำหน่ายและเก็บค่าโดยสาร 
ระบบความปลอดภัย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ และระบบสื่อสารที่ใช้ในกิจการขนส่งมวลชน และ
ให้หมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณ์ของระบบดังกล่าวด้วย 

กฎหมายนี้กำหนดให้การดำเนินกิจการขนส่งมวลชน จะต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนด  
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการ โดยมีแผนที่หรือแผนผังแสดงแนวเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย 
โดยให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสองปี หรือตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่เกินสี ่ปี ภายในกำหนด 
อายุดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะและ  
การเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ ที่จะก่อภาระในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการเวนคืน 
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน เพื่อการวางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชน 
หากม ีความจำเป็นต ้องเวนคืนให้ถ ือว ่าพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท ี ่ด ินในบริ เวณดังกล่าวเป็น 
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
แต่หากไม่มีความจำเป็นต้องเวนคืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำความตกลงกับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายซึ ่งอสังหาริมทรัพย์เพื ่อกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์ตามความจำเป็น  
ของการดำเนินการและกำหนดเงินค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

ในการจัดสร้าง ขยาย บูรณะ หรือปรับปรุงอย่างใหญ่ ซึ่งระบบขนส่งมวลชน ให้หน่วยงานเสนอ
รายงานและแผนดำเนินการดังต่อไปนี้  
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-๗๑- 

(๑) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื ่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๒) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบการจราจรและผลที่จะได้รับจากการดำเนิน
กิจการ สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว 
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบนั้น ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) จัดทำแผนดำเนินการ พร้อมทั้งแผนที่โดยสงัเขปกำหนดเขตที่จะจัดสร้าง ขยาย บูรณะ หรือ
ปรับปรุงอย่างใหญ่ 

โดยให้หน่วยงานเสนอรายงานและแผนการดำเนินงานให้ “คณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก” เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๗) 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

๑๑.๙ พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กฎหมายนี้กำหนดให้เอกชนได้เข้ามาลงทุนในกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค โดยมีบทบัญญัติ  

ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่รัฐให้สัมปทานแก่บุคคลใดๆ สร้างหรือบำรุงรักษา  
โดยผู้รับสัมปทานมีสิทธิในการเก็บค่าใช้ทาง โดยที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้สัมปทาน 

อย่างไรก็ดี ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐมีอำนาจเข้ายึดถือครอบครอง  
ทางหลวงสัมปทานก่อนสัมปทานสิ้นอายุได้ แต่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๒๒) โดยที่รัฐ
จะต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้รับสัมปทานตามที่กำหนดในสัมปทาน หากไม่ได้กำหนดให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับ
สัมปทานควรได้รับตามความเป็นธรรม (มาตรา ๒๓) 

ในการกำกับ ตรวจตรา และควบคุมใดๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตาม
กฎหมายนี้ ให้อธิบดีกรมทางหลวงหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ อธิบดีมีอำนาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินริมเขตทางหลวงสัมปทานทั้งสายหรือ
บางส่วนในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงสัมปทาน เช่น มิให้ขุดหรือถมร่อง คู บ่อน้ำ สระ 
หรือหลุมใดๆ ภายในระยะอันสมควรจากเขตทางหลวงสัมปทาน (มาตรา ๒๖) 

๑๑.๑๐ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ประกาศใช้บังคับเพื่อยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เพื่อให้การจัดทำ จัดการ และการให้บริการขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการขนส่งมวลชนโดยระบบรถไฟฟ้า  
ได้ทวีความจำเป็นย่ิงข้ึนอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

กำหนดให้มีจัดตั ้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นนิติบุคคล  
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น
ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและ
แผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและ
ธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า  

โดยที่ “กิจการรถไฟฟ้า” หมายความว่า การจัดสร้าง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า การจัดให้มีสถานที่จอดรถ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก 
และการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว 
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-๗๒- 

รฟม. มีอำนาจกระทำกิจการต่างๆ เช่น เรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
การใช้ทรัพย์สิน การให้บริการและความสะดวกต่างๆ ในกิจการรถไฟฟ้า กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย 
ในการเดินรถไฟฟ้า และความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการโดยสารรถไฟฟ้า ตลอดจนการใช้และ
รักษารถไฟฟ้า ทรัพย์สิน และการให้บริการและความสะดวกแก่การเดินรถไฟฟ้ าและการโดยสารรถไฟฟ้า  
ให้สัมปทานกิจการรถไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่เอกชน เป็นต้น 

ในการดำเนินการจัดสร้างกิจการรถไฟฟ้า ให้ รฟม. เสนอขอความเห็นชอบแผนงาน 
การกำหนดเส้นทางหรือโครงการที่จะจัดสร้างกิจการรถไฟฟ้าต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
เพื ่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๓๑) โดยเมื ่อได้ดำเนินการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าแล้ว ให้ รฟม. กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ ในการ
บำรุงรักษาและความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าและความปลอดภัยของบุคคลที่อยู ่ในเขตระบบรถไฟฟ้า 
(มาตรา ๓๗)  

ภายในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้าตามมาตรา ๓๗ ให้ รฟม. มีอำนาจประกาศกำหนดเงื่อนไข
ในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที ่จะมีผลกระทบต่อร ะบบรถไฟฟ้า 
(มาตรา ๓๘)  

ในกรณีที่มีผู้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื ่นตามกฎ หมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า โดยมิได้รับอนุญาตหรือผู้ทีไ่ด้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการแจ้งให้ผู้มีอำนาจอนุญาต 
ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทราบ
เป็นหนังสือเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ ถ้ามีกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายแก่ระบบ
รถไฟฟ้า ให้ผู้ว่าการมีอำนาจออกคำสั่งให้ระงับการกระทำหรือกระทำการเท่าที่จำเป็น (มาตรา ๓๙) 

ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติน้ี รฟม. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจให้สัมปทานกิจการรถไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่เอกชนก็ได้ (มาตรา ๔๓) 

กฎหมายกำหนดให้มี “คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” มีประธาน
กรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี และผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นกรรมการอยู ่ด้วย คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที ่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป  
ซึ่งกิจการของ รฟม. เช่น การบริหารงานด้านต่างๆ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในระบบรถไฟฟ้า การกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ
และความสะดวกในกิจการรถไฟฟ้า ตลอดจนวิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร ค่าบริการและค่าธรรมเนียมดังกล่าว
และกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
เป็นต้น  

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู ้ว่าการ ทำหน้าที ่บริหารกิจการของ รฟม. ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 

๑๑.๑๑ พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและหลกัเกณฑ์ในการประกอบกจิการเพือ่รองรับการบรกิาร

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เนื่องจากรูปแบบของการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้พัฒนาไปจากเดิม  
ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือถึงท่าเรือ หรือจากท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยาน 
จนสามารถขยายบริการเป็นลักษณะจากจุดรับมอบสินค้าที่ต้นทางจนถึงจุดส่งมอบสินค้าที่ปลายทางมีรูปแบบ
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-๗๓- 

หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท ภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว 
ดังนั้น กฎหมายน้ี จึงเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูงนี้ 

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ จะต้องเป็นผู ้ประกอบการขนส่งต่อเนื ่อง 
จดทะเบียนและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี เช่น บทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดของผู้ตราส่ง หน้าที่
และความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและ
การคิดค่าเสียหาย การใช้สิทธิเรียกร้อง ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบการ เป็นต้น  

ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางน้ำและพาณิชยนาวีมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน เพื่อควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ  

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให้มีอำนาจ  
ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เก ินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ้  รวมทั ้งกำหนดกิจ การอื่น 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

๑๑.๑๒ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เนื่องจากการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีความสำคัญ 

ต่อระบบการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนได้มีการ
ทำความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน ซึ ่งวางกรอบ  
ความร่วมมือในการให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินพิธีการร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว จึงสมควรกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับดำเนินพิธี
การร่วมกันและกำหนดหลักเกณฑ์กลางสำหรบัเจ้าหน้าที่ของรฐับาลไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคี 
ตามความตกลงเพื่อดำเนินพิธีการในพื้นที่ดังกล่าว  

ตามพระราชบัญญัติน้ี “พิธีการ” หมายความว่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ควบคุม
ร่วมกัน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน การกำกับ การควบคุม การตรวจสอบ 
การอนุญาต และการอนุมัติการเข้า การพักอาศัยอยู่ และการออกนอกราชอาณาจักรของบุคคล สัตว์ พืช 
ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจำพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าว 

กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจ
ประกาศกำหนดให้พื้นที่ในเขตศุลกากร สถานี ท่าเรือ หรือพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินพิธีการ 
เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศเกี ่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง  
ข้ามพรมแดน เม ื ่อได้กำหนดพื้นที ่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักรแล้วและรัฐบาลของประเทศภาคี  
ตามความตกลงได้แจ้งพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักรให้รัฐบาลไทยทราบแล้ว 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้สามารถดำเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (มาตรา ๔) 

ให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธ รรมชาติและสิ ่งแวดล ้อม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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๑๒. ด้านการบริการสาธารณะ 
เพื ่อให้การดำรงชีวิตและการดำเนินกิจการในท้องที ่ใดๆ เป็นไปอย่ างสงบเรียบร้อย ประชาชน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานรัฐจะต้องมีการบริหารจัดการ
ด้านการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และมีกฎหมายที่กำหนดให้มีการดำเนินงานทั้งในด้านการวาง
นโยบาย แผนปฏิบัติการ การกำหนดมาตรการ และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะ 
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๒.๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้านต่างๆ เนื่องจาก

การสาธารณสุขเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของมนุษย์อย่างใกล้ชิด จำเป็นที่จะต้องมีการ
กำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

กำหนดให้มี “คณะกรรมการสาธารณสุข” มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ 
และให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการอยู่ดว้ย 
มีอำนาจหน้าที ่ เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี ่ยวกับการ
สาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย ศึกษา 
วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถ่ินในการออกข้อบญัญตัิ
ท้องถิ่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำปรึกษา 
กำหนดโครงการ ประสานงาน รวมถึงควบคุมสอดส่องการปฏิบัติของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายน้ี เป็นต้น (มาตรา ๑๐) 

ให้มี “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” มีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปน็กรรมการ
อยู่ด้วย และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักอนามยักรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผงัเมอืง
เป็นกรรมการอยู่ด้วย มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เช่น ดำเนินการ
ตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่กำหนด เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  
ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนราชการ  
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทาง 
ที่คณะกรรมการกำหนด  ประสานงาน สนับสนุน พัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สอดส่อง และกำกับดูแล 
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการกำหนด  
โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย เป็นต้น (มาตรา ๑๗/๓)  

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต (มาตรา ๔๗) กรณีที่กิจการใดหรือการกระทำใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๗๕- 

ท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ 
และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้ (มาตรา ๕๔) 

๑๒.๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีบทบัญญัติที ่ควบคุมการดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เร ียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีบทบัญญัติที่ เก ี ่ยวข้องกับการร ักษาความสะอาดในที ่สาธารณะและ 
สถานสาธารณะ การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมวด ๓/๑ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งได้รับการตราบทบัญญัติ
เพิ ่มเติมตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเร ียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่และอำนาจในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งกำหนดให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอำนาจนำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้
ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้ ทั ้งนี ้ เนื ่องจากการจัดการสิ ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญ
ระดับประเทศ และควรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมกันและเกิดประโยชน์
สูงสุด  

การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
หน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
เอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำร่วมกับราชการส่วนท้องถ่ินก็ได้ (มาตรา ๓๔/๑) กรณีเอกชนประสงค์จะดำเนิน
กิจการจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน (มาตรา ๓๔/๒) 

สำหรับการจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ แจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป (มาตรา ๓๔/๑) 

ในการจัดทำแผนงานโครงการในการจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยและการขอจดัต้ังงบประมาณ 
ให้เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเสนอแนะ แนะนำ และช่วยเหลือราชการส่วนท้องถ่ิน  
ซึ ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และต้องมีขั ้นตอนและกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย  
โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้ัง “คณะกรรมการกลาง” เพื่อให้คำแนะนำและกำกับการดำเนินการ
ของราชการส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ผู ้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู ้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู ้แทนกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอนามัย ในการนี้ จะตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ และ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง “คณะกรรมการในระดับจังหวัด” เพื่อให้คำแนะนำและกำกับการดำเนินการของ
ราชการส่วนท้องถ่ินในการดำเนินโครงการดังกล่าว (มาตรา ๓๔/๔) 

 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๗๖- 

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ี ในเขตกรุงเทพมหานครใหเ้ปน็อำนาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยที่จะให้คำแนะนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวง
มหาดไทยสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา ๔๒ ) โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของตน (มาตรา ๔๓) 

๑๒.๓ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เนื ่องจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ ้นเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
มีภารกิจหลักในการดำเนินการป้องกนั บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัยและอุบตัิภัย ซึ่งมีผลทำให้งานด้านสาธารณภัย
และงานด้านอุบัติภัย ที่เดิมดำเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี  
มารวมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
เป็นกฎหมายที่มีสาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านของอัคคีภัย 
รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
อำนวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้นำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไว้รวมกันในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

กำหนดให้ “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ 
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน  
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่าง กายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ 
และการก่อวินาศกรรมด้วย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ ่งทำลายทรัพย์สินของ

ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ 
ตลอดจนการประทุษรา้ยต่อบคุคลอนัเปน็การก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมอืง การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 

โดยให้มี “คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ มี อำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบาย 
ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
ให้คำแนะนำ ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น (มาตรา ๗)  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๗๗- 

ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที ่ จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจาก  
สาธารณภัย แนะนำให้คำปรึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เป็นต้น 
(มาตรา ๑๑) 

นอกจากนี้ อาจจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดนั้นและจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ตามความจำเป็น และจะให้มีสำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดขึ ้น เพื ่อกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย 
ในจังหวัดหรือตามที่ผู้อำนวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้ 

ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการมีอำนาจควบคุมและกำกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและ
พระราชบัญญัติน้ี โดยให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้อำนวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร รัฐมนตรีและอธิบดีมีอำนาจควบคุมและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 
๑๓ และ ๑๔) 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผูอ้ำนวยการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปน็ผู้อำนวยการ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด หรือในเขตกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี มีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำกับดูแลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานราชการตามแต่กรณี ให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
และรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น โดยมีอำนาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ให้ดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัหรือ
กรุงเทพมหานคร และมีอำนาจสั ่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๑๕ และ ๓๒)  

ในการจ ัดทำแผนการป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยจ ังหว ัดหร ือกร ุงเทพมหานคร  
ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง มีผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ จัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพื่อประกาศใช้ต่อไป (มาตรา ๑๗ และ ๓๔)  

ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อำนวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการ
จังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๘) ให้นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการอำเภอ รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตน โดยมีอำนาจสั่งการหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอให้ดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (มาตรา ๑๙) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๗๘- 

ส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน โดยมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๒๐) 

สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้ผู ้อำนวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครเป็นผู ้ช่วย
ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน 
และให้มีอำนาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื้นที ่ให้ช่วยเหลือหรือ
ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
และมีอำนาจสั ่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๓๖) 

๑๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ 
การดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้การนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละท้องที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพเป็นจริงของท้องที่ และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของคนในท้องที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง อย่างไรก็ตาม 
ระบบการบริหารงานดังกล่าวควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓.๑ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองหมู่บ้าน การปกครองครองตำบล และการปกครองอำเภอ 

โดยให้กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน ซึ ่งเป็นบุคคลในพื ้นที่  
ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยเฉพาะ 
ในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกลเ่กลีย่ ประนีประนอมและ
จัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนำเสนอต่อส่วนราชการ 

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน ที่เกี่ยวด้วยความอาญา 
(มาตรา ๒๘ และ ๓๕) รวมถึงหน้าที่ของกำนันที่ต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในการดูแลรักษาและคุ ้มครองป้องกันที ่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ ่งซึ ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในตำบล (มาตรา ๔๐ ) รักษาบัญชีสำมะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาล  
ในตำบลและคอยแก้ไขเพิ่มเติมใหถู้กต้องกับบัญชีของผูใ้หญ่บ้าน (มาตรา ๔๑) ทำบัญชีสิ่งของ ซึ่งต้องภาษีอากร
ในแขวงนั้นยื่นต่อกรมการอำเภอและนำราษฎรไปเสียภาษีอากร (มาตรา ๔๒) เป็นต้น  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๗๙- 

ในการปกครองอำเภอ ได้กำหนดให้มีกรมการอำเภอ และบัญญัติอำนาจหน้าที ่เกี ่ยวกับ 
การปกครองท้องที่ การป้องกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในท้องที่ การที่เกี่ยวด้วยความแพ่ง
และความอาญา การป้องกันโรคร้าย บำรุงการทำนา ค้าขาย ป่าไม้และทางไปมาต่อกัน บำรุงการศึกษา  
การเก็บภาษีอากร ไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

๑๓.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการจัดต้ังเทศบาล โดยให้ยกฐานะท้องถ่ินที่มีสภาพอันสมควรให้จัดตั้ง

เป็นเทศบาลได้ เทศบาลแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ เทศบาลตำบล เทศบาลนคร และองค์การเทศบาล 
เทศบาล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นปกครอง

ตนเอง กฎหมายฉบับนี้ จึงได้บัญญัติถึงวิธีการจัดตั้งเทศบาล โดยให้ยกฐานะท้องถิ่นที่มีสภาพอันสมควร  
ให้จัดต้ังเป็นเทศบาลได้ เทศบาลแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตเทศบาลไว้ด้วย  (มาตรา ๙)  

เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎร
ตั ้งแต่หนึ ่งหมื ่นคนขึ ้นไป ทั ้งมีรายได้พอควรแก่การที ่จะปฏิบัติหน้าที ่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้  
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและ
เขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๑๐) และ 

เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่
การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็น
เทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๑๑)  

องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนากยกเทศมนตรี ทำหน้าที่ กำหนดนโยบาย
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นต้น 
(มาตรา ๔๘ เตรส) 

๑๓.๓ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรเพื่อให้นายทะเบียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อำนวยความเป็นธรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และกำหนดวิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการดำเนินการในการแจ้งการเกิด การออกสูติบัตร การออกหนังสือรับรองการเกิด และการจัดทำ
ทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว 

ให้มีสำนักทะเบียนประกอบด้วย สำนักทะเบียนกลาง สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร  
สำนักทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น รวมทั้งนายทะเบียน ทำหน้าที่  
เก ็บร ักษาและควบคุมข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร การตรวจสอบพิส ูจน์ตัวบุคคลและประมวลผล  
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้ตรงต่อความเป็นจริงอยู่เสมอ 
(มาตรา ๑๒) 

๑๓.๔ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กำหนดให้จัดต้ังสภาตำบล สภาตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการ

และงบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบลปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองทอ้งที่ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๒๒) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๘๐- 

และดำเนินการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  
จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุ้มครองดูแลและบำรุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงและส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพของราษฎร ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายในตำบล 
(มาตรา ๒๓) 

๑๓.๕ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กำหนดให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน  

โดยมีเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่ เขตจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดจนช่วยเหลือและ 
พัฒนางานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ ่นไม่ให้เกิด 
ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่พัฒนาจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข 
การอาชีพ สาธารณูปโภคต่างๆ และการประสานความร่วมมือกับสภาตำบลและราชการส่วนท้อง ถ่ิน  
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ เช่น ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวั ดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน อำนาจหน้าที่ของ
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตำบล 
คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน เป็นต้น (มาตรา ๔๕) 

๑๓.๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

บัญญัติขึ ้นตามมาตรา ๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซึ ่งได้บัญญัติให้ม ีกฎหมายกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจเพื ่อพัฒนาการกระจายอำนาจ 
ให้แก่ท้องถิ ่นเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยมีสาระสำคัญเกี ่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที ่ในการจัดระบบ  
การบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และให้ มี
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการทีเ่กี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว 

กำหนดให้มี คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ระหว่าง
รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ปรับปรุงสัดส่วนภาษี
และอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด้วยกันเอง กำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ
และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน เป็นต้น (มาตรา ๑๒) 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๘๑- 

กฎหมายนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที ่ให้แก่ เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เช่น การจัดทำแปนพัฒนาทอ้งถ่ิน การจัดให้มี
และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และ  
ที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอืน่ๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง 
การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น (มาตรา ๑๖ และ ๑๗) นอกจากนี้  
ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามแผนที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๓ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ของประเทศไทย 
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ภาคผนวก ๓ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 

นโยบายของรัฐบาล ที่ออกมาในรูปของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อมองย้อนหลังไปแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่สำคัญ ตั้งแต่
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เป็นต้นมา เพื่อประมวลและ
วิเคราะห์ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ เรื ่อง (๑) นโยบายการทำป่าไม้ 
(๒)การสำรวจจำแนกที่ดิน (๓) ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ ้มครองและสงวนป่า 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ (๗ ฉบับ) (๔) คำร้องทุกข์ของประชาชน 

 ๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔  เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบการสำรวจจำแนกประเภทที่ดินคิดเป็นเนื้อที่ปา่ประมาณร้อยละ ๕๔.๖๓ ของเนื้อที่
ประเทศไทย และป่าที่สมควรจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นประมาณ ๕๑,๑๙๖.๗๒ 
ตารางกิโลเมตร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดำเนินการได้ 

 ๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖  เร ื ่อง การจำแนกประเภทที่ดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจจำแนก
ประเภทที่ดิน คณะอนุกรรมการจำแนกที่ดินส่วนจังหวัด และคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและขอให้
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการดังกล่าวและกรมพัฒนาที่ดิน 
เพื่อพิจารณาการประมวลผลและการจำแนกประเภทที่ดิน รวม ๑๕ ชุด กับให้กระทรวงเกษตร ดำเนินการ
สงวนคุ้มครองป่า รวม ๓๕๕ ป่า ที่ได้จำแนกเสร็จแล้วตามกฎหมายต่อไป 

๔) คำสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/๔๓๙๑ เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๑๘ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก
ทำลายป่าความว่า “ราษฎรที่ทำไร่นาในป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ป่าสงวนแห่งชาตินั้นหมดสภาพความเปน็ป่า 
ก็จะอนุญาตให้อยู่ทำกินต่อไปได้ หากราษฎรที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไว้ในกรณีนี้และยังต้องการจะอยู่ทำกินก็ให้
ทำกินอยู ่ต่อไปได้และตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไปห้ามราษฎรบุกรุกป่าสงวนเป็นการเด็ดขาด” ต่อมาได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ ให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ราษฎรเข้าทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๑๘ และให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิที่ออกโดยอาศัยคำสั่งดังกล่าว 

๕) มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๘ เรื ่อง แผนงานจัดที ่ดินให้แก่ราษฎร 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดที่ดินให้ราษฎรได้อยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านป่าไม้ในเขตป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้ว 
การจัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้นี้เป็นการเพิ่มวิธีการจัดที่ดินข้ึนอีกรูปแบบหนึ่งจากที่ดำเนินการมาในรูปนิคมสร้างตนเอง 
สหกรณ์นิคม และการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

๖) มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ เร ื ่อง การช่วยเหลือราษฎรที ่บุกร ุกอยู ่ใน 
ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ถาวรของชาติให้มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบ
โครงการสิทธิทำกิน (ส.ท.ก.) โดยให้สิทธิทำกินแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อลดความรุนแรงของ
ปัญหาทางสังคมและการบุกรุกทำลายป่า โดยการให้เอกสารสิทธิที่แสดงการครอบครองสามารถทำกินและ  
ตกทอดมาจนถึงบุตรหลานได้ แต่ไม่สามารถจะจำหน่ายจ่ายโอนได้ โครงการดังกล่าวได้เริ ่มดำเนินการ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ 
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-๘๓- 

๗) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ เรื่อง นโยบายการใช้และกรรมสิทธิที่ดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงการจำแนกประเภทที่ดินเสียใหม่ในเขตป่าเตรียมการสงวน จำนวน 
๓๐ ล้านไร่ เมื่อจำแนกประเภทที่ดินแล้ว หากพบว่าพื้นที่ที่ถูกบุกรุกส่วนใดมีความเหมาะสมต่อการเกษตร 
รวมทั้งพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่าอยู่ให้จำแนกเป็นป่าและประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ ๓๐ ล้านไร่นั้น ให้กรมป่าไม้จัดทำโครงการ ส .ท.ก. และมิให้หน่วยงานจัดที่ดิน 
ขยายการดำเนินการยกเว้นการปฏิรูปที่ดิน และให้ทำแผนการจัดที่ดินให้เสร็จภายใน ๕ ป ี

๘) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เรื่อง การช่วยเหลือราษฎรตามโครงการ
เพิกถอนสภาพป่าที่เป็นที่ตั้งชุมชน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การช่วยเหลือราษฎรตามโครงการ 
เพิกถอนสภาพป่าที่เป็นที่ตั้งชุมชนเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น ๓  กลุ่ม คือ 
ชุมชนที่เกิดก่อนปี ๒๕๑๐ ให้ได้รับเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ชุมชนที่เกิดข้ึน ระหว่างปี ๒๕๑๐ - 
๒๕๑๘ ให้สิทธิ ์อยู ่อาศัยในรูปสิทธิทำกิน ชุมชนที่เกิดภายหลังปี ๒๕๑๘ อนุญาตให้เข้าอยู ่อาศัยหรือ 
ทำประโยชน์เปน็การช่ัวคราว ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญตัิป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อย่างไรก็ตาม
มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวนี ้ถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี  เมื ่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เรื ่อง  
การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้ ซึ่งมีหลักการว่าถ้าราษฎรครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อน  
ทางราชการประกาศเปน็เขตป่าไม้และการประกาศเขตปา่ไม้ดังกลา่วทับที่ดินทีร่าษฎรครอบครองอยู่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะเพิกถอนที่ดินส่วนนั้นออกจากเขตป่าไม้และกรมที่ดิน จะดำเนินการออกเอกสารสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ ถ้าประกาศเขตป่าไม้ไว้แล้วราษฎรบุกรุก ในภายหลังการที่ราษฎรผู้บุกรุกจะได้
สิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการปฏิรูปที่ดินเท่านั้น 

๙) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ เรื่อง ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยกำหนดให้มีป่าไม้ ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ  โดยแบ่งเป็นป่าไม้
เพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ ๒๕ และเป็นป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ ๑๕ สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) กำหนดให้รักษาพื้นที่ของประเทศไว้ร้อยละ ๕๐ เพื่อเป็น
พื ้นที ่ป่าไม้ของชาติ การคัดเลือกพื้นที ่ให ้ย ึดถือตามผลการจำแนกประเภทที ่ดินทั ่วประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เป็นหลัก และให้กรมป่าไม้ดำเนินการประกาศพื้นที่เหล่าน้ัน
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่ารวมทั้งพื ้นที ่ป่าเพื ่อก ารอนุรักษ์ต่างๆ  
ตามกฎหมาย แต่ต่อมาได้มีการบุกรุกของราษฎรเข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้กลายเป็นปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ กำหนดนโยบายการป่าไม้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ให้ประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น พร้อมทั้งได้ลดเป้าหมายพื้นที่
ป่าไม้ของชาติลงเหลือร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 

๑๐) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๓๐ เรื่อง นโยบายที่ดิน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เรื่อง “นโยบายที่ดิน” ตามที่คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติเสนอนโยบายดังกล่าวกำหนดเป็น ๕ ด้าน คือ 
นโยบายที่ดินเพื่อเศรษฐกิจ นโยบายที่ดินเพื่อสังคม นโยบายที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ นโยบายที่ดินเพื่อความมั่นคงและ
นโยบายชาวเขา กำหนดให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า และ
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน เป็นต้น 

๑๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
แนวทางและผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าชายเลน ประเทศไทย และให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
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-๘๔- 

ถือปฏิบัติต่อไปและให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี เกี ่ยวกับการเพิ่มเติม
ข้อความว่า "ป้องกันคลื ่นและกระแสน้ำ" การจัดตั ้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัด 
การจัดตั ้งหลักเขตและการเร่งรัดฟื ้นฟูสภาพป่าชายเลน ไปพิจารณาดำเนินการด้วย โดยการจำแนกเขต  
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด มีสาระสำคัญคือการให้จำแนกเขต
พื้นที่ป่าชายเลน ออกเป็น ๓ เขต คือ เขตอนุรักษ์ เขตเศรษฐกิจ ก. และเขตเศรษฐกิจ ข. โดย 

 เขตอนุรักษ์ คือ พื้นที ่ป่าชายเลน (๑๐ ประเภท) เนื ้อที ่ ๒๖๖,๗๓๗ ไร่ ที ่ห้ามไม่ให้มีการ
เปลี ่ยนแปลงใดๆ นอกจากจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เพื ่อรักษาไว้  
ซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ 

 เขตเศรษฐกิจ ก. คือ พื้นที ่ป่าชายเลน (๓ ประเภท) เนื ้อที่ ๑,๒๔๘,๐๕๖ ไร่ ที ่ยอมให้มีการใช้
ประโยชน์เฉพาะกิจการด้านปา่ไม้ เพื่อผลผลิตที่สม่ำเสมอตามหลักวิชาการป่าไม้ 

 เขตเศรษฐกิจ ข. คือ  พื้นที ่ป่าชายเลน (๖ ประเภท) เนื ้อที ่ ๘๑๓,๐๐๐ ไร่ ที ่ยอมให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ แต่ต้องคำนึงถึงผลดีและผลเสีย
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

๑๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๒ เรื่อง นโยบายที่ดิน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๑ พบว่านโยบายที่ดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนด
แนวทางการจัดการ และการใช้ที่ดินไว้กว้างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ ส่วนการใช้ที่ดิน
ทั้ง ๖ จังหวัด เป็นการกำหนดรายละเอียดและวิธีการดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่ดิน  
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันเพื่อให้นโยบายที่ดินบรรลุผล 

๑๓) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๒ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือราษฎรที่เข้าไปทำกิน
หรืออยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมาย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๒ เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือราษฎรที่เข้าไปทำกิน หรืออยู ่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมาย โดยเสนอมาตรการ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 

(๑) สภาพป่าที่จะอนุญาตให้ราษฎรเข้าไปทำกินหรืออยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราว 
(๑.๑) เป็นป่าเสื่อมโทรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม

ปรึกษา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ กำหนดไว้ 
(๑.๒) ราษฎรได้เข้าไปทำกินหรืออยู่ในป่าน้ันอยู่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๔  
(๑.๓) เป็นป่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้

ราษฎรเข้าไปทำกินหรืออยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราวได้ 
(๑.๔) เนื้อที่ที่จะอนุญาตให้ราษฎรเข้าไปทำกินหรืออยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราว ครอบครัวละ 

ไม่เกิน ๒๕๐ ไร่ 
 (๒) บุคคลที่มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือ 
  (๒.๑) เป็นผู้ที่เข้าไปทำกินหรืออยู่อาศัยในป่าดังกล่าวอยู่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  (๒.๒) ไม่มีที่ทำกินในที่แหล่งอื่นๆ เป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
 (๓) ค่าธรรมเนียม 
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-๘๕- 

 เพื ่อให ้ประชาชนทราบสถานภาพของตนในการถือครองที ่ด ิน จ ึงสมควรให้กำหนด
ค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดิน ดังต่อไปนี้ 
   (๓.๑) เนื้อที่ไม่เกิน ๒๕ ไร่ คิดไม่เกิน ๑๐ บาทต่อปี 
  (๓.๒) เนื้อที่เกิน ๒๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕๐ ไร่ ส่วนที่เกิน ๒๕ ไร่ คิดไร่ละ ๒๐ บาทต่อปี 
  (๓.๓) เนื้อที่เกิน ๕๐ ไร่ ข้ึนไป ส่วนที่เกินคิดไร่ละ ๑๐๐ บาทต่อปี 

(๓.๔) ถ้าใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรกรรมหรือปลูกป่า ให้คิดเป็น  ๒ เท่าของ
อัตราข้างต้น 

ต่อมามีการออกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้ จึงยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ 

๑๔) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง โครงการสำรวจสถานที่ราชการ 
บ้านเร ือน ที ่ด ินทำกินของราษฎรและถนนที ่อยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื ้นที่ จำแนกให้เป็นเขต 
ป่าไม้ถาวรและเขตสาธารณประโยชน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๐๔ - 
๒๕๐๙) กำหนดให้รักษาพื้นที ่ของประเทศไว้ร้อยละ ๕๐ เพื ่อเป็นพื ้นที่ป่าไม้ของชาติ การคัดเลือกพื้นที่  
ให้ยึดถือตามผลการจำแนกประเภทที่ดินทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 
เป็นหลัก และให้กรมป่าไม้ดำเนินการประกาศพื้นที ่เหล่านั ้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และ  
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า รวมทั้งพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่างๆ ตามกฎหมาย แต่ต่อมาได้มีการบุกรุกของราษฎรเข้าไป
อยู่อาศัยและทำประโยชน์ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ กลายเป็น
ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ กำหนดนโยบาย
การป่าไม้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ประสานสอดคล้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น พร้อมทั้งได้ลดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ของชาติลงเหลือร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
แต่ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก็ยังคงมีต่อไป 

ในปี ๒๕๓๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมป่าไม้ดำเนินการจำแนกพื้ นที่ป่าไม้
ออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 
 (๑) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ป่าซึ่งมีสภาพสมบูรณ์โดยต้องกำหนดแนวเขตให้ชัดเจนและ  
ห้ามผู้ใดเข้าทำประโยชน์โดยเด็ดขาด 
  (๒) พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ป่าที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เอกชนขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยห้ามตัดไม้ใหญ่อย่างเด็ดขาด 
 (๓) พื้นที่ป่าที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นพื้นที่ป่าซึ่งเสื่อมโทรมสำหรับมอบให้สำนักงาน  
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำไปจัดสรรเป็นที่ทำกินของประชาชน 
 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งและกระทรวงอุตสาหกรรมทักท้วงว่าการจำแนก
พื้นที ่ป่าไม้มิได้นำข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรณีเข้าไปประกอบในการพิจารณาด้วย จึงเป็นสาเหตุทำให้  
การดำเนินการจำแนกพื้นที่ป่าไม้ต้องหยุดชะงักไม่มีความต่อเนื่องและก้าวหน้าเท่าที่ควรจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการจำแนกพื้นที่ป่าไม้ของชาติขึ้นใหม่ โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื ่นมาประกอบในการพิจารณาด้วย คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้มีมติเมื่อคราวประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ให้กรมป่าไม้ดำเนินการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
ที่ดินป่าไม้เฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก่อน ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปา่ไม้ 
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้ถูกนำเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติพิจารณา และได้มีมติคราวประชุม
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-๘๖- 

ครั ้งที่ ๓/๒๕๓๔ เมื ่อวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ ครั ้งที ่ ๕/๒๕๓๔ เมื ่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และ 
ครั้งที่๑/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๕ ดังนี้ 

(๑) เห็นชอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ 
ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
  (๒) เห ็นชอบกับผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทร ัพยากรและที ่ด ินป่าไม้ในพื ้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ และเมื่อดำเนินการในพื้นที่ ให้ทำการปรับแนวเขตได้ตามสภาพข้อเท็จจริงและ 
ความเหมาะสมในภูมิประเทศ 
  (๓) เห็นชอบกับมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และที่ดินป่าไม้ในพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั ้งนี ้ให้สำนักงบประมาณให้ความสนับสนุนในเรื ่องงบประมาณ  
เพื่อดำเนินการตามแผนงานในแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 (๔) เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป 

 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ดังนี้ 
(๑) ให้กรมป่าไม้ดำเนินการปรับปรุงการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ  

ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(๒) เห ็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการในการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทร ัพยากรและ 

ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(๓) เห็นชอบกับผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติทั ่วประเทศ และเมื ่อดำเนินการในพื้นที ่ ให้ทำการปรับแนวเขตได้ตามสภาพข้อเท็จจริงและ 
ความเหมาะสมในภูมิประเทศ 

(๔) เห็นชอบกับมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(๕) เห ็นชอบในหลักการตามแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรการการให้ประโยชน์ทรัพยากรและ 

ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
ในการดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

๑๕) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน
ในเขตป่าไม้ เห็นชอบหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์  
ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและเห็นชอบให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อความตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เสนอเพิ่มเติม 
โดยหากราษฎรครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนทางราชการประกาศเป็นเขตป่าไม้และการประกาศเขตป่าไม้ดังกล่าว
ทับที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเพิกถอนที่ดินส่วนนั้นออกจากเขตป่าไม้ และ 
กรมที่ดินดำเนินการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ ถ้าประกาศเขตป่าไม้ไว้แล้วราษฎรบุกรุก 
ในภายหลังราษฎรผู ้บุกรุกจะได้สิทธิก็โดยผ่านกระบวนการปฏิรูปที ่ดินเท่านั้น และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  
ฉบับต่างๆ ที ่ขัดแย้ง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่   
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๓๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 
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๑๖) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๓๗ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื ่อเกษตรกรรมในพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติในเขตเศรษฐกิจที ่ เสื ่อมโทรมตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยให้  
รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติไปดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ส.ป.ก.) ดำเนินการตามความเหน็และข้อสงัเกตของคณะกรรมการรฐัมนตรีฝา่ยเศรษฐกจิ ตามมตคิณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 

๑๗) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ เรื่อง มาตรการและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ พิจารณาเห็นชอบมาตรการและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นทีป่่าไม้ ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ประเภทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
โดยหากมีการเรียกร้องให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร ให้แต่งตั ้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที ่แล้วนำเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลงเขตป่าไม้ถาวร เสียใหม่ 
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. เร่งรัดกันเขตและดำเนินการ
ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินโดยเร็ว หากยังไม่ได้ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินให้ออกเอกสาร ส .ป.ก. ๔-๙๘ ให้ราษฎร 
ไปก่อน ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีให้มีคณะทำงาน ๕ ฝ่าย สำรวจพื้นที่เสนอคณะอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปราม การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัดพิจารณา และส่งให้สำนักงานป่าไม้  
เขตดำเนินการรังวัด ปักเขต ปรับปรุงแผนที่ แล้วส่งให้กรมป่าไม้ดำเนินการนำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และคณะรัฐมนตรีต่อไป ส่วนป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายจะไม่ออกเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดินให้แก่  
ผู้บุกรุกหรือครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำรวจจำนวนราษฎรและพื้นที่ที่ครอบครอง   
กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะให้ราษฎรอยู่อาศัย และหรือทำกินในพื้นที่ที่เหมาะสมและมาตรการเพื่อการอยู่อาศัย 
การทำประโยชน์อื่นๆ ทำการตรวจสอบ พิสูจน์ เพื่อดำเนินการรับรองสิทธิการอยู่อาศัยทำกินตามกฎหมาย  
ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้มีทั้งฝ่ายราชการและราษฎรฝ่ายละเท่าๆ กัน 
การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะยุติการผลักดันและอพยพราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินอยู่เดิมในพื้นที่ป่า
ประเภทต่างๆ ไว้ก่อน มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
 ๑๘) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑) เห็นชอบหลักการมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้และให้ดำเนินการ
ต่อไปได้ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยให้กรมป่าไม้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
การจัดทำแนวเขตและการจำแนกประเภทป่าไม้ให้ชัดเจน การระงับการอนุญาตการทำไม้ การปลูกป่าทับที่  
ของราษฎรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และความเหมาะสมในการจัดสาธารณูปโภคพื้นฐานและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ไปพิจารณาด้วย (๒) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รับไปประสานกับคณะกรรมการป้องกันการบุกรุกและแผ้วถางป่าและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา
หามาตรการและดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกแผ้วถางและเผาป่า ซึ่งทำให้ดินเสื่อมโทรม และ
ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยต่อไปด้วย 
 ๑๙) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
และ การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การจัดการพื้นที่ป่าชายเลน โดยให้คงไว้ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เรื่อง รายงานการศกึษา
สถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขในการนำมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการใช้บังคับและการจัดการป่าชายเลน ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ สำหรับเรื่อง การอนุญาตให้ราษฎรที่ได้เข้าไปอาศัย ทำกิน
ในเขตป่าชายเลนโดยมิได้มีเอกสารสิทธ์ิก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ การให้กรมป่าไม้จัดการ
ดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนในลักษณะเป็นเขตกันชน (Buffer Zone) ยกเว้นพื้นที่เพาะเลี้ยง 
 การอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลาและกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การค้าสัตว์น้ำ รวมทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานศึกษา และสถานที่ราชการในหมู่บ้านในเขตป่าชายเลนที่ได้ปลูกสร้าง
อาคารถาวรหรือที่มีอยู่ก่อนวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ให้ดำเนินการหรือคงอยู่ต่อไปได้คราวละไม่เกิน ๒ ปี นั้น  
เพื่อความรอบคอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
เพื่อให้เงื่อนไขดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้และมีความชัดเจนสามารถตอบคำถามได้ ส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับวิธี
ดำเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติรับไปพิจารณา 

๒๐) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้หง่ชาติ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณา
ทบทวนกรอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 
ซึ ่งได้มีมติร่วมกันกับส่วนราชการที ่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓  
ในข้อเสนอเกี่ยวกับการอนุญาตให้ราษฎรที่ไม่มีเอกสารสิทธิเข้าไปอยู่อาศัยในเขตป่าชายเลน การให้กรมป่าไม้
จัดการดูแลป่าชายเลน การอนุญาตให้เรือประมงใช้พื้นที่ในเขตป่าชายเลนเป็นท่าเทียบเรือและการพิจารณา
เพิกถอนสภาพป่าชายเลนในส่วนของสถานที่ราชการในหมู่บานในเขตป่าชายเลนที่มีอยู ่ก่อนวันที่   
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณ ในการจัดระบบน้ำ ระบบบำบัดและระบบกำจัดของเสีย 
ให้ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งแล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมสำหรับเขตอนุรักษ์ 
ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณี รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดต่างๆ รวมทั้งการให้บุคคลหรือส่วนราชการในท้องถ่ินที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ร่วมกับเจ้าหน้าที ่ที่เกี ่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั ้งการบุกรุกที ่ดินในเขตป่าชายเลน  
เป็นคณะกรรมการร่วม ในการพิจารณาอนุญาตให้ราษฎรอยู่อาศัยในป่าชายเลน โดยให้ยืนยันว่า ราษฎร
ดังกล่าวเป็นผู้เข้ามาทำกินก่อนวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ จริง โดยให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ราษฎรด้วย นอกจากนี้ การกำหนดมาตรการด้านการเงินให้รัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎร  
ได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการลงทุน และหากมติคณะรัฐมนตรีใดขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้
ให้ใช้มติคณะรัฐมนตรีนี้แทน ตลอดจนการออกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าชายเลนฉบับใหม่ ให้ใช้มติคณะรัฐมนตรีนี้
เป็นหลัก 

๒๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง 
แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเชิงรุก คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ินของรัฐ (กบร.) เกี่ยวกับการขอปรับปรงุมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเชิงรุก จาก "เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที ่ดินของรัฐ (กบร.) เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณ ให้ กบร.  
จัดทำรายละเอียดของแผนให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป้าหมายของแผน/กิจกรรม 
ปริมาณงานและระยะเวลาที่จะดำเนินการ แล้วเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามกระบวนการงบประมาณต่อไป 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณ  
ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดของแผนให้ชัดเจน รวมทั้งเป้าหมายของแผน/กิจกรรม 
ปริมาณงานและระยะเวลาที่จะดำเนินการ แล้วนำเสนอ กบร. เพื่อประสานงาน ในการขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามกระบวนการงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ร ับผิดชอบต่อไป" โดยให้ กบร. รับความเห็นของ



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๘๙- 

กระทรวงกลาโหม ที ่เห็นควร ให้มีการประเมินผลการดำเนินการ โดยให้ กบร. กำหนดรายละเอี ยดต่อไป  
ไปพิจารณาดำเนินการด้วย 

๒๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เรื ่อง การบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติในหลักการตามทีร่องนายกรฐัมนตร ี
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เสนอ ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทาน  
ให้ประชาชนทำกิน ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายและการบริหารจัดการ  
ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐและ
จังหวัดโดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที ่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการ  
เพื่อดำเนินงาน ดังนี้ ให้สำรวจรังวัดขอบเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทให้จัดทำแผนที่กายภาพแสดง  
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทและให้สำรองที ่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต  
และให้คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทานให้ประชาชนทำกินพิจารณาดำเนินการอนุญาตจัดสรร
ให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อไป สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดและการจัดทำแผนที่กายภาพ ให้ขอตั้ง
งบประมาณไว้ในแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ส่วนค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด
ติดตามผลนั้น ให้ขอตั้งงบประมาณที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความจำเป็น
ต่อไป 

๒๓) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การดำเนินการจัดที่ดินของรัฐ 
ให้ประชาชนทำกิน คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการดำเนินการจัดที่ดินของรัฐให้ประชาชนทำกิน และให้ความ
เห็นชอบ ดังนี้ 

ให้คณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (กอ.ชดจ.) และคณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทาน (Supply 
Side) ให้ประชาชนทำกิน ส่งมอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ  
เพื่อการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยตามคำสั่ง ศตจ. ที่ ๒/๒๕๔๖ ดำเนินการต่อไป โดยให้คณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวมีอำนาจครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที ่ของ กอ .ชดจ. และคณะกรรมการฝ่ายจัดหาที ่ดินของรัฐ 
ด้านอุปทาน (Supply Side) ด้วย เพื่อให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจและมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ต่อไป ส่วนคณะกรรมการฝ่าย Demand Side ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ใกล้แล้วเสร็จ
ต่อไปหรือส่งมอบอำนาจหน้าที่ให้ ศตจ. และคณะอนุกรรมการของ ศตจ. ที่ ผอ.ศตจ. เห็นสมควร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทาน (Supply Side) ให้ประชาชนทำกิน
รายงานว่า ได้รวบรวมข้อมูลที่ดินที่จะจัดหาของหน่วยงานของรัฐทั้ง ๖ หน่วย โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ  

(๑) ที่ดินที่สามารถดำเนินการได้ทันที จำนวน ๒๕.๒๔ ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
๕.๗๙ ล้านไร่ ที่ราชพัสดุ ๑ ล้านไร่ ที่ ส.ป.ก. ๑๖.๙๘ ล้านไร่ และที่นิคมสหกรณ์ ๑.๕ ล้านไร่ 

(๒) ที่ดินที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น เจรจาหาวิธีกระจายสิทธิหรือฟ้องร้องดำเนนิคดี
จำนวน ๓.๖๕ ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ป่าไม้ถาวร ๑.๗ ล้านไร่ ที่ ส.ป.ก. ๐.๘ ล้านไร่ ที่นิคมสร้างตนเอง ๐.๑๕ ล้านไร่ 
และที่สาธารณประโยชน์ ๑ ล้านไร่ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๙๐- 

คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่ดินของรัฐด้านอุปทาน (Supply Side) ได้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) มีจำนวนเนื้อที ่ทั ้งสิ ้น ๒๘.๘๙ ล้านไร่ โดยสามารถจำแนกเนื ้อที่เป็นรายจังหวัด และแผน
งบประมาณ (Budgeting) ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเป็นจำนวนเงิน ๔ ,๘๖๔,๖๓๖,๘๔๐ บาท  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
กำกับดูแลการแจกเอกสารสิทธิ ์ที ่ดินทำกินเป็นรายจังหวัด  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการแจกเอกสารสิทธ์ิ
ที่ดินทำกินเป็นรายจังหวัด และเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เรื่อง 
แนวทางการออกเอกสารสิทธิในที ่ดินให้กับประชาชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้เสนอให้มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดทำแผนที่ของทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
(๒) ปรับปรุงแนวเขตของพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้เป็น

เส้นแนวเขตเดียวกัน 
(๓) ตรวจสอบแนวเขตในภูมิประเทศจริง 
(๔) ปรับปรุงแนวเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
(๕) ปรับปรุงแก้ไขแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือกฎระเบียบต่างๆ 

ให้ตรงกับเส้นแนวเขตที่กำหนดข้ึนใหม่ 
(๖) ดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินประเภทต่างๆ ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นๆ 
(๗) มอบเอกสารสิทธิให้กับราษฎร 

๒๕) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ....  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. .... 
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพิ่มอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมเป็นกรรมการใน คณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ (กมร.) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน 
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. .... เป็นมาตรการสำคัญทางกฎหมายในการกำหนดมาตรฐานการจัดทำระวางแผนที่  
รูปแปลงที่ดินของแต่ละสว่นราชการที่มคีวามแตกต่างกันในกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับ และรองรับให้การจดัทำ
แผนที่ และแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องมากยิ ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการตรวจสอบขอบเขตและ
ตำแหน่งที่ดินดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

(๑) กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน 
ในที่ดินของรัฐ เรียกโดยย่อว่า "กมร." ประกอบด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตำแหน่ง ให้นายช่างใหญ่ กรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่
ตามที่กำหนด 

(๒) กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดิน
ของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๙๑- 

(๓) กำหนดให้การจัดทำระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินส่วนราชการต้องทำการ
รังวัดให้ได้มาซึ่งพิกัดตำแหน่งของทุกมุมเขตของแปลงที่ดินตามหลักเกณฑ์และวิธีการรังวัดที่ กมร. กำหนด 
พิกัดตำแหน่งที่ใช้ในการรังวัดต้องเป็นระบบพิกัดฉากที่สามารถปรับค่าพิกัดให้เป็นระบบพิกัดฉากที่ใช้ใน
ราชการกรมที่ดิน และเมื่อทำการรังวัดเสร็จแลว้ให้ส่วนราชการจัดทำระวางแผนที่และแผนทีรู่ปแปลงทีด่ินตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

(๔) กำหนดรูปแบบของระวางแผนที่ มาตราส่วน และรายละเอียดอื่นๆ ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการจัดทำระวางแผนที่ที่ กมร. กำหนด 

(๕) กำหนดให้แผนที่รูปแปลงที่ดินต้องแสดงค่าพิกัดฉาก มาตรส่วนและรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่กำหนด โดยแผนที่รูปแปลงที่ดินต้องจัดทำเป็นข้อมูลดิจิตอล 

(๖) กำหนดให้ที่ดินซึ่งบุคคลมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ที่ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐ ให้ถือว่าแผนที่รูปแปลงที่ดินที่กรมที่ดินจัดทำไว้เป็นแผนที่รูปแปลงที่ดินตามข้อ ๑๔  
วรรคหนึ่ง และให้นำลงมาไว้ในแผนที่รูปแปลงที่ดินรวมตามข้อ ๑๔ วรรคสอง 

(๗) กำหนดให้ส่วนราชการส่งสำเนาแผนที่รูปแปลงที่ดินและข้อมูลดิจิตอลของที่ดินที่ได้
จัดทำขึ ้นตามข้อ ๑๔ ให้กรมที่ดินภายในระยะเวลาที ่กำหนด และให้กรมที่ดินนำข้อมูลที ่ได้รับมาจัดทำ
ฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ ในระบบภูมิสารสนเทศตามที่กำหนดและให้ส่วนราชการแจ้งการแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงแผนที่รูปแปลงที่ดินและข้อมูลดิจิตอลให้กรมที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(๘) กำหนดให้ส่วนราชการจัดเก็บรายการรังวัด รายการคำนวณแผนที่ระวางแผนที่ และ
ต้นร่างแผนที่รูปแปลงที่ดินไว้เป็นหลักฐาน 

(๙) กำหนดให้ที่ดินแปลงที่ต้องทำการรังวัดใหม่ ให้ทำการรังวัดตามมาตรฐานที่กำหนด 
(๑๐) กำหนดให้ส่วนราชการทำการปรับระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินที่จัดทำข้ึน

ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและจัดส่งสำเนาแผนที่รูปแปลงที่ดิน และข้อมูลดิจิตอลให้กรมที่ดิน เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลในสารสนเทศภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๒๖) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. .... (การกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน)  คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. .... (การกระจายการถือครอง
ที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ 

สาระสำคัญของร่างระเบียบ 
(๑) กำหนดนิยามคำว่า "โฉนดชุมชน" หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกัน

บริหารจัดการการครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที ่ดินของรัฐเพื ่อสร้างความมั่นคงในการอยู ่อาศัยและ  
การใช้ประโยชน์ในที ่ดินของชุมชน ซึ ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้ อม 
ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบนี้ (ร่างข้อ ๓) 

(๒) กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มี
โฉนดชุมชน" เรียกโดยย่อว่า "ปจช." และกำหนดหน้าที ่ของ ปจช. เช่น เสนอนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณในการดำเนินงานโฉนดชุมชนต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างข้อ ๔ และร่างข้อ ๗) 

(๓) กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจาก
ตำแหน่งของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ ๕ - ร่างข้อ ๖) 
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(๔) กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวกับงานของคณะกรรมการ รวมทั ้งปฏิบัติงานอื ่นตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย (ร่างข้อ ๙) 

(๕) กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ภายในหกสิบวันนับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับและ
กำหนดให้มีพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานโฉนดชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่าสามสบิพื้นที่ให้แลว้เสร็จภายในหนึง่รอ้ย
ยี่สิบวันนับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ร่างข้อ ๑๐) 

๒๗) มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื ่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอแก้ไขถ้อยคำตาม
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ท ี ่ นร ๐๑๐๖/๑๙๙๔ ลงวันที ่ ๒๕ 
พฤศจิกายน๒๕๕๓ หน้า ๑ จาก “... รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ...” เป็น 
“... รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ...” 

(๒) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญคือ จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในรูปแบบขององค์การมหาชน 
เพื่อให้การดำเนินตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ เป็นไปอย่างอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ตามที่
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับการปรับปรุงองค์กรและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับการจัดต้ังธนาคารที่ดิน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ การกำหนดวัตถุประสงค์
ในการช่วยเหลือผู้จะสูญเสียสิทธิในที่ดินด้วยเหตุที่ดินจะหลุดจำนองหรือเหตุจากการค้ำประกัน การกำหนด
มาตรการสนับสนุน เพื่อให้ผู้ครอบครองที่ดินรายใหญ่ หรือผู้ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดินเท่าที่ควรจำหน่ายที่ดิน
ออกไป รวมทั้งประเด็นความเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดในการสนับสนุนทางการเงินของสถาบันฯ ที่จะจัดสรรให้แก่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและขอบเขตการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่นๆ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

(๓) สำหรับการดำเนินการจดัตั้งสถาบนัฯ ให้ดำเนินการตามข้ันตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ 

๒๘) มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕  เรื ่อง นโยบายรัฐบาลในการสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการจัดการที่ดินเชิงระบบเพื่อดำเนินการตามนโยบายสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)  
ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการ
จัดการที่ดินเชิงระบบ 

คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของ

เกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ทั้งหมด 
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(๒) เสนอความเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดินของประเทศ การจำแนกการใช้ประโยชน์ที ่ดินอย่างชัดเจน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนและการวางแผนการบริหารที่ดินให้มีความสอดคล้องกับการผังเมือง  
การชลประทานและการระบายน้ำ รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสร้างความเป็นธรรมและ  
ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบชัดเจน มีความครอบคลุม
และสามารถบูรณาการให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล 

(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น 
(๔) ให้คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบมีอำนาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการได้ 

(๕) รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
(๖) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๒๙) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(โฉนดชุมชน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า จากการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด
ต่างๆ ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
(โฉนดชุมชน) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในการใช้ประโยชน์จากที ่ด ิน จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) รับไปพิจารณาใ น
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การจัดการที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยไม่สามารถซื้อขายกรรมสิทธ์ิได้ 

๓๐) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษคณะรัฐมนตรีมีมติ 

(๑) เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ ตามมติที่ประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติเสนอ และ
มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้ 

(๑.๑) ให้เร่งรัดพิจารณาแนวทางการจัดจ้างบรษัิทที่ปรกึษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยควรเป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ เป็นผู้ทำการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เป้าหมายหลัก ภายในกรอบงบประมาณต่อกลุ่ม
พื้นที่ กลุ่มพื้นที่ละ ๑๐ ล้านบาท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๖ เดือน 

(๑.๒) สาระสำคัญของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในเบื้องต้นประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่เพื่อกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามขอบเขตและระดับของการเป็นพื้นที่พิเศษที่เหมาะสม  
ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย (๒) เครื่องมือในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
(๓) กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้ บริการภาครัฐ รวมทั้ง 
สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และ (๔) โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทีจ่ำเป็น และเปน็ปัจจัยต่อความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ โดยระบุให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๙๔- 

ครอบคลุมถึงกระบวนการมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน การสำรวจความต้องการของประชาชน
และผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งการประมาณการอุปสงค์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(๑.๓) กรอบการศึกษาด้านพื้นที ่ในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนา  
เขตเศรษฐกจิพิเศษ ในเบื้องต้นกำหนดใหเ้ป็นการศึกษา ใน ๕ กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ (๑) ภาคเหนือ ประกอบด้วย
พื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย (๓) ภาคตะวันออก ประกอบด้วย พื้นที่
ชายแดนจังหวัดสระแก้ว (๔) ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และ (๕) ภาคใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพื้นที่ชายแดน
จังหวัดนราธิวาส 

(๒) อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใชจ้่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทำการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยขอให้ทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

 

๓๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงเลขานุการและ  กรรมการของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เสนอ ดังนี้ 

 

(๑) เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
(๑.๑) รับทราบนโยบายของประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่มุ่งหมายให้การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานะส่วนหนึ่งของ Road Map ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มีส่วนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และ  
ช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ 

(๑.๒) รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงปีที่ผ่านมา ได้แก่ (๑) การศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในระดับประเทศและระดับพื้นที่ (๒) การหารือร่วมกับหน่วยงานในเรื่องการให้สิทธิประโยชน์
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และมาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว (๓) การเตรียมความพร้อม 
สร้างความเข้าใจและการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน (๔) การศึกษาตัวอยา่ง
รูปแบบการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ (๕) การสำรวจพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและ
โอกาสการเช่ือมโยงไปยังประเทศในภูมิภาค และ (๖) การประสานความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับราชอาณาจักร
กัมพูชาและมาเลเซียในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน 

 

(๒) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
(๒.๑) ให้ความเห็นชอบพื้นที ่ที ่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั ้งเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน ๔ พื้นที่ชายแดน ได้แก่ (๑) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (๒) อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว (๓) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (๔) พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และ (๕) อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๙๕- 

(๒.๒) เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุน (๒) การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (๓) มาตรการ
สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เพื่อใหส้ามารถ
รองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒.๓) เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด เพื ่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ กนพ. พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการด้าน
สิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (๒) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง และ (๓) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ  
ด่านศุลกากร 

(๒.๔) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใน กนพ. เพิ่มเติม ประกอบด้วย (๑) พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และ (๒) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 

๓๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

(๒) เห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. และมอบหมายหน่วยงานรับไปดำเนินการ
โดยประสานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 

(๒.๑) ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยให้รับนโยบายประธานและความเห็นของ กนพ. เกี ่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้มีผลในทางปฏิบัติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ 
ในเรื่องการเตรียมระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและประปา) การพัฒนาโครงข่ายถนนและการคมนาคมขนส่ง
กิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การวางผังเมือง การจัดการขยะและของเสีย การพัฒนาบริเวณ
พื้นที่ชายแดนการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักลงทุน และการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด 
ไปประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป 

(๒.๒) ที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี ๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙ โดยมีมติเห็นชอบการกำหนดขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก การกำหนดสิทธิประโยชน์
และมาตรการทางการเงิน การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะ  
ข้ามแดนไป-กลับ และให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน รวมทั้งเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร และ มอบหมายหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงาน
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีผลในทางปฏิบัติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้สามารถเริ่มเปิดให้มี
การลงทุนได้ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

(๒.๓) ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้จัดทำข้อเสนอโครงการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์ 
และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง ไปหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
อีกครั้งตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ดำเนินการ



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๙๖- 

นำเข้าผลผลิตจากประเทศเพื ่อนบ้านอยู ่แล้วมารวมกลุ ่มในรูปแบบของสหกรณ์เพื ่อแปรรูปและส่งออก  
แล้วนำเสนอ กนพ. พิจารณาต่อไป 

 

๓๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) เห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยกำหนดกลไกทางกฎหมายที่สามารถผลักดันให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมบรรลุวัตถุประสงค์
ของการผังเมือง รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมืองให้เหมาะสม ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 

(๒) ให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขผังเมืองรวม “เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง” ผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิ
เสนอข้อคิดเห็นหรือยื่นคำร้อง ไม่ควรจำกัดเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณดังกล่าวเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึง
ผู้มีส่วนได้เสียในผังเมืองรวมนั้นๆ ทั้งผัง และในการจัดทำ “รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม” ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น
และร่วมจัดทำรายงานการประเมินผลฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งกำหนด 
“ระยะเวลาที่เหมาะสม” ในการจัดทำรายงานการประเมินผลฯ และออกระเบียบว่าด้วยแนวทางจัดทำรายงาน
การประเมินผลฯ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือเงื่อนไขที่บ่งช้ีว่าต้องมีการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ขึ ้นใหม่ ตลอดจนทำความเข้าใจกับภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และฝึกอบรมเพิ ่มขีดความสามารถ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและ
ดำเนินงานการผังเมืองในรูปแบบใหม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม ทันการณ์ มีความยั่งยืน และ
สอดรับกับความต้องการของประชาชนได้อย่างดี ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

๓๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและ
เห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเสนอ และได้พิจารณาข้อเสนอของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ๖ สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ (๑) การขอใช้
ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที ่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ที ่เสื ่อมโทรม) เพื ่อพัฒนาด่านชายแดนให้เป็นศูนย์กลา ง 
การแลกเปลี่ยนและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การบริการโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล 
และ (๒) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ำ 

 

๓๕) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  
ครั ้งที ่ ๓/๒๕๕๘ เมื ่อวันที ่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปมติการประชุมได้ ดังนี้ 
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-๙๗- 

(๑.๑) เห็นชอบข้อเสนอประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ระยะที่ ๒ 

(๑.๒) เห็นชอบข้อเสนอการผ่อนปรนเงื่อนไข เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(๑.๓) เห็นชอบการจัดสรรที ่ดินที่มีการถอนสภาพให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์  
โดยให้เอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแกว้ 
มุกดาหาร ตราด สงขลา และหนองคาย 

(๑.๔) เห็นชอบระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เช่าที่ดินราชพัสดุ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกรมธนารักษ์  

(๑.๕) ให้ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื ้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก และระยะที่ ๒ 

(๒) ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป ดังนี้ 

(๒.๑) ให้พิจารณาพื้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะทาง (ยาง/รถยนต์) วิจัย ฯลฯ เพิ่มเติม
ตามที่ได้สั่งการไว้ โดยเฉพาะกิจกรรมประเภทที่ประเทศต้องการ ที่มีศักยภาพที่เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ รวมถึงการแปรรูปต่างๆ ฯลฯ 

(๒.๒) ให้มีการกำหนดให้ชัดเจนเกี ่ยวกับการจัดหาพื้นที ่ การให้สิทธิประโยชน์  
การให้เอกชนร่วมลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณะทำงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

(๒.๓) ให้ดำเนินการพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่ ๑ (มุกดาหาร 
สงขลา ตาก สระแก้ว ตราด และหนองคาย) และให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) และกระทรวงมหาดไทย
ดำเนินการในเรื่องผังเมืองและที่ดินโดยทันที 

 

๓๖) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) และให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยมีองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 

 

๓๗) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ ดังนี้ 
(๑.๑) เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยกำหนด 

คลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรก ได้แก่ (๑) Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนกิส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคลัสเตอร์ดิจิทัล  
(๒) คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ (๓) กิจการ
เป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา 
คลัสเตอร์และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความสำคัญสูง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ต่อไป 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๙๘- 

(๑.๒) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผ ิดชอบ  
การขับเคลื่อนนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ 

(๒) ให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที ่เห็นควรกำหนดนิยามของ “เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ” ให้ชัดเจน การกำหนดให้อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์  
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่าอุตสาหกรรมทั่วไป การกำหนดพื้นที่
ดำเนินการเพิ่มเติมจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ การกำหนดให้คลัสเตอร์
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นตัวอย่างคลัสเตอร์ใน Super Cluster การกำหนดเกณฑ์หรือแนวทางการคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่จะเข้าขอรับสิทธิพิเศษ การพัฒนาเมืองแบบ Poly Centric รวมทั้งการพัฒนาระบบน้ำและ
พลังงานใหม่ที่มั่นคง เพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ควรมีมาตรการในการจัดการ
ปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม และให้ความสำคัญในลำดบัสูง 
กับมาตรการสนับสนุนด้านการพัฒนาคนและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา และมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปพิจารณาดำเนินการ  
ต่อไปด้วย 

(๓) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกำกับให้กระทรวง
อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอรต์ามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่
โดยด่วน รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทาง  
การให้สิทธิพิเศษในลักษณะเดียวกันน้ีกับกิจการใดๆ ที่อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในระยะต่อไป
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

๓๘) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนา
พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่  
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กบพ.) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนบุญัญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างระเบียบฯ  
ควรประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการนโยบาย และ (๒) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ และปรับแก้ไขชื ่อย่อของสำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที ่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมิให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม 
“ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นกรรมการในข้อ ๖ และ (๔) ของ (ร่าง) ระเบียบฯ 
การให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โด ยคำนึงถึง 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการให้สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจเสนอ กบพ. 
พิจารณาปรับแผนงานหรือโครงการ รวมถึงปรับวงเงินรายจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
และในกรณีที ่มีความจำเป็น กบพ. อาจพิจารณาให้มีการโอนความรับผิดชอบในแผนงานหรือโครงการ  
จากหน่วยงานของรัฐหนึ่งไปเป็นของหน่วยงานของรัฐอื่น จะต้องไม่ขัดกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๙๙- 

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านงบประมาณตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่ควร
จะจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และภารกิจพื ้นที ่ของหน่วยงาน ซึ ่งจะทำให้มี  
ความครอบคลุมครบถ้วนในภารกิจและมีความชัดเจนในการดำเนินการ เพื ่อมิให้มีปัญหาในการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงาน 

(๒) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ร ่วมพิจารณากำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการนโยบายและ
คณะกรรมการบริหารทั ้ง ๒ คณะ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี แล้วส่งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการตรวจสอบ (ร่าง) กฎหมายฯ ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เช่ือมโยงกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบัน และหากประสงค์จะให้มีกลไก
คณะกรรมการเพิ ่มขึ ้นให้พิจารณาแต่งตั ้งเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานดำเนินการเพื ่อมิให้เกิด 
ความซ้ำซ้อน เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยเร็ว 

(๓) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.  
ที่เห็นควรประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื ่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรในการขับเคลื่อน  
การดำเนินการที่สำคัญ เช่น บุคลากรและงบประมาณ การกำหนดแผนและตัวชี้วัดการดำเนินการที่ชัดเจน 
และการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึนใหมจ่ะต้องไม่เป็น
เหตุให้ ขอเพิ่มอัตรากำลัง ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดให้
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบงาน
ด้านการเสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาอุตสาหกรรมและ
แผนงานในภาพรวม รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมของกระทรวง
อุตสาหกรรมรับผิดชอบงานดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องจัดต้ังส่วนราชการข้ึนใหม่ ไปพิจารณาด้วย 

 

๓๙) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม 
โดยมิให้กรรมสิทธ์ิ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที ่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที ่เหมาะสมโดยการ  
ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเภทที่ดินกำหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

(๒) รับทราบกระบวนการการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่
ดำเนินการ ระยะที่ ๑ กระบวนการการจัดทีด่ินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ ส.ป.ก. สำหรับพื้นที่ดำเนินการระยะที่ ๒ 
และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ
จัดให้ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามอำนาจหน้าที ่ที่กฎหมายกำหนด ตามความเห็นของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๓) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และจัดให้มีการปลูกป่าเพิ ่มเติมในพื้นที ่ที ่มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาออกกฎหมายเพื่อให้



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๑๐๐- 

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ินของรฐัแต่ไม่สามารถนำมาเรียกรอ้งใหร้ัฐออกเอกสารสทิธิ เช่น โฉนดที่ดิน
ให้ในภายหลัง 

(๔) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็น
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติควรคำนึงถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  
เป็นหลักสำคัญมากกว่าสิทธิในการจัดสรร และเพื ่อเป็นการลดข้อพิพาทระหว่า งภาครัฐและภาคเอกชน  
และควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื ่อต่างๆ เพื ่อให้ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกระบวนการจัดระเบียบ  
การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติให้กับประชาชนทั่วไปทราบในวงกว้างควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างจริงจัง และในกระบวนการดำเนินการจัดทีด่ินให้เกษตรกรควรเพิ่มกระบวนการประเมินและเตรยีมความพรอ้ม
ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีทักษะหรือองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของการจัดสรรที่ดิน และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับสมาชิกทุกคนลดความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้ง
ในการใช้ทรัพยากรที่ดินร่วมกันจนอาจทำให้การดำเนินกระบวนการจัดหาที่ดินไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหากลุ่มเกษตรกรไม่สามารถรวมกันได้ หรือ ไม่ประสบความสำเร็จ 
ในการบริหารจัดการที่ดินที ่ได้รับไปแล้ว รวมทั้งควรดำเนินการให้สอดคล้องและถูกต้องตามหลั กเกณฑ์ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 

๔๐) มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื ่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ พ.ศ. ....  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอถอน  
(ร่าง) พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อนำไปหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้ได้ข้อยุติ   
และเมื ่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื ้นที ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีว่า ในการดำเนินการเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรกำหนดอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการคณะต่างๆ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ชัดเจน โดยให้คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้วางกลไก (Regulator) ในการบริหารจัดการ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เฉพาะมีความสอดคล้องกับศักยภาพ  
แต่ละพื้นที่ภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักความโปร่งใส และหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เพื ่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้สูงข้ึน 

 

๔๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกจิพเิศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เคร ืองาม) ร ่วมกับกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ที ่ถอนไปจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้มีกลไก  
ในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชั ้นนอก  
ตามแนวชายแดน เพื่อให้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยคำนึงถึงข้อกฎหมาย   
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมิให้เกิดความขัดแย้งกัน 
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-๑๐๑- 

(๒) ส่วนการพัฒนาพื้นที ่ชั ้นในเพื ่อขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์และ 
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เช่น เมืองยางพารา (Rubber City) โดยที่มีการจัดทำกฎหมาย
อีกฉบับหนึ่งอยู ่แล้ว จึงให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกั บรองนายกรัฐมนตรี  
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) พิจารณาดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้สอดคล้องกับ
ร่างกฎหมายตามข้อ (๑) รวมทั้งพิจารณาให้มีกลไกในการประสานงานโดยตรงกับผู้ลงทุนที่มีความสนใจและ
เข้าข่ายเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ประชารัฐและการวิจัย และพัฒนาของประเทศด้วย 

(๓) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติพิจารณากำหนดมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เช่น ผู้อาศัยเดิมในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งข้ึนใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินดังกล่าวเกิดความเหมาะสม 

 

๔๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) เห ็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรม
เป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการ
ดำเนินโครงการ ดังนี้ 

(๑.๑) พื้นที่ดำเนินการ โดยดำเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ  
เขตพัฒนาเมือง 

(๑.๒) ผลการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นต้น ทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด 
เป็นต้น ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-
นครราชสีมา เป็นต้น และทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วงกรุงเทพฯ-
ระยอง 

(๑.๓) การดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์แก่  
นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม การจัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดต้ัง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทนุ (One Stop Service) การอำนวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องการดำเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี การจัดหา
ที่ดินและระยะเวลาเช่าที่ดิน ระยะเวลาพำนักและทำงานของนักลงทุนและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ สิทธิในการ
ทำธุรกรรมทางการเงิน การใช้เงินตราต่างประเทศ การจัดตั้งศูนย์ธุรกรรมการเงิน และการจัดตั้งกองทุน  
ในพื้นที่ร่วมกับชุมชนในท้องถ่ิน 

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินโครงการและงบประมาณค่า ใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้มี
รายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

(๒.๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ด้านการขนส่งที ่ เชื ่อมโยงทั ้งระบบ  
ด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา 
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-๑๐๒- 

(๒.๒) แผนดำเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะต่างๆ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย 

(๒.๓) กฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพื ่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที ่ดิน และการจัดหาแรงงาน รวมทั้ง  
การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการ 
ขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

(๒.๔) แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน 
๔๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) อนุมัติหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญให้มี
กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ม ีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ ทย  
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที ่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื ่อให้
สอดคล้องกับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เช่น องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำนาจในการอนุมัติ 
อนุญาต จดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้ง  
การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวควรที่จะพิจารณาถึงความมั่นคงและประโยชน์
ของประเทศเป็นสำคัญด้วย จึงสมควรพิจารณาในรายละเอียดให้รอบคอบในชั ้นการตรวจพิจารณาของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื ่อให้การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เ กี ่ยวข้องในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 

(๒) รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

(๓) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อสัง่การของนายกรัฐมนตรีในการสร้างความรับรู้เกีย่วกบั
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื ่อให้ผู ้ท ี ่เกี ่ยวข้องเข้าใจถูกต้องตรงกัน และรับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 

๔๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) อนุมัติหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกรวม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิง เทรา เพื่อส่งเสริม 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๐๓- 

สนับสนุน และอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์บางประการภายใต้เขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และ
ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

(๒) ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรแก้ไขปรับปรุงชื่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ  
ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)] การเรียงลำดับช่ือจังหวัดในภาคตะวันออก 
ควรเรียงตามลำดับภูมิศาสตร์ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมทั้งควรผลักดันให้ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติ ในเรื ่องนี ้เป็นกฎหมายหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล ะให้สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับนี้ และความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณและ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิ การจัดต้ังกองทุนต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ การกำหนดให้การถมทะเลได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการประมง ขอบเขตพื้นที่ 
ที ่กำหนดเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทำแผนเกี ่ยวกับการผังเมือง  การแก้ไขถ้อยคำและ 
เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการบางประการในร่างพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งการพิจารณาจัดทำกฎระเบยีบ
ในการลดระยะเวลาและขั ้นตอนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตสำหรับโครงการในพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

(๓) รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

 

๔๕) มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื ่อง การเสนอเรื ่องเกี ่ยวกับ 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เช่น การใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าไม้ถาวร 
เป็นต้น มีการพิจารณาอย่างบูรณาการเพื ่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ สอดคล้องกับ 
หลักวิชาการด้านการอนุรักษ์และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชน จึงมีมติให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ส่วนราชการเจ้าของเรื ่องต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงกอ่น  
และให้นำความเห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเสนอไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพร้อมกับเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

๔๖) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

(๑) ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหารือร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้
ประโยชน์ในที ่ดินของจังหวัดต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องสำหรับการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดทำ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๐๔- 

ผังเมืองรวมจังหวัดและสามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในพื้นที่ด้วย 

(๒) ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั ่งการให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจความเหมาะสม 
ในการจัดให้มีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่น ตลาดชุมชนในระดับตำบลและอำเภอ  
ตลาดกลางระดับจังหวัด โดยให้นำเสนอข้อมูลและแผนการดำเนินงานดังกลา่วให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นั้น 
ในการดำเนินการดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำแนวทางการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมที่เป็นการให้  
หน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์หรือ
ผู้ประกอบการในพื้นที่จัดสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจำหน่ายเป็นรายเดือน 

 

๔๗) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) คร ั ้งที ่  ๑/๒๕๖๐ เมื ่อวันที ่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ ่งม ีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการดำเนินงานตามมติ คทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ประกอบด้วย (๑) การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการ (๒) การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย
การจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (๔) การดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่เป้าหมาย  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (๕) การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๘) โดยการจัดเตรียมที่อยู ่อาศัยที ่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นในระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระได้ และ (๖) การติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี นครพนม และ
ยโสธร  

(๒) รับทราบการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ กรณีการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

(๓) รับทราบการจำแนกประเภททีด่ินจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และลำปาง ตามมตคิณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  

(๔) ที ่ประชุมได้พิจารณาเรื ่องต่างๆ และมีมติ ดังนี ้ (๑) เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (๒) เห็นชอบกระบวนการ
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ที่ดินราชพัสดุ (๓) รับทราบหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ธนาคารที ่ดิน พ.ศ. .... และ (๔) เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการ คทช.  
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และให้ฝ่ายเลขานุการ คทช. นำไปพิจารณาร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔๘) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  
ครั้งที่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ. เสนอ โดยมีผลการพิจารณาและมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๐๕- 

(๑.๑) เห็นชอบให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๙ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและนครพนม และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง 
โดยกรมธนารักษ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักลงทุนเกี่ยวกับรายละเอียดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียม  รวมทั้ง
เงื่อนไขในการเช่าให้ละเอียด ชัดเจน และครบถ้วน 

(๑.๒) เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
กาญจนบุรี และนครพนม ซึ่งให้ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันจัดทำสัญญาเช่า และ
มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณามาตรการเร่งรัดการลงทุนและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น 

(๑.๓) เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกของการตรวจสอบ
เอกสารและพิธีการศุลกากรผ่านการควบคุมของเจ้าหน้าที ่ ระบบ CIQ (Customs, Immigration and 
Quarantine) และมอบหมายหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเร่งนำพื ้นที่  
มาก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ และเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อกำหนดจุดผ่านแดน ณ ด่านสะเดา  
แห่งใหม่ 

(๑.๔) เห็นชอบการแก้ไขคำสั่ง กนพ. ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานอนุกรรมการ และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมปรับปรุงคำสั่งดังกล่าว และดำเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ  
ในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(๑.๕) เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ๓ กลไก คือ (๑) กำหนดแนวปฏิบัติในการประสานงานระหว่างอนุกรรมการภายใต้ 
กนพ. และกลไกระดับพื้นที่ (๒) ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ติดตาม 
และขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ (๓) วางแนวทางการจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ และเช่ือมโยงกับหน่วยงานในส่วนกลาง 

(๑.๖) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้รับ
นโยบาย และความเห็นของ กนพ. ไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านลงทุน (One Stop Service: OSS) 
และการแก้ไขปัญหากรณีภาระค่าใช้จ่าย (ค่าสาธารณูปโภค) ในศูนย์ OSS การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าว และการดำเนินโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่าง  
ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการได้ตามแผน เป็นต้น 

(๒) ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของ
สำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับกรณีที่กรมศุลกากรมีความต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่ออนุมัติกรอบอัตรากำลัง
นั้น มิใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอแก้ไขเป็นสำนักงาน ก.พ. ไปดำเนินการ 

(๓) มอบหมายให้หน่วยงานที่เก ี ่ยวข้องดำเนินการตามผลการประชุม กนพ. ต่อไป  
โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๑๐๖- 

๔๙) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซี่งมีมติเกี่ยวกับเรือ่งต่างๆ ได้แก่ (๑) (ร่าง) กรอบ
แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor: EEC) (๒) เขตส่งเสรมิ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก (Special EEC Zone: Eastern Airport 
City (EEC-A) (๓) รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกกับการเชื่อมโยง ๓ สนามบิน (สุวรรณภูมิ  ดอนเมือง และ 
อู่ตะเภา) (๔) แนวทางการเร่งรัดการอนุมัติโครงการร่วมทุนรัฐ-เอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุน (Public-
Private Partnership: PPP) ในพื้นที่ EEC (๕) ความก้าวหน้าการชักจูงนักลงทุนรายสำคัญในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (๖) การจัดต้ังเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
of Innovation: EECi) (๗) การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ (๘) แนวทางการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  
ให้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป 

(๒) สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก: เมืองการบินภาคตะวันออก และการศึกษาระบบรางโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก 
กับการเชื่อมโยง ๓ สนามบิน ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้เร่งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
เพื่อเสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื ่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม  
ตามขั้นตอนต่อไป 

(๓) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ที่เห็นว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมจะต้องให้ความสำคัญกบัการเช่ือมโยงกันทั้งระบบ ไม่ว่าจะเปน็
ทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และ 
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล รวมทั้งควรมีการจัดทำแผนบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ และมีการจัดทำแผน/นโยบาย/กลไก ส่งเสริมการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง EECi กับเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ: เมืองการบินภาคตะวันออก โดยเฉพาะ 
การทำวิจัยพัฒนาและสร้างต้นแบบต่างๆ และการพิจารณาการจัดสร้างระบบราง หรือเพิ่มเส้นทางต่อขยาย 
“โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออก กับการเชื่อมโยงระหว่าง ๓ สนามบิน” ให้สามารถเชื่อมโยงถึง
พื้นที่ EECi ได้ นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจและชี้แจงผลประโยชน์ที่ประชาชน 
ในพื้นที่จะได้รับ รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง 
ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 

๕๐) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง กรอบการเจรจาของประเทศไทยและ
องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย เพื ่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๐๗- 

(๑) เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
(๑.๑) เห็นชอบท่าทีการเจรจาของประเทศไทยสำหรับเป็นกรอบในการประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖  - ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองออร์โดส เขตปกครองตนเองอินเนอร์มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยท่าที
การเจรจาของประเทศไทย เช่น (๑) สนับสนุนการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อความสำเร็จ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม และ  
(๒) สนับสนุนการขยายกรอบความร่วมมือของอนุสัญญาฯ กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment 
Facility: GEF) เป็นต้น 

(๑.๒) รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ 
ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ๒ คน ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร ๒ คน ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๒ คน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒ คน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ๑ คน และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ๑ คน 

(๒) หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบการเจรจาของประเทศไทย สำหรับการประชมุภาคี
อนุสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั ้งให้ชี ้แจงเหตุผลและประโยชน์ 
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

๕๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพเิศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที ่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ ่งให้เสนอ  (ร่าง) พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 

๕๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับเรือ่งต่างๆ ได้แก่ (๑) ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic 
Corridor: EEC) การจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม การวางแนวทางให้การรถไฟทางคู่เช่ือมโยงจากพื้นที่ EEC สามารถ
ต่อไปยังทวาย-ย่างกุ้ง-ติลาวา ซึ่งจะเชื่อมโยงไปจนถึงอินเดีย (๒) โครงการลงทุนท่าเรือหลัก ๓ แห่ง และ  
การเช่ือมโยงโดยระบบรถไฟทางคู่อย่างไร้รอยต่อ (๓) ระเบียบการร่วมทุนเอกชนให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนใน EEC  
(๔) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจดัต้ังเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมในพื้นที่ EEC และการประกาศเป็นเขตส่งเสรมิ 
ในเบื ้องต้น (๕) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 
Innovation: EECi) และ (๖) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและรายงานผลการดำเนินการต่อ
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

(๒) ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติมในพื้นที่ EEC จะต้องพิจารณาเงื่อนไข 
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-๑๐๘- 

และแนวทางการส่งเสริมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันในแต่ละเขตส่งเสริม เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น 
และควรเร่งรัดการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา EEC เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงาน 
มีความสอดคล้องเชื ่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ในภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้น รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐ
จำเป็นต้องตระหนักถึงและควรมีการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่ยังขาดความเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศ และ 
กับประเทศอาเซียน รวมถึงการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ 
และ SMEs ภายในประเทศเข้ามาลงทุนใน EEC ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ไปพิจารณาดำเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 

๕๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ. เสนอ ดังนี้ 

(๑.๑) การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู ้ลงทุนและการปรับปรุงเงื ่อนไขเสนอ 
การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย มอบหมายให้
กรมธนารักษ์ปรับปรุงรายละเอียดการสรรหาและคัดเลือกผู้ลงทุน รวมทั้งให้กระทรวงการคลังและกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาทบทวนมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(๑.๒) มาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กาญจนบุรี นครพนม มุกดาหาร 
และหนองคาย เป็นเวลา ๒ ปี หากมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุนในปีที่ ๑ และยกเว้น
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเปน็เวลา ๑ ปี หากมีการลงทุนจรงิไมน่้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทนุในปีที่ ๒ ของรอบปี
ที่สัญญาเช่า เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ภายในปี 
๒๕๖๓ 

(๑.๓) การบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุที่ได้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ และที่ ๓๔/๒๕๕๙ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุกับที่ดินเอกชน เปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดการเช่าที่ดินราชพัสดุ ชดใช้เงินแทนการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุ และเห็นชอบให้กรมศลุกากร  
ใช้ที ่ดินราชพัสดุ เนื ้อที ่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ เพื ่อก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที ่ ๒ จังหวัดตาก และ  
(๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เห็นชอบให้กันที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ ๑ บางส่วน เพื่อคงไว้ตามสภาพเดิม
และมอบหมายให้กรมธนารักษ์ดำเนินการเปิดประมูลให้เอกชนเช่าต่อไป 

(๑.๔) การพิจารณาจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดต้ังโครงการนิยมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยมอบหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินความเหมาะสม
และคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ และมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดิน
และบริหารจัดการเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินสำหรับจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว 

(๑.๕) แผนงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดจุดเน้นการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่
ให้ชัดเจน เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๐๙- 

(๑.๖) แนวทางการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กำหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน พิจารณากำหนด
มาตรการและสิทธิประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนตามจุดเน้นการพัฒนาในพื้นที่ศักยภาพการลงทุนสงูในพืน้ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สงขลา สระแก้ว และมุกดาหาร รวมทั้งการสนับสนุนการลงทุนของ SMEs และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงเร่งรัดการดำเนินโครงการและมาตรการสำคัญใน ๑๐ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จ 

(๒) มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามผลการประชุมฯ โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(๓) ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องร ับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและ 
สำนักงบประมาณ เช่น การเตรียมความพร้อมตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเร่งดำเนินการโครงการ/รายการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแลว้ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ไปพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

(๔) มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพิจารณาแนวทางการสนับสนุนให้
ภาคเอกชนลงทุนดำเนินการในกิจการที่พักอาศัยของแรงงานที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและให้กระทรวงการคลังรายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ให้ กนพ. ทราบต่อไปด้วย 

๕๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) ร ับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ 
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้แก่ (๑) เขตส่งเสริม 
เพื่อกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor: EEC)  
(๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (๓) การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อากาศยานใน EEC (๔) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก(๕) เห ็นชอบ (ร ่าง) แผนปฏิบ ัติการการพัฒนาและส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวในพื ้นที่  
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (๖) การจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  (๗) การพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ ๑๑ และ (๘) รูปแบบตัวอย่างของเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นต้น รับไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

(๒) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

๕๕) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๐- 

(๑) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๐ เมื ่อวันที ่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ ่งมีมติเกี ่ยวกับเรื ่องต่างๆ ได้แก่  
(๑) ความคืบหน้าและพิจารณาแผนกำหนดเวลาการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานที่สำคัญในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (East Economic Corridor: EEC) (๒) การอนุมัติให้โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา 
(TG MRO Campus) เป ็นโครงการใน EEC Project List (๓) การแต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน 
ร ่วมลงทุนโครงการใน EEC Project List (๔) การชักจูงนักลงทุนรายสำคัญและการเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๕) การเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย 
และเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และโครงการระยะเร่งด่วน รวมทั้ง  
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ติดตามกรณีเอกชนขอรับการสนับสนุนการสร้างที่พักแรงงาน   
การสร้างคลังสินค้าและไซโลขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมในประเทศ และอุตสาหกรรมการต่อเรือเพิ่มเติม และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น รับไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและ
รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงาน เพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไปตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

(๒) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของสำนักงบประมาณ
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงอุตส าหกรรม 
โดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเร่งดำเนินการจัดทำแผนแม่บทในการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยกำหนดเป้าหมายของแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ที่สามารถดำเนินการและวัดผลสำเร็จที่ชัดเจน ส่วนโครงการใน EEC Project List ที่เป็นการร่วมทุนระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ควรแสดงแหล่งเงินและจำนวนเงินการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
ครบถ้วน ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประกอบการพิจารณาเพื่อจะได้ทราบถึงภาระงบประมาณ
ภาครัฐที่ต้องใช้ในการลงทุนต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควรเร่ งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน  
ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 

๕๖) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีมติ 
ดังนี้ 

(๑.๑) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบิน เห็นชอบหลักการโครงการฯ รวมทั้ง
เห็นชอบเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้พื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ตั้งแต่สนามบิน  
ดอนเมืองถึงสุดเขตกรุงเทพฯ และรวมถึงสถานีสุวรรณภูมิ เป็นพื้นที่ “EEC” เพิ่มเติม ให้พื้นที่โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบินตลอดแนวโครงการฯ ตั้งแต่สนามบินดอนเมืองถึงสนามบนิอู่ตะเภาเปน็ “เขตส่งเสรมิ” 
ให้รัฐบาลรับภาระหนี้โครงสร้างพื ้นฐานของโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ของการรถไฟแห่งประเทศ ไทย  
กระทรวงคมนาคม เป็นเงิน ๒๒,๕๕๘.๐๖ ล้านบาทและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบเพื่อให้โครงการฯ สามารถเชื่อมต่อการเดินรถไฟกับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือหรือโครงการ
รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๑- 

(๑.๒) ความคืบหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
มอบให้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจัดประชุมชี้แจงสาระสำคัญของ  
(ร่าง) พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย  
หลังจากที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 

(๑.๓) การกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มเติม มอบหมายให้
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกศึกษาความเหมาะสม การขยายพื้นที่ EEC 
เพิ ่มเติม ครอบคลุมพื้นที ่โดยรอบเชื่อมโยงกับ ๓ จังหวัดเดิม ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน และนำเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณภายในปี ๒๕๖๑ กรอบวงเงิน ๙๕ ล้านบาทเพื่อดำเนินการต่อไป 

(๒) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น รับไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและ
รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป 

๕๗) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย รับทราบแนวทางการพัฒนาเมือง
ใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ และแผนการพัฒนาเมืองใหม่อจัฉริยะตัวอย่างในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) การให้ความเห็นชอบการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการรว่มลงทุน  
กับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมใน
คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร 

(๒) รับทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้การดำเนินการใดๆ ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ หรือดำเนินการไปแลว้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้มีมติ  
ให้ยกเลิกหรือกำหนดเป็นอย่างอื่น 

(๓) มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) และให้
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดำเนินการตามผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพ ิเศษ  
ภาคตะวันออกทราบต่อไป 

 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๒- 

(๔) ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการฯ เห็นควรดำเนินการตามกระบวนการด้วยความละเอียด
รอบคอบตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รบั เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการ
ลงทุนเป็นสำคัญ และในการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ควรให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบ 
ผลประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย เพื่อนำไปพิจารณาดำเนนิการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 
หน่วยงานและองค์กรหรือตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ 

ด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของประเทศไทย 

 

 

 

 
 
 
 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๓- 

ภาคผนวก ๔ 
หน่วยงานและองค์กรหรือตำแหน่งที่มอีำนาจหน้าที ่

ด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
 

จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงสามารถสรุปหน่วยงานและองค์กร /
ตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังแสดงในตารางท่ี ๒ ดังนี ้

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 

(๑) ด้านการกำหนดสิทธิในท่ีดินและกระจายการถือครองท่ีดิน 

(๑.๑) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
• สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้ อม  (ส ผ .) 
เป ลี่ ย น แ ป ล ง เป็ น 
กรมที่ดิน 

คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 
(รมว.ทส. เป็นประธานและ 
ผอ. สผ. เป็นกรรมการ และ
เลข าธิการ ) ถู กยกเลิ ก โด ย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลง 
เป็น “คณะกรรมการจัดที่ดิน” 
และกำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
กรรมการ 

 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการจัด
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  รวมทั้ งให้ มี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) กำหนดแนวทางการจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชน 
มีที่ดินสาหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพตามควรแก่
อัตภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผน 
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ 
(๒) วางแผนการถือครองที่ดินในการจัดที่ดิน 
(๓ ) สงวนหรือหวงห้ ามที่ ดิ นของรัฐ ซ่ึง มิ ได้ มี  
บุคคลใด มีสิท ธิครอบครองเพื่ อให้ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(๔) กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขเก่ียวกับการจัดที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน
และหนังสือรับรองการทำประโยชน์  หรือเพื่อ
กิจการอ่ืนตามประมวลกฎหมายน้ี 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ประมวลกฎหมายน้ีหรือ
กฎหมายอ่ืนกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย 

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา ๑๔ และมาตรา 
๒ ๐  ที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม 
โด ย พระ ราชบัญ ญั ติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่  
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๔- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๑) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
 คณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ 
(๑) กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี  (๒) เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (๓) ติดตาม ตรวจสอบ 
แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก าร ใช้ ที่ ดิ น ข อ งป ร ะ เท ศ 
ให้ เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน  
(๔) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจาย 
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (๕) กำหนดมาตรการ
หรือแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (๖) เสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดิน รวมทั้ งเสนอความเห็นเก่ี ยวกับ 
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีหน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ เก่ี ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ ดินและ
ทรัพยากรดินซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อธิบดีกรมที่ดิน จัดที่ดินของรัฐซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง
ให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพ
ได้ 

ประมวลกฎหมายที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการพิ จารณา 
เพื่ออนุญาตให้ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
(ผู้ ว่าราชการจังห วัดเป็น 
ประธาน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ) 

(๑) พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
(๒) พิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง 
เก่ียวกับการอนุญาต (๓) พิจารณาข้อกำหนดหรือ
เงื่อนไข เก่ียวกับการอนุญาต (๔ ) เชิญผู้ แทน 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ 
(๕) พิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับระเบียบน้ี 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย การอนุญาตให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  

 

  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๕- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๒) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๑.๒) กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
• กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ 

แก้ไขปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่
ราษฎร ที่ประสบปัญหาทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ โดยการจัดสรรที่ดินให้ตั้ งถิ่นฐาน 
ประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ให้เป็นหลักแหล่ง
และเป็นระเบียบ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พระราชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพื่อการ 
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๑.๓) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
• กรมส่งเสริมสหกรณ์  

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แก้ไขปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่
ราษฎร ที่ประสบปัญหาทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ โดยการ จัดสรรที่ดินให้ตั้งถิ่นฐาน 
ประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ให้เป็นหลักแหล่ง
และเป็นระเบียบ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พระราชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพื่อการ 
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

• สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม (รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและ
ส ห ก ร ณ ์เ ป ็น ป ร ะ ธ า น 
เล ข าธ ิก า ร สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
เป็นกรรมการและเลขานุการ) 

กำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับหรือระเบียบ
เก่ียวกับการปฏิบัติ งานการปฏิ รูปที่ ดินของ  
ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ 
ส.ป.ก. รวมทั้ง (๑) จัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนำมาใช้
ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๒) พิจารณา
กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน การจัดซ้ือหรือเวนคืน
ที่ดิน และการกำหนดเน้ือที่ที่ดินที่จะให้เกษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรเช่าระยะยาว หรือเช่าซ้ือ 
(๓) กำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน 
ในเขตปฏิ รูปที่ ดิ น  (๔ ) อนุ มัติแผนงานและ
โครงการการปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม 
ตลอดจนงบค่าใช้จ่ายของ ส.ป.ก. เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๑.๔) นายกรัฐมนตรี 
• สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ส ถ า บั น
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

ควบคุมดูแลสถาบันให้ดำเนินกิจการไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ (๑) ดำเนินการ
เพื่ อให้ เกิดการกระจายการถือครองที่ ดินที่  
เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
อย่ าง เห มาะสม  แ ละ จัด ตั้ ง ธน าค ารที่ ดิ น  
(๒) รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่าง
ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินกับเจ้าของที่ดิน 
ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่
ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ ดินอย่างเต็มที่   
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงที่ดินของรัฐและดำเนินการให้ได้มาซ่ึงที่ดินของ
เอกชนที่ ไม่ได้ ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์  
ไม่คุ้มค่าเพื่อให้ เกษตรกรและผู้ยากจนได้ ใช้
ประโยชน์อย่างทั่ วถึ ง รวมทั้ งสนับสนุนทาง
การเงินแก่การปฏิ รูปที่ ดินเพื่อ เกษตรกรรม  
(๔) สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดิน
ร่วมกัน ทั้ งที่ ดินทำกินและที่ดิ นสำหรับการ 
อยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน (๕) ประสานงาน 

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๖- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๓) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
  กับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของ

เกษตรกรและผู้ยากจน 
 

 (๒) ด้านการกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(๒.๑) กระทรวง 
มหาดไทย 
• กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

คณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติ 

กำหนดนโยบาย เป้าหมายที่เก่ียวกับการผังเมืองของ
ประเทศ เช่น หลักเกณฑ์การใช้ที่ดิน การพัฒนาและ
การดำเนินการตามผังเมือง ให้ความเห็นชอบผังประเทศ 
และผังภาค เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการผังเมือง กำหนดมาตรฐานผังเมือง ให้ความเห็นชอบผังจังหวัด
และผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและ
จัดทำผั งให้ ค วาม เห็นชอบผั งเมื องเฉพาะชี้ ข าด 
ปัญหาต่างๆ ในการวางผังเมือง เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการผังเมือง
จังหวัด 

ให้ ความเห็นชอบผั งเมืองรวมที่ องค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทำผัง เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

จัดทำ (๑) ผังนโยบายระดับประเทศ ใช้เป็นกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้าน
การใช้พื้นที่ การพัฒนาเมือง บริเวณที่เก่ียวข้อง และ
ชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลักการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
และการอ่ืนๆ ที่ จำเป็น (๒) ผังนโยบายระดับภาค  
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ 
ที่มีขอบเขตเกินหน่ึงจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธาร ณู ป โภค  สาธารณู ปการ  และบริการ
สาธารณะ และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (๓) ผังนโยบายระดับจังหวัด ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ระดับ
จังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง 
การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณูปโภค 
สาธาร ณู ปการ และบริการส าธารณ ะ และการ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการการขุด
ดินและถมดิน 

ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนด 
ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือ 
เนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดิน 
ที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน 
และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืนๆ 
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่  

พระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๗- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๔) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
  คนงานและบุคคลภายนอก 

(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนในการขุดดิน
หรือถมดิน 

 

 อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

จัดทำ (๑) ผังนโยบายระดับประเทศ ใช้เป็นกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้าน
การใช้พื้นที่ การพัฒนาเมือง บริเวณที่เก่ียวข้อง และ
ชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลักการพัฒนาพื้นที่พิ เศษ 
และการอ่ืนๆ ที่จำเป็น (๒) ผังนโยบายระดับภาค  
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่  
ที่มีขอบเขตเกินหน่ึงจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธารณูป โภค สาธารณู ปการ และบริการ
สาธารณะ และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม และ (๓) ผังนโยบายระดับจังหวัด ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ระดับ
จังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง 
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
สาธารณู ปการ และบริการสาธารณ ะ และการ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการการขุด
ดินและถมดิน 

ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
กำหนด ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือ
เนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดิน
ที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน 
และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืนๆ 
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่
คนงานและบุคคลภายนอก 
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนในการขุดดิน
หรือถมดิน 

พระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

• สำนักงาน
คณะกรรมการควบคุม
อาคาร, กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

คณะกรรมการควบคุม
อาคาร 

ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการกำหนด ประเภท 
ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เน้ือที่  และ 
ที่ตั้ งของอาคาร  การรับน้ำห นัก ความต้านทาน  
ความคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุ
ที่ใช้ การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร แบบและวิธีการ
เก่ียวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล 
ความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอ่ืน  

พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๘- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๕) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
  และการป้องกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบ

การจัดการเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร บริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด เป็นต้น 

 

(๒.๒) 
กระทรวงการคลัง 
• กรมธนารักษ์ 

คณะกรรมการ 
ที่ราชพัสดุ 

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการปกครอง
ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ เก่ียวกับที่ราชพัสดุ 

พระราชบัญญัติ 
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• กรมสรรพากร คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำจังหวัด 

ให้ ค วาม เห็ นชอบ การลดภ าษีห รื อย กเว้นภ าษี   
ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับ
การจัดเก็บภาษี เป็นต้น 

พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 

(๓.๑) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
• กรมป่าไม้ 

อธิบดีกรมป่าไม้ พิ จ ารณ าอนุญ าต ให้ ใช้ ป ระ โย ช น์ ในที่ ป่ า  แ ละ 
การดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องตามที่กฎหมายกำหนด 

พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔  
พระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
พระราชบัญญัติสวนป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 คณะกรรมการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ 

เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติต่อรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ
เก่ียวกับการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้พื้นที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้า
ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
การบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต
ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 คณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน 

เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนและเครือข่าย 
ป่าชุมชน หรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับ
ป่าชุมชนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๑๙- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๖) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
• กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช 

คณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติ 

กำหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ  เสนอแนะการ
กำหนดพื้นที่ ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายหรือ 
การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ ให้ความเห็นชอบการกำหนดพื้นที่ใด
เป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ  
เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒   

คณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 

ให้ความเห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป็นเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการขยายหรือ 
การเพิกถอนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่า 
สัต ว์ป่า เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่จำเป็น 
เพื่อการคุ้มครองและดู แลรักษาสภาพธรรมชาติ  
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ควบคุมเพื่อการ
จัดการสัตว์ป่า เห็นชอบแผนแม่บท เป็นต้น 

พระบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๖๒  

(๔) ด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และแร่ 
(๔.๑) 
กระทรวงมหาดไทย 
• กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

คณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการสำคัญ
เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ให้ความ
เห็นชอบแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามที่คณะกรรมการส่วนจังหวัดเสนอ 
กำหนดมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
(มาตรา ๖) และให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
ขึ้นในแต่ละจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
มีอำนาจห น้ าที่ กำหนดมาตรการและแนวทาง 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
เสนอแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดต่อคณะกรรมการ เพื่อขอความ
เห็นชอบ ประสานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
กับโครงการหลักของท้องถิ่น อนุมัติโครงการจัดรูป
ที่ดินที่ดำเนินการภายในเขตจังหวัด เป็นต้น 

พระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 สมาคม กรมโยธาธิการ
และผังเมือง การเคหะ
แห่งชาติ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้อง
กับหลักการผังเมืองหรือผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองแล้วแต่กรณี และดำเนินการให้มีสิ่งที่จะ
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามความเหมาะสมแก่สภาพ
ของชุมชนและการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต 

พระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๐- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๗) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 

(๔) ด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และแร่ 

(๔.๒) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
• กรมพัฒนาที่ดิน 

คณะกรรมการพัฒนา
ที่ดิน 

กำหนดการจำแนกประเภทที่ดิน และเสนอขอรับ 
ความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่ เก่ียวข้องรับไปปฏิบัติ วางแผนการใช้ที่ดิน 
การพัฒนาที่ดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินและ 
การกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประกาศกำหนด
เขตสำรวจที่ ดิน  และประกาศกำหนด เขตสำรวจ 
การอนุรักษ์ดินและน้ำ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้  
ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่  
ผู้ครอบครองที่ดินตามความเหมาะสมจากการกำหนด
บริเวณการใช้ที่ดินหรือการกำหนดเขตการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ กำหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน 
หรือกำหนดมาตรการเพื่ อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
เป็นต้น 

พระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• สำนักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง, กรม
ชลประทาน 

คณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินกลาง 

พิ จ ารณ า เสน อแ ผ น แ ม่ บ ท ก าร จัด รู ป ที่ ดิ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ กำหนดนโยบาย
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและ
งบประมาณของโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 
และโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่างๆ เป็นต้น จัดให้มี
การสำรวจบริเวณที่ดินที่เห็นสมควรจะกำหนดเป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน ประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน
อ่ืนในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกำหนด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการวางแผนผังการจัดแปลง
ที่ดิน ระบบชลประทาน การสร้างถนนหรือทางลำเลียง
ในไร่นา การปรับระดับพื้นที่ดิน การแลกเปลี่ยนที่ดิน 
และการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

พระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• กรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน การก่อสร้าง การบำรุงรักษาระบบชลประทาน และ
กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซ่ึงน้ำ
หรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำ
เพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภคหรือ
การอุตสาหกรรม ตลอดจนการป้องกันความเสียหาย 
อันเกิดจากน้ำ กับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซ่ึงอยู่ใน
เขตชลประทานด้วย 

พระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๑- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๘) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๔) ด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และแร่ 
(๔.๓) สำนัก
นายกรัฐมนตรี  
• สำนักงานทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งจัดทำนโยบายและแผน
แม่บทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการของห น่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แผนแม่บทการใช้  การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
ในเขตลุ่มนน้ำต่างๆ ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอ 

พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 คณะกรรมการลุ่มน้ำ การบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ รวมทั้งจัดทำ 
แผนแม่บทการใช้  การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
ในเขตลุ่มน้ำเสนอ กนช. จัดทำแผนป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม
เสนอ กนช. พิจารณาปริมาณการใช้น้ำ การจัดสรรน้ำ 
และจัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำและ
ควบคุมการใช้น้ำ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๔.๔) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
• กรมทรัพยากรธรณี 

คณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่
แห่งชาติ 

เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการ
แร่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๔.๕) กระทรวง
อุตสาหกรรม 
• กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการ 
เหมืองแร่ 

คณะกรรมการแร่ ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการประกาศให้มีการประมูล
เขตแหล่งแร่ ในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ 
ให้ ความเห็นชอบ ในการอนุญาตหรือไม่อ นุญาต  
การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน และกำหนดเงื่อนไข
ใดๆ เก่ียวกับประทานบัตรสำหรับการทำเห มือง
ประเภทที่  ๒  และ ๓ รวมถึงตามที่ กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี เป็นต้น ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับ
การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ  การโอน  
การเพิกถอน หรือการกำหนดเงื่อนไขใดๆ เก่ียวกับ
ประทานบัตรสำหรับการทำเหมืองประเภทที่  ๑ 
พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ ๑ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็น
แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น 

พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๒- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๙) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 

(๕) ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๕.๑) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
• สำนักงานนโยบาย
และแผน 

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

เสนอนโยบาย และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  เพื่ อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่รัฐมนตรีเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เป็นต้น 

 

• กรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน หรือแก้ไขอันตราย 
อันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอความเห็น
เก่ียวกับการให้มีการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด 
หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เสนอความเห็นเก่ียวกับการกำหนดมาตรการส่งเสริม
ด้านภาษีอากร และการลงทุนของเอกชนเก่ียวกับ 
การควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

(๖) ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัย 
(๖.๑) 
กระทรวงมหาดไทย 
• กรมที่ดิน 

อธิบดีกรมที่ดิน จดทะเบียนห้องชุด จำหน่ายห้องชุด และดำเนินการใดๆ 
ตามที่กฎหมายกำหนด 

พระราชบัญญัติ 
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง 

กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน วางระเบียบเก่ียวกับ
การจัดสรรที่ดิน เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัด 

ออกข้อกำหนดเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พิจารณา
เก่ียวกับการอนุญาตให้ จัดสรรที่ดิน ตรวจสอบการ
จัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือ
วิธีการที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๖.๒) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ 
• การเคหะแห่งชาติ 

คณะกรรมการ 
การเคหะแห่งชาติ 

วางนโยบายและควบคุมดูแลซ่ึงกิจการของ กคช. รวมถึง
การออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย
น้ันๆ 

พระราชบัญญัติ 
การเคหะแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๓- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๑๐) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๗) ด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม 
(๗.๑) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

คณะกรรมการเช่าที่ดิน
จังหวัด 

กำหนดห้ามท้องที่ที่ห้ามประกอบเกษตรกรรมบางประเภท 
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

พระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

คณะกรรมการเช่าที่ดิน
อำเภอ 

กำกับและเสนอแนะให้การปฏิบัติงานของ คชก. ตำบล 
ในเขตพื้นที่ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

คณะกรรมการเช่าที่ดิน
ตำบล 

ประกาศกำหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูง ผลผลิตขั้นสูงของ
ผลิตผลเกษตรกรรมซ่ึงเป็นพืชหลักที่นิยมปลูกในพื้นที่  
กำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่านาอาจเรียกเก็บค่าเช่านาในแต่ละปี
ตามความเหมาะสมแห่งท้องที่และประเภทของพืชหลัก 
และจัดทำทะเบียนผู้เช่าและผู้ให้เช่าภายในเขตตำบล 

พระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

• สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

คณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ 

พิจารณากำหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณากำหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ
เศรษฐกิจการเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

• สำนักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริม
และพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กร
เกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต 
การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการส่ง เสริมและ
พัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร 
ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตร
อินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืน ให้คำปรึกษาและ
ข้อ เสนอต่อคณ ะรัฐมนตรี ในการแ ก้ ไขปัญหาของ
เกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

พระราชบัญญัติสภา
เกษตรกรแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๘) ด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
(๘.๑) กระทรวง
อุตสาหกรรม 
• กรมโรงงาน 

อธิบดีกรมโรงงาน ควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้เหมาะสม และ
สอดคล้องตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

• การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

คณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ 
กนอ. ในการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการปฏิบัติ
ต ามที่ พ ระราชบัญ ญั ติ น้ี กำหนด  เช่ น  ก ารจั ด ตั้ ง  
การเปลี่ยนแปลงเขต และการยุบนิคมอุตสาหกรรม  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๔- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๑๑) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๘) ด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
(๘.๒) สำนัก
นายกรัฐมนตรี 
• สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

มีอำนาจหน้าที่ ประกาศกำหนดประเภทและขนาดของ
กิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน กำหนดท้องที่หรือ
เขตพื้นที่ให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน พิจารณาอนุมัติ
และอนุญาตเก่ียวกับการขอรับการส่งเสริมหรือสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  
เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๙) ด้านการปิโตรเลียมและพลังงาน 
(๙.๑) กระทรวง
พลังงาน 
• กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 

คณะกรรมการ
ปิโตรเลียม 

ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการใช้อำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ น้ี  ให้ความเห็นชอบแก่อธิบดีกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ  ทำความตกลงราคาขายก๊าซ
ธรรมชาติในราชอาณาจักร อนุญาตให้ผู้รับสัมปทาน 
ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔   

• สำนักงาน
นโยบายและแผน
พลังงาน 

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ 

เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัด 
ให้ มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศ เป็นต้น  

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

• สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 

คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 

กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ีภายใต้กรอบ
นโยบายของรัฐ  ออกประกาศกำหนดประ เภ ท
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการ
ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดประเภท ขนาด และ
ลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาต กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
ม่ันคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เสนอความเห็นต่อ
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าแผนการลงทุนในกิจการ
ไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยาย
ระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรี เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 คณะกรรมการผู้ใช้
พลังงานประจำเขต 

ดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานและ
ให้คำแนะนำแก่ผู้ ใช้พลังงานตามที่คณะกรรมการ
กำหนด เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๕- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๑๒) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๙) ด้านการปิโตรเลียมและพลังงาน 
(๙.๑) กระทรวง
พลังงาน 
• กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดลองและตรวจสอบ
เก่ียวกับพลั งงาน ในด้ านแหล่ งพลั งงาน  การผลิต  
การแปรรูป การส่ง และการใช้ ศึกษา วางแผน และ
วางโครงการเก่ียวกับพลังงานและกิจการที่ เก่ียวข้อง 
ค้นคว้าและพัฒนา สาธิต และก่อให้เกิดโครงการริเริ่ม
เก่ียวกับการผลิต การแปรรูป  การส่ง การใช้  และ 
การอนุรักษ์แหล่งพลังงาน เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซ่ึงกิจการของ กฟผ. 
เช่น ออกระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดราคาขาย
พลังงานไฟฟ้า ลิกไนท์ วัตถุเคมีจากลิกไนท์ และวัสดุ
อุปกรณ์ และกำหนดค่าบริการ และออกระเบียบเก่ียวกับ
วิธีชำระราคาขายหรือค่าบริการ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๑๐) ด้านการศาสนา โบราณสถาน วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 
(๑๐.๑) กระทรวง
วัฒนธรรม 

มหาเถรสมาคม ควบคุมและส่ ง เสริ มการศาสนศึกษา การศึ กษ า
สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการ 
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์  

พระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

• กรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากร คุ้มครองดูแลรักษา การบูรณะ การซ่อมแซมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และ
การควบคุมการผลิตและการค้าสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือ
สิ่งเทียมศิลปวัตถุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สมควร 

พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

• กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ น้ี  พิ จารณาและ 
ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
เสนอ ออกประกาศ ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติ น้ี  
เป็นต้น 

พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร และ 
คณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
ประจำจังหวัด 

เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และอาจเสนอแนะแนวทาง 
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ประเทศต่อคณะกรรมการ ดำเนินการร่วมกับชุมชน 
เพื่อจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
จากรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
เพื่ อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๖- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๑๓) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๑๐) ด้านการศาสนา โบราณสถาน วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 

  ต่อคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งระดม
ทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริม
ให้รู้คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภู มิปัญญาทาง
วัฒนธรรม และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

 

(๑๐.๒) กระทรวง
การท่องเท่ียวและ
กีฬา 
• การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ 
ททท. เช่น กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนงานของ 
ททท. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ออกข้อบังคับหรือระเบียบ
ต่างๆ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ 

จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการ
เพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 
จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวแห่ งชาติ  เสนอ
นโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการท่องเที่ยว ดำเนินการเพื่อให้มี
การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พิจารณาให้
ความเห็นชอบและกำกับดูแลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ ยวภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น 

พระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

จัดทำ “แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว” ภายใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ 

พระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑๑) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
(๑๑.๑) กระทรวง
คมนาคม 
• สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร 

คณะกรรมการ
จัดระบบการจราจร
ทางบก 

เสนอนโยบายและแผนหลักต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ วงเงินลงทุน 
รวมทั้งพิจารณากำหนดโครงการที่จะใช้เงินกู้ ความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการเข้าร่วมลงทุนของ
ภาคเอกชน ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับ
การจราจร เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนหลัก 
กำหนดมาตรฐานเก่ียวกับการจัดระบบการจราจร 
ทางบก เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

คณะกรรมการนโยบาย
การขนส่งทางบก 

กำหนดนโยบายการขนส่งทางบกระยะสั้นและระยะ
ยาว นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาและดำเนินการสถานี
ขนส่ง มาตรการและแผนพัฒนาการขนส่งทางบก 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๗- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๑๔) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๑๑) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
(๑๑.๑) กระทรวง
คมนาคม 
 สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร 

คณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลาง 
และคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทาง
บกประจำจังหวัด 

กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวน
รถสำหรับการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทาง 
กำหนดจำนวนผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง กำหนด
อัตราค่าขนส่งและค่าบริการ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
บรรดาที่มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการเก่ียวกับ
กิจการขนส่งมวลชน 

เสนอรายงานและแผนการดำเนินกิจการขนส่งมวลชน 
ให้ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
กิจการขนส่งมวลชน  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

• กรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวง ดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะ 
ที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวงให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด 

พระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

พิจารณ าให้ เอกชนเข้ ามาลงทุนในกิจการอันเป็ น
สาธารณูปโภค 

พระราชบัญญัติทางหลวง
สัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

• การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

คณะกรรมการของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย 

กระทำกิจการและวางข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตาม
กิจการของการท่าเรือภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ 
เช่น การซ้ือ จัดหา เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง 
จำหน่าย หรือดำเนินงานเก่ียวกับสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ 
บริการและความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ และ
ออกระเบียบเก่ียวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว การจัด
ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ บริการและ
ความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ ขุดลอกและ
บำรุงรักษาร่องน้ำภายในอาณาบริเวณ ควบคุม ปรับปรุง 
และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือ
และการเดินเรือภายในอาณาบริเวณ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๔๙๔ 

• กรมเจ้าท่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

กำหนดแนวแม่น้ำลำคลองหรือทะเลอาณาเขตแห่งใด
เป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือ กำหนดทางเดินเรือทั่วไป
และทางเดินเรือในเขตท่าเรือ นอกจากทางเดินเรือในเขต
ท่าเรือกรุงเทพฯ และกำหนดกำหนดแนวทะเลแห่งใด
ภายในน่านน้ำไทยเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ 

พระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านน้ำไทย 
พุทธศักราช ๒๔๕๖ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๒๘- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๑๕) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๑๑) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
• การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย 
คณะกรรมการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

พระราชบัญญัติการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๔ 

• การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

คณะกรรมการการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ 
รฟม. เป็นต้น 

พระราชบัญญัติการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

• กรมการขนส่ง 
ทางน้ำและพาณิชยนาวี 

อธิบดีกรมการขนส่งทาง
น้ำและพาณิชยนาวี 

ควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พระราชบัญญัติการ
ขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลัง, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 
กระทรวงคมนาคม, 
กระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม หรือ
กระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศกำหนดให้พื้นที่ในเขตศุลกากร สถานี ท่าเรือ 
หรือพื้นที่หน่ึงพื้นที่ใดที่ เหมาะสมสำหรับการดำเนิน 
พิธีการ เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวก 
ในการขนส่งข้าม
พรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๑๒) ด้านการบริการสาธารณะ 
(๑๒.๑) กระทรวง
สาธารณสุข 
• กรมอนามัย 

คณะกรรมการ
สาธารณสุข 

เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย 
แผนงานและมาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุขและ
พิจารณาให้ความเห็นเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุข
ตามที่ รัฐมนตรีมอบหมาย ศึกษา วิเคราะห์และ 
ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเก่ียวกับการสาธารณสุข 
ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และ
ต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คำปรึกษา กำหนด
โครงการ ประสานงาน รวมถึงควบคุมสอดส่อง 
การปฏิบัติของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายน้ี เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
และคณะกรรมการ
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่
กำหนด เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้คำปรึกษาหรือสนับสนุน
ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นต้น 

พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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-๑๒๙- 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ-๑๖) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง อำนาจหน้าท่ี กฎหมาย/ระเบียบ 
(๑๒) ด้านการบริการสาธารณะ 
(๑๒.๒) 
กระทรวงมหาดไทย 
• กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการกลาง 
และคณะกรรมการใน
ระดับจังหวัด 

เพื่อให้คำแนะนำและกำกับการดำเนินการของราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการ 

พระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

• กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

คณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 

กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี  บู รณาการพัฒนาระบบ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพให้คำแนะนำ 
ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี จัดให้มี
การศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, 
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงต้อง
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ ให้การสงเคราะห์
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป็นต้น 

พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๕ 
สภาพทั่วไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๓๐- 

ภาคผนวก ๕ 
สภาพทั่วไปจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

๑. ลักษณะทางกายภาพ 
๑.๑ ขอบเขตและการปกครอง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ทางถนนสายเอเชียประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ ๗๒ กิโลเมตร และทางเรือประมาณ ๑๓๗ 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๒,๕๕๖.๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๕๗๙,๙๐๐ ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่  ๖๓ ของ
ประเทศไทย และเป็นอันดับที่ ๑๑ ของจังหวัดในภาคกลาง 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

ดังแสดงในรูปท่ี ๒ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ ขอบเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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-๑๓๑- 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ อำเภอ ๒๐๙ ตำบล ๑ ,๔๕๙ หมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาลตำบล ๓๑ แห่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๑ แห่ง โดยมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ๓๔ หน่วยงาน ส่วนราชการ
ส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ๕๗ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ๒๔ แห่ ง และหน่วยงานอิสระทั้งสิ้น   
๙ แห่ง  

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  

ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ำไหลผ่าน ๔ สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย  
รวมความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร  

นอกจากนี้ยังมีลำคลองธรรมชาติและคลองขุด ประมาณ ๑ ,๒๕๔ คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ำเกือบทั่ว
บริเวณพื้นที่ เช่น คลองบางบาล คลองบางหลวง คลองเจ้าเจ็ด คลองอุทัย คลองบางแก้ว คลองบางพระครู 
คลองลากค้อน คลองลาดชะโด คลองระพีพัฒน์ คลองลาดชิด คลองพระยาบันลือ เป็นต้น และมีเข่ือนพระราม
หก ซึ่งเป็นเข่ือนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ในรัชกาลที่ ๖ เพื่อกั้นลำน้ำป่าสัก 
ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ โดยตัวเขื่อนมีความยาว ๙๐.๒๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร มีช่องระบายน้ำทำดว้ย
บานเหล็ก ๖ ช่อง ทางด้านขวาของตัวเขื ่อนมีประตูเปิดให้เรือผ่านขึ ้นล่องได้ ชื ่อ “ประตูน้ำพระนเรศ”  
ส่วนทางด้านซ้ายเป็นประตูทดน้ำสู่คลองระพีพัฒน์มีชื่อว่า “ประตูระบายน้ำพระนารายณ์”ลำคลองที่สำคัญ  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ คลองบางบาล คลองบางปลาหมอ คลองบางหลวงคลองมหาราช คลองบางแก้ว 
คลองลาดชะโด คลองบางพระครู คลองกุฎี คลองลาดชิด คลองนาคู คลองพระยาบันลือ คลองขุนศรี คลองไผ่พระ 
คลองกกแก้ว คลองร่มไทร และคลองปากกราน เป็นต้น  

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจาก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทำให้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบกับสภาวะ
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งกับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ปกคลุมในช่วงฤดูฝนทำให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตก 

๑.๔ ฤดูกาล 
 พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ 
แต่เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน 
ที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดู หนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศหนาวเย็นช้ากว่า
สองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 

ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับ 
ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ใน
เดือนเมษายน 
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-๑๓๒- 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลมุ
ประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบรเิวณ
ภาคกลาง และภาคเหนือเป็นลำดับในระยะนี้ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  
โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความช้ืนสูง 

๑.๕ อุณหภูมิ 
 พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มถูกขนาบด้วยพื้นที่สูง 

๓ ด ้าน ค ือท ิวเขาทางด ้านตะว ันตกของประเทศ และเขตเท ือกเขาและท ี ่ส ูงทา งภาคเหน ือก ับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเขตที่ราบสูง จึงมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนส่วนใน  
ฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ๒๘.๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๒๓.๒ องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๘ องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดในรอบปี โดยอุณหภูมิ 
สูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ ๔๒.๑ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาว
ที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม อุณหภูมิต่ำที่สุดวัดได้ ๑๐.๐ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๗ 

๑.๖ ฝน 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำและมีพื้นที่ไม่ค่อยกว้างขวางนัก ทำให้

ปริมาณฝนต่างกันไม่มาก ปริมาณฝนรวมตลอดปีอยู่ระหว่าง ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณ 
บางพื้นที่ของอำเภออุทัยที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีประมาณ ๘๐๐ มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า โดยฝนที่เกิดข้ึน
เป็นฝนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสช่ัน
เคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัพระนครศรีอยุธยาหรือใกล้เคียง ทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นอีก ปริมาณฝนตลอดปี 
๑๐๘๒.๔ มิลลิเมตร และมีฝนตก ๑๒๒ วัน สำหรับเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในจังหวัดนี้คือเดือนกันยายน 
มีปริมาณฝนเฉลี่ย ๒๔๘.๖ มิลลิเมตร และมีฝนตก ๒๐ วัน  

๑.๗ พายุหมุนเขตร้อน 
 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสช่ัน  

ที่มีกำลังอ่อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว บางครั้ง
อาจทำให้เกิดนำ้ท่วมได้ โดยพายุดีเปรสช่ันดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสช่ันที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน
ที่มีถ่ินกำเนิดจากทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่  

๒. ข้อมูลประชากร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชากรเพิ่มข้ึนจาก ๖๙๑,๕๖๙ คน ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น ๘๑๗,๔๔๑ คน 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๘.๒ (ภาพที่ ๖.๒.๑) โดย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีประชากรเป็นชาย ๓๙๓,๕๗๐ คน เป็นหญิง ๔๒๓,๘๗๑ คน มีจำนวนครัวเรือน ๓๒๒,๙๙๑ ครัวเรือน 
โดยเขตการปกครองที่มีประชากรรวมมากที่สุด คือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประชากรรวมจำนวน 
๖๙,๔๘๘ คน (๒๓,๔๒๑ ครัวเรือน) และท้องถ่ินเทศบาลตำบลบ้านแพรก มีประชากรจำนวนน้อยที่สุด ๒,๐๖๗ คน 
(๘๕๕ ครัวเรือน) รายละเอียดของจำนวนประชากรและครัวเรือน แสดงในรูปท่ี ๓ ดังนี ้
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-๑๓๓- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ จำนวนประชากรรวมในจังหวัดพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๑ 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

๓. ข้อมูลทางเศรฐกิจ 
๓.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (Gross Provincial Product: GPP) 
(Top Down) เป็นอันดับที่ ๕ ของประเทศ มีมูลค่า ๓๖๕ ,๙๖๖ ล้านบาท รายได้เฉลี่ย (GPP Per Capita) 
๔๒๐,๙๖๓ บาท/คน/ปี เป็นภาคนอกเกษตรร้อยละ ๙๗ และภาคเกษตร ร้อยละ ๓ สาขาการผลิตที่มีมูลค่า
สูงสุด ๕ อันดับแรก คือ ๑) อุตสาหกรรมการผลิต ๒) การขายส่ง การขายปลีกฯ ๓) บริการด้านอสังหารมิทรพัย์ 
๔) เกษตรกรรม ๕) การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ ดังแสดงในรูปท่ี ๔ ดังนี ้
  

๘๔๐๐๐ 

๘๒๐๐๐ 

๘๐๐๐๐ 

๗๘๐๐๐ 

๗๖๐๐๐ 

๗๔๐๐๐ 

๗๐๐๐๐ 

๗๒๐๐๐ 

๖๘๐๐๐ 

๖๖๐๐๐ 

๖๔๐๐๐ 

๖๒๐๐๐ 

จำนวนประชากร 

พ.ศ. 
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-๑๓๔- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔ แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ ๐.๔ สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ยกเว้น เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการ
ส่วนบุคคลอื ่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล โรงแรมและภัตตาคาร การก่อสร้าง และบริกา รด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ ดังแสดงในรูปท่ี ๕ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๕  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามสาขาการผลิต  

พ.ศ. 

ราคาประจำปี 
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-๑๓๕- 

๓.๒ ภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขต ๒ ของการส่งเสริมการลงทุน มีนิคมอุตสาหกรรม ๓ แห่ง ได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีเนื้อที่ ๑,๙๖๒ ไร่ โรงงาน ๙๓ แห่ง นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) มีเนื้อที่ 
๒,๓๗๙ ไร่ โรงงาน ๑๓๕ แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ๒ ,๐๕๐ ไร่ โรงงาน ๒๙ แห่ง มีเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ๒ แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด
มีเนื้อที่ ๑๑,๐๐๐ ไร่ โรงงาน ๒๒๙ แห่ง  และเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย มีเนื้อที่
๑๗๖ ไร่ โรงงาน ๑๑๐ แห่ง 

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดจำนวน ๒ ,๕๖๗ โรงงาน เงินทุนรวม 
๖๐๑,๕๘๘.๔๙ ล้านบาท จ้างคนงาน ๒๘๗,๖๖๗ คน มีโรงงานอุตสาหกรรมรับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๒ โรงงาน ขยาย ๑๔ โรงงาน เลิกกิจการ ๑๖ โรงงานสรุปมีการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม จำนวน ๙๖ โรงงาน (ร้อยละ ๓.๘๙) เงินลงทุน ๓๕,๘๓๖.๘๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๓๓) 
การจ้างงาน ๑๒,๖๖๘ คน (ร้อยละ ๔.๖๑) 

ด้านเงินลงทุนทั้งสิ้น ๕๔๘,๔๕๙.๙๕ ล้านบาท อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากที่สุด ๕ อันดับแรก 
ได้แก่ ๑) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑๗๕,๓๑๒.๔๑ ล้านบาท ๒) อุตสาหกรรมผลิต
เครื ่องจักรกล ๕๕,๑๙๗.๘๒ ล้านบาท ๓) อุตสาหกรรมเครื ่องมืออุปกรณ์ขนส่ง ๔๗ ,๔๙๕.๙๓ ล้านบาท 
๔) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ๒๘,๔๓๙.๔๖ ล้านบาท ๕) อุตสาหกรรมอาหาร ๒๔,๗๖๑.๓๖ ล้านบาท 
 

๓.๓ ภาคพาณิชยกรรม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีธุรกิจที ่จดทะเบียนนิติบุคคลทั้งสิ ้น ๗ ,๑๔๕ แห่ง 
ทุนจดทะเบียน ๑๗๖,๔๐๐ ล้านบาท ประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด ๕ อันดับแรก คือ ๑) การขายส่ง 
ขายปลีกฯ ๒) การผลิต ๓) การก่อสร้าง ๔) การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า และ ๕) กิจกรรมการบริหารและ
บริการสนับสนุน 

ผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ๖๙๗ แห่ง ทุนจดทะเบียน ๔,๐๖๕,๒๕๙,๐๐๐ บาท  
แบ่งเป็นประเภท บริษัทจำกัด ๔๐๐ แห่ง ทุนจดทะเบียน ๓,๘๐๒,๘๔๙,๐๐๐ บาท ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด 
๒๙๗ แห่ง ทุนจดทะเบียน ๒๑๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท ประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียน ตั้งใหม่มากที่สุด ๕ อันดับแรก 
คือ ๑) การขายส่ง ขายปลีกฯ ๒) การผลิต ๓) การก่อสร้าง ๔) กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน  
๕) การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทำให้การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ 
และทางเรือ มีผู้ประกอบการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม คลังสินค้าขนาดใหญ่ 
ห้องเย็น และโรงสีข้าว เพื่อส่งไปยังกรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกลา่ว 
ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย และอำเภออุทัย 
ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
กระจายตัวอยู่ในชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เทสโก้โลตัส บิ๊กซี  

 

๓.๔ การท่องเท่ียว 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีที่ยาวนานที่สุดถึง ๔๑๗ ปี เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที ่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั ้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์และอารยะธรรมมีโบราณสถาน  
ที่ยังคงเหลืออยู่เป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความรุ่งเรืองในอดีต องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
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-๑๓๖- 

(United Nation Educational Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้รับอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผลให้จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม
ตลอดทั้งปี 

จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนป ี๒๕๕๗ เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๙๕,๙๗๗ คน (จาก ๖,๖๙๘,๕๖๑ คน 
เป็น ๖,๙๙๔,๕๓๘ คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๔ ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจร (ไม่พักค้างคืน) ร้อยละ ๗๘  และเป็น
นักท่องเที่ยว (พักค้างคืน) ร้อยละ ๒๒ ดังแสดงในรูปท่ี ๖ และ รูปท่ี ๗ ดังนี ้

สถานที่ท่องเที่ยวทีส่ำคัญของจงัหวัดพระนครศรอียุธยา มีดังนี ้
๑. บริเวณเกาะเมืองและพื้นที่โดยรอบ เขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้แก่  พระราชวังหลวงหรือ 

พระราชวังโบราณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตร  
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม วัดพนัญเชิงวรวิหาร ป้อมเพชร หมู่บ้านญี่ปุ่น ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 
อนุสรณ์สถาน แห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) เป็นต้น 

๒. บริเวณอำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร เช่น พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ  
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

๓. บริเวณอำเภอนครหลวง อำเภอท่าเรือ เช่น ปราสาทนครหลวง วัดสะตือที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 
(นอน) ที่ยาวที่สุด และศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน เช่น มีดอรัญญิก เป็นต้น 

๔. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ บริหารโดยเอกชน ได้แก่ ปางช้างแลเพนียด พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น  
ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา 

๕. ตลาดน้ำที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ตลาดน้ำวัดคลองสระบัว ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง และตลาดน้ำอโยธยา  
ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา 

๖. การท่องเที่ยวแบบ Night Tour ล่องเรือชมแสงสว่างยามค่ำคืนกับบรรยากาศริมสายน้ำเจ้าพระยา 
รอบเกาะเมือง ผ่านสถานที่สำคัญ วัด โบราณสถาน ที่ประดับไฟไว้อย่างงดงาม และชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของชาวบ้านริมน้ำ 

๓.๕ ด้านการเกษตรกรรม 
 ๑) การใช้ท่ีดิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๕๙๗,๙๐๐ ไร่ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
๑,๑๗๘,๑๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๒ เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกทางการเกษตร ๔๑๙,๕๑๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 
สำหรับเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นเนื้อที่ปลูกข้าว ๑,๐๖๕,๕๘๓ ไร่  เนื้อที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 
๘,๓๕๒ ไร่ เนื ้อที ่ปลูกพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ ๙ ,๕๑๐ ไร่ และอื ่นๆ ๙๔,๙๔๖ ไร่ เมื ่อพิจารณาตาม
ลักษณะการถือครองที่ดิน พบว่า เป็นเนื้อที่ของผู้อื่น ๘๕๖ ,๖๓๓ ไร่ (ร้อยละ ๗๓) และเนื้อที่เป็นของตนเอง 
๓๒๑,๗๕๗ ไร่ (ร้อยละ ๒๗) 

๒) แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพสูงมากในการใช้น้ำทำการเกษตรและน้ำใช้ในโรงงา น

อุตสาหกรรมแต่มีบางครั้งที่เกิดการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ เพราะพื้นที่ชลประทานมีเพียง ๑,๒๕๕,๕๗๕ ไร่ 
มีโครงการชลประทาน ๑๓ โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื ่อสนับสนุ น 
การดำเนินการด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรม  
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-๑๓๗- 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๖ แสดงแผนภูมิจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน นักทัศนาจร นักท่องเท่ียว และระยะเวลาพำนัก 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๗ แสดงแผนภูมิจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
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-๑๓๘- 

๓) การปลูกข้าว 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ๗๘๘ ,๘๐๐ ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๗๗๔,๘๖๑ ไร่ 

ผลผลิตเฉลี่ย ๗๖๓ กิโลกรัมต่อไร่ อำเภอที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปีมากที่สุด คือ อำเภอเสนา และที่มีเนื้อที่  
ปลูกข้าวนาปีน้อยที่สุด คือ อำเภอบ้านแพรก สำหรับเนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง ๓๘๓ ,๒๙๔ ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
๓๘๓,๒๙๔ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๗๕๙ กิโลกรัมต่อไร่ อำเภอที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปรังมากที่สุด คือ อำเภอบางไทร 
และที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง น้อยที่สุด คือ อำเภอบ้านแพรก 

๔) การปศุสัตว์ 
ในปี ๒๕๕๘ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ อันดับแรก ได้แก่  ไก่ เป็ด โค แพะ และหมู 

ตามลำดับ จากสัตว์เศรษฐกิจ ๕ อันดับแรก พบว่า ไก่เลี้ยงมากที่สุดที่อำเภอบางปะอิน เป็ดเลี้ยงมากที่สุด 
ที่อำเภอบ้านแพรก โคเลี้ยงมากที่สุดที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา แพะเลี้ยงมากที่สุดที่อำเภอลาดบัวหลวงและ
หมูเลี้ยงมากที่สุดที่อำเภอท่าเรือ 

๕) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการประมง 
ในปี ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๕,๑๒๗ ครัวเรือน และ 

ประเภทการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงในบ่อ สำหรับการเลี้ยงในนา ร่องสวน และกระชังมีไม่มากนัก  ผลผลิตการ
เลี ้ยงสัตว์น้ำจืดมี ๕ ,๗๒๖,๑๓๗ กิโลกรัม ด้านการประมงสัตว์น้ำที ่จ ับได้ ๕ อันดับแรก ได้แก่  ปลานิล 
๔๐๐,๗๖๙ กิโลกรัม ปลาดุก  ๒๔๖ ,๐๑๕ กิโลกรัม ปลาตะเพียน ๒๔๒ ,๙๔๒ กิโลกรัม กุ้ งก ้ามกราม  
๑๑๖,๗๐๔ กิโลกรัม และปลาไน ๙๖,๖๔๑ กิโลกรัม 

๓.๖ ด้านแรงงาน 
สถานภาพแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๑ มกราคม – มีนาคม) 

ม ีประชากรอายุ ๑๕ ป ีข ึ ้นไป จำนวน  ๗๓๗ ,๙๕๙ คน เป ็นผ ู ้อยู ่ ในกำลังแรงงาน ๕๑๓ ,๑๐๘ คน 
เป็นผู้มีงานทำ ๕๐๕,๒๙๙ คน ผู้ว่างงาน ๔,๗๙๘ คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ ๐.๙ ผู้มีงานทำ จำนวน 
๕๐๕,๒๙๙ คน แยกเป็น ๑) ผู้มีงานทำในภาคเกษตร จำนวน ๔๐,๐๖๕ คน (ร้อยละ ๗.๙) ๒) ผู้มีงานทำนอก
ภาคเกษตรจำนวน ๔๖๕,๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑ โดยทำงานในสาขาการผลิตมากที่สุด จำนวน 
๒๒๘,๑๐๙ คน (ร้อยละ ๔๕.๒)  

๓.๗ สินคา้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับประชาชน ปี ๒๕๕๘ พบว่า มีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น ๒,๑๘๕,๒๘๑,๖๔๔ บาท 
อำเภอที่มีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สูงสุด ๕ อันดับแรก คือ อำเภอมหาราช นครหลวง บางบาล 
พระนครศรีอยุธยา และอุทัย ตามลำดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้/ 
ของตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยข้อมูลผู้ประกอบการสนิค้า OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ์และมูลค่า
การจำหน่ายสินค้า OTOP ดังแสดงในรูปท่ี ๘ และ รูปท่ี ๙ ตามลำดับ 

สินค้า OTOP ที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจมูกข้าวกล้องหอมนิล ของบริษัท เอส ที เฮ็ลธ 
เบฟเทอเรท จำกัด อำเภอผักไห่ ผลิตภัณฑ์น้ำลูกยอ ของวิสาหกิจชุมชนช้างน้อย อำเภอบางไทร ผลิตภัณฑ์
เครื ่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร ของนายพสิษฐ์  นาคะบุตร ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ของกลุ ่มทอผ้าขาวม้า 
บ้านหนองเครือบุญ อำเภอภาชี และผลิตภัณฑ์สบู่และแชมพูสมุนไพรจากธรรมชาติ 
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-๑๓๙- 

 
รูปท่ี ๘ แสดงแผนภูมิผู้ประกอบการสินคา้ OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ ์

 

 
รูปท่ี ๙ แสดงแผนภูมิ มูลคา่การจำหนา่ยสนิค้า OTOP พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๔๐- 

๓.๘ ด้านรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน 

ในปี ๒๕๕๘ ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ๒๘,๓๗๙ บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน ๒๒,๒๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓ ของรายได้ และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๔๕๔,๐๔๑ บาท 
(ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ) 

๓.๙ ด้านพลังงาน 

น้ำมันเช้ือเพลิงที่มีการปริมาณการจำหน่ายสงูสดุ คือ ดีเซลหมุนเร็ว บี ๒ จำนวน ๔๒๘.๗๕๙ ล้านลติร 
การใช้น้ำมันเช้ือเพลิงส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงข้ึน สถิติ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน) 

๔ ด้านการคมนาคม 
๔.๑ การคมนาคมขนส่งของจังหวัด  

การคมนาคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงข่ายการคมนาคมที่ด ีและมีระบบการขนส่ง  
ในรูปแบบต่างๆ ที่เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ของจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวกมีโครงข่าย
การคมนาคมที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครทั้งทางถนน ทางรางและทางน้ ำ และมีถนนเชื่อมต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง 

๑) การคมนาคมทางถนน  
การคมนาคมขนส่งของจังหวัดใช้การคมนาคมทางถนนเป็นสำคัญ โดยมีถนนสายสำคัญที่เช่ือมตอ่

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับพระนครศรีอยุธยา ดังนี้  
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์แยกเข้าทางหลวง

หมายเลข ๓๒ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๙  
• ทางด่วนศรีรัช (ทางด่วนหมายเลข ๙) เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ผ่านศูนย์ศิลปาชีพ

บางไทรและเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๙ และเลี้ยวเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แยกวรเชษฐ์  
• ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ (ถนนงามวงศ์วาน) 

เข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) ผ่านสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี 
ผ่านสามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ 
เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

• เส้นทางกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี โดยทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ เข้าสู่ทางแยก
สะพานปทุมธานี แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๔ ผ่านศูนย์ศิลปาชีพ  
บางไทรอำเภอบางปะหันเข้าสู่จังหวัด  

๒) การคมนาคมทางราง  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเส้นทางรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อจากภาคกลางไปยังพื้นที่ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้โดยรถไฟที่ให้บริการประจำทุกวัน จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอ 
บางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอภาชี ซึ่งแยกไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี โดยเส้นทางขนส่งทางรถไฟในจังหวัดมีระยะทางประมาณ ๗๒ กิโลเมตร  

 นอกจากนี้ยังมีรถไฟพิเศษที่เป็นขบวนรถจักรไอน้ำให้บริการปีละ ๓ ขบวน (วันที่ ๒๖ มีนาคม 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม และวันที่ ๕ ธันวาคม) ระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๑๔๑- 

๓) การคมนาคมทางน้ำ  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์และมีวิ ถีชีวิตที่สัมพันธ์กับการคมนาคมทางน้ำ 

มายาวนาน โดยมีแม่น้ำไหลผ่าน ๔ สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำน้อย  
รวมความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ประชาชนและนักท่องเที ่ยวส่วนหนึ ่งจึงนิยมเดินทางด้ วยเรือ 
ทั้งจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชม
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ภายในจังหวัด เช่น พระราชวังบางปะอิน วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
เป็นต้น 

 นอกจากด้านการท่องเที่ยว แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางน้ำ
ที่สำคัญของภาคกลาง เป็นเส้นทางลำเลยีงสนิค้าหลายชนิดทั้งวัสดุก่อสร้าง ผลผลติการเกษตร ปุ๋ย และถ่านหิน 
เป็นต้น โดยปัจจุบันมีท่าเรือสินค้า โรงงานและคลังสินค้าเป็นจำนวนมากกว่า ๗๐ แห่งที่ตั้งเรียงรายอยู่ตลอด
สองฝั่งของแม่น้ำทั้งสอง  

 นอกจากจะใช้แม่น้ำลำคลองต่างๆ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งแล้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ยังมีการนำทรายตามบริเวณลุ่มแม่น้ำลำคลองไปเป็นทรายที่ใช้ในการถมเพื่อการกอ่สรา้ง โดยกิจกรรมนี้เกิดข้ึน
ในอำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะอิน 

๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง ๗๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่

ประมาณ ๒,๕๕๖.๖๔ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม ตลอดพื้นที่ของจังหวัดมีแมน่้ำ
สำคัญสี่สายไหลผ่าน โดยในระหว่างแม่น้ำทั้งสี่สายนี้มคีลองน้อยใหญ่เช่ือมต่อกันเป็นโครงข่าย พื้นที่ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจึงเหมาะกับการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น การทำนาข้าว 

๕.๑ ทรัพยากรดิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บนที่ราบลุม่เจ้าพระยาตอนล่าง มีระดับความสูงตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ เมตร 

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย 
และแม่น้ำสาขาต่าง ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงน้อย ทำให้ทางน้ำที่ไหลผ่านมีการกวัดแกว่ง 
อย่างชัดเจน ทำให้บางพื้นที่เกิดการตัดขาดของทางน้ำเดิม สัณฐานที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ ลำรางแม่น้ำ 
ทะเลสาบรูปแอก (Oxbow Lake) รอยโค้งตวัดของทางน้ำ (Meander Scar) คันดินธรรมชาติ (Natural 
Levee) มาบทรายล้นฝั่ง (Crevasse Splay) เป็นต้น  

จากกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้จำแนกตะกอนบริเวณนี ้ออกได้เป ็น ๖ หน่วยตะกอน
ประกอบด้วย ตะกอนที่ลุ่มน้ำท่วมขังป่าชายเลน ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลน้ำข้ึน–น้ำลง ตะกอนร่องน้ำเก่า 
ตะกอนที่ลุ ่มน้ำขัง ตะกอนคันดินธรรมชาติและตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง (กรมทรัพ ยากรธรณี, ๒๕๕๘) 
ดังแสดงในรูปท่ี ๑๐ และตารางท่ี ๓ ดังนี ้
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-๑๔๒- 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๐ แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๕๘ 

 
  

๒๕๕๘ 
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-๑๔๓- 

ตารางท่ี ๓ คำอธิบายแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 

 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๕๘ 
  

๐.๐๑-๑.๖ 
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-๑๔๔- 

๕.๒ ทรัพยากรน้ำ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รวม ๒,๕๕๖.๖๔๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมลุม่น้ำสาขาที่ราบแมน่ำ้

เจ้าพระยา ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย ๑๖ อำเภอ มีพื้นที่อยู่เขตโครงการเจ้าพระยาใหญ่ทั้งหมด ได้แก่ 
โครงการชลประทานชัณสูตร และยางมณี ใช้น้ำชลประทานจากแม่น้ำน้อย โครงการมหาราช ใช้น้ำชลประทาน
จากคลองชัยนาท-อยุธยา และโครงการชลประทานนครหลวง โคกกระเทียม เร ิงราง และป่าส ักใต้  
ใช้น้ำชลประทานจากคลองอนุศาสนันท์ (ชัยนาท-ป่าสัก) รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

๑) ปริมาณน้ำฝน 
 ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการผันแปรตามพื้นที่ไม่มากนักมีค่าเฉลี่ยรายปี

อยู่ระหว่าง ๘๕๐ – ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ ๑๑ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ ๑,๑๐๔.๔ 
มลิลิเมตร รายละเอียดของปริมาณน้ำฝนแต่ละสถานีในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี ๑๑ ปริมาณฝนรายปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๕๘  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๑๔๕- 

ปริมาณน้ำฝนรวม ๙๐๕.๗ มิลลิเมตร (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย ๒๕๘.๕ มิลลิเมตร) จำนวน
วันฝนตกเฉลี ่ย ๙๐ วัน วันที ่ฝนตกมากที่สุด ๗๕.๑ มิลลิเมตร (เมื ่อวันที ่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)  
ลมพัดแรงที่สุด ทิศทาง ๖๐ องศา (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ความเร็ว ๓๑ นอต หรือ ๕๗ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
(เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

เดือนที่มีความยาวนานของแสงแดดมากที่สุดคือ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉลี่ยวันละ ๘.๗ 
ช่ัวโมง เดือนที่มีความยาวนานของแสงแดดน้อยที่สุดคือ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉลี่ยวันละ ๓.๐ ช่ัวโมง       
ความยาวนานของแสงแดดเฉลี่ยตลอดทั้งปี วันละ ๖.๓ ช่ัวโมง 

เดือนที่น้ำระเหยมากที่สุด คือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉลี่ยวันละ ๖.๐ มิลลิเมตร และเดือนที่
น้ำระเหยน้อยที่สุดคือ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉลี่ยวันละ ๓.๖ มิลลิเมตร ปริมาณน้ำระเหยตลอดทั้งปี  
วันละ ๔.๕ มิลลิเมตร 

๒) ปริมาณน้ำท่า 
เนื่องจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่

ส่วนใหญ่จึงมาจากคลองส่งน้ำชลประทานเป็นหลัก และมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่  
• แม่น้ำเจ้าพระยา เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอ  

บางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางประอิน และอำเภอบางไทร รวมความยาวของแม่น้ำน้ีไหลผ่าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร 

• แม่น้ำน้อย เป็นลำน้ำธรรมชาติ รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเข่ือนเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่
อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา แล้วไปบรรจบกับคลองบางบาล ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมที่บ้านสีกุก ความยาว 
ที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ ๓๐ กิโลเมตร แม่น้ำน้อยเป็นแหล่งน้ำที่นำมาใช้ด้านการเกษตร
มากที่สุด  เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่เต็มฝั่งพร้อมที่จะนำน้ำมาสู่พื้นที่การเกษตรได้โดยสะดวก 

• แม่น้ำลพบุรี เป็นลำน้ำธรรมชาติ ไหลผ่านจังหวัดลพบุรี เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่อำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำ 
ป่าสักที่หน้าวัดตองปุในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 
๖๒.๕ กิโลเมตร 

• แม่น้ำป่าสัก เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง แล้วไหลไปรวมกับ
แม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา หน้าวัดพนัญเชิง ความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
ประมาณ ๕๒ กิโลเมตร 

 นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำอืน่ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ คลองบางบาล คลองบางปลาหมอ 
คลองบางหลวง คลองมหาราช คลองบางแส คลองบางพระครู คลองราชโด คลองกุฏี คลองลาดชิด คลองนาคู 
คลองสระเทพ คลองพระยาบรรลือ คลองขุนศรี คลองไผ่พระ คลองกกแก้ว คลองร่วมไทร คลองปากกราน 
และคลองน้ำเค็ม 

๓) น้ำบาดาล 
 โครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสะแกกรัง และท่าจีน 
รายงานสรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมทรัพยากรน้ำ (๒๕๔๙) ได้ทำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ระหว่างปริมาณ
การใช้น้ำบาดาลระดับอำเภอ และศักยภาพน้ำบาดาล หรือปริมาณน้ำที่สามารถไหลเติมเข้าไปในช้ันน้ำบาดาล
ในแต่ละปี ซึ่งข้ึนอยู่กับปริมาณฝนและชนิดของช้ันหินให้น้ำซึ่งได้กล่าวถึงความสามารถในการไหลเติมผ่านช้ันหิน
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-๑๔๖- 

ให้น้ำประเภทต่างๆ พบว่า พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อระบบสมดุลน้ำบาดาล (Use to Yield > ๐.๙) กระจายอยู่ใน
พื้นที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อำเภออุทัย และอำเภอบางปะอิน 

๕.๓ ทรัพยากรแร่ 
 ทรัพยากรแร่ของประเทศไทย จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากรแร่ ได้ ๕ กลุ่ม คือ 
• กลุ ่มแร่เพื ่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื ้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ แร ่เพื่อ

อุตสาหกรรมซีเมนต์ เช่น หินปูน หินดินดาน เหล็ก และยิปซัม และแร่เพื่อการก่อสร้าง เช่น หินชนิดต่างๆ ที่ใช้เป็น
วัสดุก่อสร้างและใช้เป็นหินประดับ เช่น หินปูน หินแกรนิต หินอ่อน และหินทราย 

• กลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ โลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน แร่โลหะ 
เช่น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี พลวง ดีบุก และเหล็ก แร่อุตสาหกรรม เช่น ดินขาว เฟลด์สปาร์ แบไรต์ ฟลูออไรต์ 
เกลือหิน และทรายแก้ว และกลุ่มแร่รัตนชาติ เช่น พลอย (ทับทิมและแซปไฟร) 

• กลุ่มแร่เพื่อการเกษตร ได้แก่ โพแทช โดโลไมต์ เพอร์ไลต์และฟอสเฟต 
• กลุ่มแร่พลังงาน ได้แก่ แร่ถ่านหิน หินน้ำมัน และแร่กัมมันตรังสี 
• กลุ่มแร่เพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ันสูง ได้แก่ โคลัมไบต์ แทนทาไลต์ และแร่หายาก (Rare 

Earth Mineral) เช่น โมนาไซต์ และซีโนไทม์ แร่เหล่าน้ีส่วนมากพบเป็นแร่พลอยได้จากการทำเหมืองดีบุก 
 

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ทรายก่อสร้าง เป็นทรัพยากรแร่ที่มีความสำคัญที่จัดเป็น
กลุ ่มแร่เพื ่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ โดยมีเนื้อที ่แหล่งทรายทั้งหมด
ประมาณ ๑๖๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี ๑๒ ดังนี้ 

๑) พ้ืนท่ีแหล่งทรายก่อสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทรายเป็นวัสดุธรรมชาติ ที่เกิดจากการผุสลายของหินตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเม็ดและร่วนซุย 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดระหว่าง ๐ .๐๕ - ๒ มิลลิเมตร ส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์หรือแร่เขี้ยวหนุมาน  
ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นซิลิกาออกไซด์ นอกจากนี้ยังพบเหล็กออกไซด์ แร่เฟลด์สปาร์  เศษหิน แร่อื่นๆ  
ขนาดเล็กปะปนอยู่ ทรายมีหลายขนาดแบ่งตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ ๕ ขนาด คือ ทรายละเอียดมาก  
(๐.๐๕ - ๐.๑๐ มิลลิเมตร) ทรายละเอียด (๐.๑๐ - ๐.๒๕ มิลลิเมตร) ทรายขนาดปานกลาง (๐.๒๕ - ๐.๕๐ 
มิลลิเมตร) ทรายหยาบ (๐.๕ - ๑ มิลลิเมตร) และทรายหยาบมาก (๑ - ๒ มิลลิเมตร) ส่วนตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่า 
๒ มิลลิเมตร จัดเป็นกรวดซึ่งมีขนาดอยู่ระหว่าง ๒ - ๖๔ มิลลิเมตร แต่ถ้าขนาดของเม็ดตะกอนเล็กกว่า ๐.๐๕ 
มิลลิเมตร จัดเป็นทรายแป้งและตะกอนดิน 
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-๑๔๗- 

 

 
รูปท่ี ๑๒ แผนท่ีทรัพยากรแร่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๕๘ 
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-๑๔๘- 

แหล่งทรายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเกิดอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน 
ทรายบก หร ือทรายบ่อ (Pit Sand or Bank Sand) เก ิดจากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ และการผุพังของหินต้นกำเนิดชนิดหินทราย และสะสมอยู่ใต้พื้นดินเป็นแหล่งๆ หรือเกิดจากการ
สะสมตัวของทรายบรเิวณทางน้ำโค้งตวัดที่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของทางน้ำ ทำให้ทางน้ำเดมิ
กลายเป็นบกและมีตะกอนชนิดอื่นปิดทับ ลักษณะของทรายบกแบบแรกมีลักษณะเป็นเหลี่ยม มีมุมเหลี่ยม
ชัดเจน เป็นทรายที่เหมาะแกก่ารผสมคอนกรีต เพราะการแทรกตัวของทราย จะทำให้เกิดช่องว่างของคอนกรตี
ลดน้อยลง จะได้คอนกรีตที่ดี แต่ทรายชนิดนี้มักจะมีดิน ซากพืชซากสัตว์ปะปนอยู่ เมื่อจะนำทรายไปใชง้าน
ต้องล้าง หรือทำความสะอาดทรายเสียก่อน ปัจจุบันเป็นทรายที่หาได้ยาก ส่วนทรายที่สะสมตัวบริเวณทางน้ำเดิม
จะมีลักษณะเหมือนทรายแม่น้ำ คือ มีลักษณะกลมเกลี้ยง สะอาด โดยส่วนใหญ่แล้วการคัดขนาดดีกว่าทราย 
ที่เกิดจากการผุพังของหิน 

ทรายแม่น้ำ (River Sand) ทรายชนิดนี้เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติพัดพาหรือนำมาจากที่อืน่ 
รวมตัวกันอยู่ตามท้องแม่น้ำลำคลอง ปัจจุบันทรายชนิดนี้นิยมนำมาใช้ประโยชน์มาก เพราะพบได้ง่ายกว่า
ทรายบก ลักษณะของทรายแม่น้ำ มีลักษณะกลมเกลี้ยงสะอาด เนื่องจากการพัดพาของน้ำ ทำให้สิ่งสกปรก     
ที่ติดอยู่กับทรายตกหล่นระหว่างทาง นอกจากนี้ขณะที่ถูกพัดพามากับน้ำนั้นเม็ดทรายจะเกิดการเสียดสีกัน
จนกระทั่งเป็นทรายที่มีลักษณะกลมเกลี้ยงจึงทำให้การประสานกับส่วนผสมของปูนซีเมนต์ไม่ดีเท่าที่ควร  
เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเม็ดทรายที่กลมเกลี้ยง 

แหล่งทรายก่อสร้างที่พบในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นทรายบกทั้งหมด ส่วนใหญ่พบอยู่
ทางตอนเหนือของจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณร่องน้ำเก่าของแม่น้ำปัจจุบัน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา 
แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย ในเขตอำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล และอำเภอบางปะหัน แหล่งทรายทางตอนใต้
ของจังหวัด ได้แก่อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางซ้าย และอำเภอบางไทร ทรายบกที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ทรายที่มีคุณภาพดี มีขนาดละเอียดถึงหยาบ มีเม็ดกรวดปนอยู่บ้าง การคัดขนาดปานกลาง ความกลมมน
ค่อนข้างดี องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์ แร่ไมกาชนิดมัสโคไวต์ แร่เฟลด์สปาร์เศษหิน แร่อื่นๆ ขนาดเล็ก
ปะปนอยู่ 

จากข้อมูลอุตสาหกรรมจังหวัด และผลการสำรวจภาคสนามตามพื้นที่บ่อทรายของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าท่าทรายมีจำนวนทั้งสิ้น ๔๙ แหล่ง แบ่งเป็นท่าทรายที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
๔๑ แหล่ง (อำเภอบางบาล ๒๒ แหล่ง อำเภอผักไห่ ๑๕ แหล่ง อำเภอบางปะหัน ๑ แหล่ง อำเภอบางซ้าย ๑ แหล่ง 
และอำเภอลาดบัวหลวง ๒ แหล่ง) รายละเอียดในภาคผนวก ก และหยุดดำเนินการ ๘  แหล่ง รายงานฉบับนี้ 
จึงใคร่ขอสรุปและขอนำเสนอแหล่งทรายตัวอย่าง และเป็นตัวแทนของแต่ละแอ่งสะสมตัวในแต่ละอำเภอ  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

(๑) แหล่งทรายก่อสร้างบริเวณทางตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 แหล่งทรายก่อสร้างบริเวณทางตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื ้อที ่รวม  

๑๐๗.๓๘ ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งทรายบกที่เกิดจากการสะสมตัวในบริเวณทางน้ำเก่า เป็นช้ันทรายหยาบ
ปนกรวด สีน้ำตาลแกมเหลือง การคัดขนาดปานกลางถึงดี เม็ดค่อนข้างกลมมนถึงกลมมนดี ประกอบดว้ยแร่
ควอตซ์แร่ไมกา แร่เฟลด์สปาร์ และเศษหิน เป็นต้น กระจายตัวอยู่ในบริเวณอำเภอผักไห่ อำเภอบางบาลและ
บางส่วนของอำเภอบางปะหัน มีการขออนุญาตดูดทรายและขุด ตักทราย ในที ่ดินกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น  
๓๘ แห่ง  
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-๑๔๙- 

(๒) แหล่งทรายก่อสร้างบริเวณทางตอนใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 แหล่งทรายก่อสร้างบริเวณทางตอนใต้ของจังหวัด พบกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอบางซ้าย 

อำเภอลาดบัวหลวง และบางส่วนในตอนใต้ บริเวณอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งทราย 
มีเนื้อที่รวม ๗๕.๗๗ ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งทรายบกที่เกิดบริเวณทางน้ำเก่า ที่เคยมีทางน้ำโค้งตวัดไปถึง  
ซึ่งมีลักษณะการสะสมตัวคล้ายกับแหล่งทรายบริเวณอำเภอบางบาล และอำเภอผักไห่ บริเวณพบแร่ 

 บริเวณพบแร่หมายถึง บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่พบว่ามีแร่ (หรือบางครั้งอาจพิจารณาในนามของ
สินค้าแร่ เช่น ทองแดง แบไรต์ หรือทองคำ) และมีความน่าสนใจในเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงวิชาการสะสมตัวอยู่ 
บริเวณพบแร่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จากการรวบรวมข้อมูล และสำรวจในภาคสนาม แร่ที่มีการพบใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ดินเหนียวที่ใช้ในการทำกระถางและทำอิฐ มีรายละเอียดดังนี้ 

๒) แหล่งดินเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดินเหนียวเป็นดินที ่เกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมกัน ดินเหนียวประกอบด้วยแร่เคโอลิ ไนต์ 

(Kaolinite) เป็นส่วนใหญ่ โดยแร่เคโอลิไนต์ที่พบในดินเหนียว มักมีผลึกที่ไม่สมบูรณ์และมขีนาดเล็ก นอกจากนี้
ยังพบแร่ดินชนิดอื่นๆ อาทิ มอนต์มอริลโลไนต์ (Montmorillonite) อิลไลต์ (Illite) ควอตซ์ (Quartz) แร่ไมกา 
(Mica) แร่เหล็กออกไซด์ (Iron Oxide) รวมทั้งมักมีสารอินทรีย์ปะปนอยู่เสมอ ดินเหนียวมีสีต่างๆ เนื่องจาก 
มีแร่ธาตุชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน อาทิ สีดำ เทา ครีม  และน้ำตาล ดินเหนียวที่มีสีเทาหรือดำนั้น 
จะมีอินทรียวัตถุปนมาก ส่วนดินเหนียวสีครีมหรือน้ำตาลมาจากแร่เหล็กที่ปะปนอยู่ ดินเหนียวมีสมบัติเด่น  
ในการนำมาข้ึนรูปคือ มีความเหนียว และเมื่อแห้งมีความแข็งแรงสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์หลังแห้งมีความแข็งแรง  
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อแห้ง ดินเหนียวมักมีการหดตัวสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีการแตกร้าว  
ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้เนื้อดินเหนียวล้วนๆ ในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีการผสมวัสดุที่ไม่มีความเหนียว อาทิ 
ดินเชื้อ หรือทราย เพื่อลดการดึงตัวและหดตัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแตกร้าว เนื่องจากการหดตัวของดิน  
ได้ดินเหนียวหลายชนิดมีช่วงอุณหภูมิที่จะเปลี่ยนไปเป็นเนื้อแก้วกว้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ คือ ช่วยปรบัปรุง
เนื ้อผลิตภัณฑ์หลังการเผาให้ดีขึ ้น การใช้ประโยชน์จากดินเหนียวในพื้นที ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จะใช้ดินเหนียวในการทำอิฐเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็เป็นการปั้นในแบบหัตถกรรมพื้นบ้าน อาทิ หม้อ ไห 
กระถาง เป็นต้น ดังนั ้นดินเหนียวจึงเป็นวัตถุดิบที ่มีความสำคัญอย่างยิ ่งแหล่งดิ นเหนียวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่พบกระจายตัวแทรกอยู่กับช้ันทรายบริเวณอำเภอผักไห ่บางบาล และลาดบัวหลวง 
ดังจะเห็นได้ว่าพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงมีการนำดินเหนียวมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปั้นดินเผา
หลากหลายรูปแบบ 

(๑) การปั้นหม้อของชุมชนคลองสระบัว 
งานหัตถกรรมปั้นหม้อของชาวบ้านแถบคลองสระบัว เป็นอาชีพเก่าแก่ที่มีหลักฐานความเป็นมา 

แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทำกันเป็นล่ำเป็นสนั สมัยนั้นเรียกย่านถ่ินน้ีว่า “บ้านหม้อ” เพราะเป็นแหล่งสำคัญของ
การทำหม้อดินเผาและเปลี่ยนช่ือเป็น “คลองสระบัว” ในระยะหลังเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน หม้อที่ยังคงปั้น
มีอยู่ ๕ ชนิด คือ หม้อต้น หม้อกลาง หม้อจอก หม้อหู และหม้อกา โดยสามอย่างแรกเป็นหม้อลักษณะกลม  
ก้นมนมีฝาปิด (แบบหม้อต้มยา) ส่วนหม้อหู คือ หม้อแกงมีหู และหม้อกาคือกาต้มน้ำ ที่นิยมทำขายคือ หม้อกลาง 
และหม้อจอก เฉพาะขนาดพอเหมาะใช้สำหรับหุงต้ม 

(๒) อิฐอยุธยา 
อิฐดินเผาหรืออิฐมอญคือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากการนำดินเหนียวผสมกับแกลบ เถ้าแกลบ 

หรือขี้เลื่อยแล้วนำมาเผาเพื่อให้ได้วัสดุที่คงรูปและมีความแข็งแรง เป็นวัสดุที่สำคัญในงานก่อสร้าง  เนื่องจาก 
มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ขนาดพอเหมาะและน้ำหนักไม่มากนัก การใช้อิฐดินเผาในระบบก่อสรา้ง
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-๑๕๐- 

ของประเทศไทยมีมายาวนาน โดยจะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างในยุคก่อนๆ จึงเป็นวัสดุที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้งาน
กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากความเชื่อมั่นในความคงทน และยังเป็นวัสดุที่สามารถผลิตไดเ้อง 
ในประเทศโดยใช้วัตถุดิบและแรงงานจากท้องถิ ่น จึงเหมาะกับการใช้สำหรับงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี  
ในประเทศไทยมีการผลิตอิฐดินเผาอยู ่ทั่วทุกภาคของประเทศตั ้งแต่รูปแบบของอุตสาหกรรมในครัวเรือน
จนกระทั่งถึงการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

การผลิตอิฐดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 
ซึ่งพบว่า มีการผลิตมานานแล้วตามแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในบริเวณอำเภอ  
บางบาล บางปะหัน และผักไห่ แหล่งผลิตอิฐดินเผาที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอบางบาล ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งข อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการทำอิฐกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ด้วยวิธีการดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยี 

ปัจจุบันได้มีการนำเครื ่องจักรเครื ่องยนต์มาใช้ ทำให้ผลิตงานได้รวดเร็วทันใจ สะดวก 
ประหยัดเวลา และพลังงาน ทำให้ได้อิฐที่ดีมีคุณภาพในเวลาที่รวดเร็วกว่าเดิม กลุ่ม ชาวบ้านหรือช่างทำอิฐ 
ที่สำคัญ คือ กลุ่มชาวบ้านสีกุก พื้นที่สองข้างฟากถนนจะมีโรงงานอิฐมอญตั้งอยู่เป็นระยะๆ โรงเผาอิฐมีทั้ง
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ นับเป็นแหล่งผลติอิฐมอญแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในเขต
ที่ราบลุ่มภาคกลางทั้งสิ้น ปัจจุบันดินเหนียวที่นำมาผสมทำอิฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนมากได้จากหน้าดิน
บ่อทรายภายในจังหวัดและบ่อดินจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง 

อิฐดินเผามีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยก็จริงอยู่ แต่ที่คนส่วนใหญ่นิยมก็คือ อิฐมอญของชาวบ้าน
สีกุก อำเภอบางบาล เพราะคุณภาพดี ฝีมือช่างเช่ือถือได้ ดังนั้น อิฐมอญบางบาลจึงยังคงยืนหยัดอยู่ได้ในภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ในเขตอำเภอบางบาลพบว่ามีโรงงานผลิตอิฐดินเผากว่า ๑๐๙ โรง ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ของคนในท้องถิ ่น วัตถุดิบที ่ใช้สามารถหาซื ้อได้ในท้องถิ ่น สามารถผลิตอิ ฐดินเผาส่งขายทั ้งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร นับว่ามีบทบาทต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก 

๕.๔ ทรัพยากรป่าไม้ 
ในปี ๒๕๕๘ จากข้อมูลของกรมป่าไม้ พบว่า ๖ จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้เลย คือ นครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง เนื่องจากมีพื้นที่ป่าต่ำกว่า ๓.๑๒ ไร่ 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑ ด้านคุณภาพอากาศ 

ข้อมูลคุณภาพอากาศ จากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษแสดงคุณภาพ
อากาศบริเวณ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังแสดงในรูปท่ี ๑๓ ดังนี้ 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พบปริมาณ 
ก๊าซโอโซน (O3) มีค่า ๔๘ ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี 

๖.๒ ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยกรมควบคุมมลพิษ ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ป้อมเพชรตำบลกะมงั 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ พบว่ามีค่าดัชนีคุณภาพน้ำ 
อยู่ในช่วง ๕๒ - ๗๑ โดยในปี ๒๕๖๑ มีค่าเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ำในปี ๒๕๖๑ มีค่า ๖๐ ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
เสื่อมโทรมและจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่จุดตรวจวัดโรงงานกระดาษบางปะอิน  ตำบล บางกระสั้น 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ มีค่าในช่วง ๕๖-๘๔ ผลเฉลี่ยของค่าดัชนี
คุณภาพน้ำในปี ๒๕๖๑ มีค่า ๗๐  โดยจัดอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
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-๑๕๑- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๓ ข้อมลูคณุภาพอากาศบริเวณ ตำบลประตูชยั อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี ๑๔ แผนท่ีจุดตรวจคุณภาพนำ้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา: สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒  
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-๑๕๒- 

 

 

 
 

รูปท่ี ๑๕ กราฟแสดงผลจุดตรวจคุณภาพนำ้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา: สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ 
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-๑๕๓- 

 ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยกรมควบคุมมลพิษในแม่น้ำน้อย ที่จุดตรวจวัดหน้าที่ว่าการ อำเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ พบว่า อยู่ในช่วง ๕๖-๘๒ โดยผลเฉลี่ยของคา่ดัชนี
คุณภาพน้ำในปี ๒๕๖๑ มีค่า ๖๗ ซึ่งจัดอยู่ในระดับพอใช้  โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีค่าดัชนี
คุณภาพน้ำมีค่า ๘๒ ซึ่งอยู่ในระดับดี 

๖.๓ ด้านขยะมูลฝอย 
สำหรับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ในหลายพื้นที่มีปัญหาจากปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึน สถานที่จัดการขยะ

ยังมีปัญหาด้านการจัดการทีเ่พียงพอต่อปรมิาณขยะที่เพิ่มข้ึน และปัญหาการจัดการขยะที่อาจไม่ถูกสขุลักษณะ 
ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนเพิ่มขึ้น การขาดศักยภาพในการลดปริมาณขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์  
ดังแสดงในตารางท่ี ๔ ดังนี ้

ตารางท่ี ๔ ปริมาณขยะ จำแนกเป็นรายอำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลำดับที่ อำเภอ 
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน 

 

ปริมาณขยะที่
เก็บไปกำจัด 

 

ปริมาณขยะได้ไม่ได้ถูกนำไปกำจัด 
(จากการคำนวณของที่ปรึกษาฯ) 

ตัน/วัน ตัน/วัน ตัน/วัน ร้อยละ 
๑ พระนครศรีอยุธยา ๑๑๔.๐๙ ๑๐๘.๓๒ ๕.๗๗ ๕.๐๕ 
๒ ท่าเรือ ๑๐๒.๘๑ ๘๑.๖๕ ๒๑.๑๖ ๒๐.๕๘ 
๓ นครหลวง ๕๘.๒๑ ๓๖.๘๔ ๒๑.๓๗ ๓๖.๗๑ 
๔ บางไทร ๑๘.๓๕ ๙.๗๐ ๘.๖๕ ๔๗.๑๔ 
๕ บางบาล ๓๒.๓๕ ๒๖.๙๓ ๕.๔๒ ๑๖.๗๕ 
๖ บางะอิน ๑๓๓.๖๐ ๑๑๐.๙๖ ๒๒.๖๔ ๑๖.๙๕ 
๗ บางปะหัน ๓๒.๒๒ ๒๖.๒๒ ๖.๐๐ ๑๘.๖๒ 
๘ ผักไห ่ ๔๐.๕๓ ๒๙.๘๒ ๑๐.๗๑ ๒๖.๔๒ 
๙ ภาชี ๑๐.๖๔ ๘.๑๙ ๒.๔๕ ๒๓.๐๒ 

๑๐ ลาดบัวหลวง ๑๒.๘๗ ๗.๔๔ ๕.๔๓ ๔๒.๑๙ 
๑๑ วังน้อย ๒๑.๑๔ ๑๖.๒๐ ๔.๙๔ ๒๓.๓๙ 
๑๒ เสนา ๑๒.๕๙ ๑๐.๒๘ ๒.๓๑ ๑๘.๓๕ 
๑๓ บางซ้าย ๒.๒๖ ๑.๖๓ ๐.๖๓ ๒๗.๘๘ 
๑๔ อุทัย ๑๓.๕๘ ๑๑.๙๔ ๑.๖๔ ๑๒.๐๘ 
๑๕ มหาราช ๑๓.๖๖ ๑๐.๘๙ ๒.๗๗ ๒๐.๒๘ 
๑๖ บ้านแพรก ๓๖.๗๙ ๒๖.๒๓ ๑๐.๕๖ ๒๘.๗๐ 

 รวม ๖๕๕.๗๐ ๕๒๓.๒๔ ๑๓๒.๔๖ ๒๐.๒๐ 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แสดงในร่างบรรยายสรุป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๕๖๑ 

  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๕๔- 

โดยการแก้ปัญหาขยะภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแนวทาง แบ่งเป็น ๔ ข้ันตอน คือ  
๑) การจัดการกับขยะเก่า  
๒) การจัดการกับขยะใหม่ ด้วยวิธีการแบบใหม่ ไม่ใช่การฝังกลบอย่างเดียว  
๓) การสร้างกฎระเบียบ และมีวินัย  
๔) การสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน   

สิ่งที่สำนักทรัพยากรฯ ดำเนินการขณะนี้ เน้นไปที่เรื่องของการสร้างจิตสำนึกกับขยะใหม่สะสมดว้ย
การติดอาวุธให้ความรู้เรื่องของขยะ การจัดการขยะ ธนาคารชุมชน แก่ชุมชนต่างๆ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โรงเรียน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะถ้ามีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ขยะ 
จะช่วยให้มีวิธีการจัดการกับขยะใหม่ หรือช่วยลดการเกิดขยะใหม่ด้วย 

สำหรับการแก้ปัญหา ขยะใหม่ อนาคตอันใกล้นี้ จะไม่ใช่แค่การนำมาฝังกลบ แต่เป็นเรื่องของการเอาขยะ
มาทำพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเกิดข้ึนในช่วงข้ันตอนสอง ที่ศูนย์จัดการขยะต้นแบบมหาพราหมณ์ ใช้พื้นที่ ๗๐ ไร่ 
สร้างเป็นโรงไฟฟ้า เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่นี้ 
หลังจากขนย้ายขยะเก่าที่บ้านป้อม มาที่ศูนย์ต้นแบบฯ ก็จะมีแต่ขยะใหม่เข้ามาประมาณ ๓๐๐ กว่าตัน/วัน  
ซึ่งจะพอดีปริมาณที่โรงไฟฟ้าต้องการ ถ้าข้ันตอนที่สองเรียบร้อย ขยะใหม่ก็จะเข้าโรงไฟฟ้าและจะเหลือเฉพาะเศษ
ที่ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ ที ่จะถูกคัดแยกและนำมาฝัง ซึ ่งส่งผลให้มีขยะสะสมเพื ่อฝังกลบลดน้อยลง ส่งผลให้  
ศูนย์จัดการขยะต้นแบบมหาพราหมณ์ สามารถยืดระยะจากเดิมที่คำนวณไว้ว่าจะเต็มภายใน ๒๐ ปี ยืดระยะ
การรองรับขยะได้ยาวนานมากกว่า ๒๐ ป ี

ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาไฟไหม้บ่อขยะของ ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่ลา เทศบาลตำบลนครหลวงของ อำเภอนครหลวง บ่อขยะของเทศบาล
ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองอโยธยา ซึ่งตั้งอยู่รวมกัน  
ในพื้นที่ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่รวมกัน ๗๒ ไร่ 

ปัญหาขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขยะมูลฝอยตกค้าง      
และเพิ่มข้ึนมหาศาล ปัญหาที่พบคือไม่มีการคัดแยก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมาก สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าต้องยอมรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีขยะมูลฝอยจำนวนมาก อันเนื่องจากความเจริญเติบโตของเมืองและการเพิ่มของจำนวนประชากร โดยในปี 
๒๕๕๙ มีขยะเพิ่มข้ึนวันละ ๑,๑๕๓ ตัน และมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากข้ึน ส่วนใหญ่เป็นขยะจากเศษอาหาร 
ขยะจากกระดาษ พลาสติก ที่มีปัญหาจากการไม่ได้คัดแยก 

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี ๒๕๖๑ ชาวบ้านอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากกองขยะขนาดใหญ่ ที่ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยรอบ ขอให้หน่วยงาน
ในพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยตรวจสอบพบว่าปัญหาเกิดจากบ่อกำจัดขยะ ของบริษัทเอกชน 
แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการลงพื้นที่พบขยะที่รับมาจาก
พื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่นำมากองไว้เตรียมที่จะคัดแยกและทำการฝังกลบ โดยทางบริษัทดังกล่าวฯ 
อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับพื้นที่บ่อเพื่อฝั่งกลบขยะ แต่การก่อสร้างต้องหยุดเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกัน
หลายวัน ทำให้เครื่องมือไม่สามารถดำเนินการได้ ทางด้านตัวแทนบริษัทดังกล่าว ได้ออกมาช้ีแจงพร้อมรับปาก
ว่าทางบริษัทจะเร่งดำเนินการใช้น้ำยาดับกลิ่นแบบเข้มข้นทำการฉีดพ่นคลุมกองขยะใหม่ที่รอการฝังกลบ
ในช่วงที่รอบ่อฝังกลบแล้วเสร็จ ซึ่งเหลืออีกประมาณร้อยละ ๒๐ จะแล้วเสร็จ ในส่วนของการควบคุมกลิ่น 
จะใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโรงกำจัดขยะของ บริษัทเอกชนรายอื่น  
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน พบว่าเป็นโรงแยกขยะขนาดใหญ่เช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงให้ดำเนินมาตรการ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๕๕- 

ในการป้องกันเรื่องของกลิ่นขยะแล้ว แต่ยังพบว่ามีการแอบนำขยะไปทิ้งไว้กลางทุ่ง จึงให้เร่งควบคุมกลิ่นให้เร็ว
ที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเพียง ๓๐ ไร่ ที่ต้องรองรับขยะมูลฝอย    
ถึงวันละ ๑๔๐ ตัน ปัจจุบันใช้พื้นที่ในการกำจัดไปแลว้เต็มพื้นที่ และขยะต้องกองบนพื้นดินมีความสูงมาก และ
มีขยะตกค้างรอการกำจัดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ 
ไม่มีระบบการจัดการที่ได้รับ การออกแบบก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทำให้เกิดปัญหาน้ำชะ  
ขยะมูลฝอย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง จากสภาพปัญหาข้างต้น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาก็ได้มีการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวมาโดยต่อเนื่อง 

ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย พื ้นที ่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตของพื้นที่เทศบาลทัง้หมด โดยมีครัวเรือนที่ได้รับการบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยจากเทศบาลประมาณ ๑๐,๘๒๙ หลังคาเรือน ถังพักขยะมูลฝอย เทศบาลใช้ถังพลาสติกขนาด 
๒๔๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ใบ ซึ่งเป็นแบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท ปัจจุบันเทศบาลมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
จำนวน ๑๒ คัน 

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ของเทศบาล ประมาณวันละ ๙๐ ตัน  
จะนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานอื ่น นำขยะมูลฝอยมาร่วมกำจัดด้วย ประมาณ วันละ ๕๐ ตัน  
รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ปริมาณ ๑๔๐ ตันต่อวัน ทั้งนี้สถานที่
กำจัดขยะมูลฝอย มีพื้นที่เพียง ๓๐ ไร่ เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งปัจจุบันใช้พื้นที่ในการกำจัดเต็ม
พื้นที่ ๓๐ ไร่ การกำจัดขยะมูลฝอยทำในลักษณะเทกองบนพื้น (Open Dumping) ซึ่งปัจจุบันมีขยะมูลฝอย
กองเต็มพื้นที่มีสภาพเป็นภูเขา และมีขยะมูลฝอยตกค้างเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน เครื่องจักรที่ใช้ในสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย มีรถแม็คโคร ขนาด ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน และในแต่ละวันจะมีประชาชนคุ้ยหาเก็บขยะ  
ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ (Reused) และที่สามารถนำไปแปรรูปใหม่ (Recycle) โดยนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ 
ประมาณวันละ ๐.๕ ตัน  

การปรับปรุงพื้นที่ปัจจุบัน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณ
ด้านหน้าปากทางเข้าบ่อขยะตำบลบ้านป้อม ปรับปรุงพื้นที่รอบๆ บริเวณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พยายาม
ปรับปรุงบริเวณพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย และ บริเวณที่ระบายน้ำทิ้ง ก่อสร้างป้อมยามด้านหน้าบริเวณทางเข้า
บอ่ขยะพร้อมจัดให้มี พนักงานรักษาความปลอดภัย 

การดำเนินกิจกรรมคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เทศบาลได้ดำเนินงานการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลในชุมชน จำนวน ๗ ชุมชน โดยได้อบรมให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล และฝึกปฏิบัติ  
การมอบป้ายไวนิลเปิดโครงการให้แก่ชุมชน เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชนตนเองในรูปแบบ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ซึ่งเทศบาลจะเปน็พี่เลีย้งในการประสานงานร้านรบัซือ้ และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ตลอดช่วงการดำเนินการ 

มีแนวคิดกำจัดขยะด้วยการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นโรงงานกำจัดขยะชนิด ไม่ก่ อให้เกิดมลภาวะและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง ทางความร้อน อันมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมีของขยะและ สภาพพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองคป์ระกอบ 
ในการนำขยะมลูฝอยมาผลติเปน็ กระแสไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง ตลอดจนใช้เปน็สถานที่รองรบัปรมิาณ
ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลอันมีปริมาณเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งนอกจากจะรองรับขยะของชุมชนในเทศบาลนคร 
พระนครศรีอยุธยาแล้วยังเป็นสถานที่รองรบัขยะมูลฝอยจากหน่วยงานอื่นๆ อีก จำนวน ๒๔ หน่วยงาน แต่ก็ยัง
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-๑๕๖- 

ไม่มีการดำเนินการใดๆ ทำให้การดำเนินการขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อการบรหิารจัดการกำจัดขยะ
มูลฝอย  

 

๗ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 ๗.๑ ด้านการศึกษา 
 ปี ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียน ๔๒๐ แห่ง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๓ แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งอโยธยา และระดับอาชีวศึกษา ๑๑ แห่ง  
 แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น ๓ เขตพื้นที่การศึกษา คือ 
 ๑)  เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ครอบคลุม ๙ อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน อำเภอบ้านแพรก อำเภอภาชี อำเภอมหาราช อำเภอวังน้อย 
และอำเภออุทัย มีโรงเรียน ๒๑๐ แห่ง (โรงเรียนรัฐบาล ๑๘๘ แห่งและเอกชน ๒๒ แห่ง ) มีนักเรียนรวม 
๕๒,๐๑๓ คน (นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล ๓๖,๖๔๒ คน และเอกชน ๑๕,๓๗๑ คน) ข้าราชการครูผู ้บริหาร 
ในสถานศึกษาทั้งหมด ๓,๐๓๘ คน (ครูโรงเรียนรัฐบาล ๒,๒๐๒ คน และเอกชน ๘๓๖ คน) 
 ๒)  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ครอบคลุม ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางซ้าย 
อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอเสนา มีโรงเรียน
รวม ๑๘๒ แห่ง (โรงเรียนรัฐบาล ๑๖๕ แห่ง และเอกชน ๑๗ แห่ง) มีนักเรียนรวม ๓๗,๙๙๘ คน (นักเรียนโรงเรยีน
รัฐบาล ๒๕,๓๓๑ คน และเอกชน ๑๒,๖๖๗ คน) ข้าราชการครูผู ้บริหารในสถานศึกษาทั ้งหมด ๒ ,๒๕๘ คน  
(ครูโรงเรียนรัฐบาล ๑,๗๑๘ คน และเอกชน ๕๔๐ คน) 
 ๓)  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ครอบคลุมพื้นที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรแีละ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ๔๗ โรงเรียน เป็นโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๙ โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๒๖,๒๕๗ คน และข้าราชการครู ๑,๔๓๕ คน 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปี ๒๕๕๘ มีผู้ลงทะเบียนเรียน ๕๓,๓๔๗  คน  
และมีผู้จบการศึกษา ๓๖,๒๗๗ คน เป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สมัครเรียน ๑๙,๘๘๖ คน จบการศึกษา ๔,๔๖๕ คน 
หลักสูตรระยะสั ้น (สมัครเรียน ๑๐,๙๑๖ คน จบการศึกษา ๙,๙๘๗ คน) การศึกษาเพื ่อพัฒนาอาชีพ  
(สมัครเรียน ๙,๐๑๖ คน จบการศึกษา ๘,๗๑๖ คน) 
 ๗.๒ ด้านศาสนา  
 ในปี ๒๕๕๘ ประชากรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ ๙๒  
ศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ ๗.๗ และศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ ๐.๓ ศาสนสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น 
๕๙๓ แห่ง แยกเป็น วัด ๕๐๙ วัด มัสยิด ๖๓ แห่ง และโบสถ์คริสต์ ๒๑ แห่ง สำนักสงฆ์ ๑๐ แห่ง นอกจากนี้ 
ยังมีวัดร ้าง ๔๓๓ วัด โรงเร ียนพระปริย ัต ิธรรมแผนกธรรมบาลีและสามัญรวม ๓๑  แห่ง ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ๙๑ แห่ง พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ๓ แห่ง (วัดสุวรรณดาราราม 
วัดเสนาสนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ) ชั้นโทชนิดราชวรวิหาร ๑  แห่ง (วัดชุมพลนิกายาราม) ชั้นโท 
ชนิดวรวิหาร ๓ แห่ง (วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดบรมวงศ์อิศรวรารามและวัดศาลาปูน) ช้ันตรีชนิดวรวิหาร ๒ แห่ง 
(วัดกษัตราธิราช และวัดพรหมนิวาส) และชั้นตรีชนิดสามัญ ๖ แห่ง (วัดตูม วัดพุทไธสวรรค์ วัดวิเวกวายุพัด 
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารม และวัดชูจิตธรรมาราม) มีจำนวนพระภิกษุ (มหานิกาย) ๔,๙๖๘ รูป 
พระภิกษุ (ธรรมยุต) ๒๐๔ รูป สามเณร ๗๙๑ รูป 
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-๑๕๗- 

 ๗.๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีงานลอยกระทง “ลอยกระทง
ตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร” ประเพณีแห่หลวงพ่อพระพุทธเกษรทางน้ำ ณ วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา 
งานยอยศยิ ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล งานไหว้ครูมวยไทยนายขนมต้ม 
ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่าอยุธยา ประเพณีห่มผ้าเจดีย์วัดสามปลื้ม ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ฯลฯ  

 ๗.๔ ด้านสาธารณสุข 
 การสาธารณสุขได้เน้นเป็นกรณีพิเศษ คือ ส่งเสริมสขุภาพ การควบคุมและป้องกนัโรคการรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองและชนบท ในปี ๒๕๕๘ มีสถานบริการสาธารณสุข 
และบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้ 

๑) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน  มีดังนี้ 
๑.๑) โรงพยาบาลศูนย์  ขนาด  ๕๒๒ เตียง  ๑ แห่ง (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา)  
๑.๒) โรงพยาบาลทั่วไป  ขนาด  ๑๘๐ เตียง ๑ แห่ง (โรงพยาบาลเสนา) 
๑.๓) โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  ๖๐ เตียง ๔ แห่ง (โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสังฆราช โรงพยาบาลลาดบัวหลวง และโรงพยาบาลวังน้อย) 
๑.๔) โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  ๓๐ เตียง ๗ แห่ง (โรงพยาบาลท่าเรือ โรงพยาบาลบางไทร 

โรงพยาบาลบางบาล โรงพยาบาลบางปะหัน โรงพยาบาลผักไห่ โรงพยาบาลภาชี และโรงพยาบาลอุทัย) 
๑.๕) โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  ๑๐ เตียง ๓ แห่ง (โรงพยาบาลบางซ้าย โรงพยาบาลมหาราช 

และโรงพยาบาลบ้านแพรก) 
๑.๖) โรงพยาบาลเอกชน ๕ แห่ง  (โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา โรงพยาบาล

การุญเวช โรงพยาบาลพีรเวช และโรงพยาบาลราชธานี ๒) 
๑.๗) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒๑๐ แห่ง 
๑.๘) คลินิกทุกประเภท ๒๙๒ แห่ง 
๑.๙) สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน ๒๑๖ แห่ง 
๑.๑๐) สถานที่ขายยาแผนโบราณ จำนวน ๕๐ แห่ง 

๒) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ๑ คน  
๒.๑) แพทย์จำนวน ๑๖๗ คน แพทย์ ๑ : ๔,๘๑๒ คน 
๒.๒) ทันตแพทย์ ๖๕ คน ทันตแพทย์ ๑ : ๑๒,๓๖๓ คน   
๒.๓) เภสัชกร ๘๙ คน เภสัชกร ๑ : ๙,๐๒๙ คน   
๒.๔) พยาบาล ๑,๔๑๕ คน พยาบาล ๑ : ๕๖๘  

 ๗.๕ ด้านอาชญากรรม 
 การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มี การจับกุมผู ้กระทำผิด 
แยกตามประเภทความผิด ดังนี้ ในปี ๒๕๕๘ มีคดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ รับแจ้ง ๓๓ ราย จับกุมได้ ๑๘ ราย 
คดีประทุษร้ายต่อชิวิต ร่างกายและเพศ รับแจ้ง ๓๓๔ ราย จับกุมได้ ๔๔๖ ราย คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
รับแจ้ง ๑,๔๕๔ ราย จับกุมได้ ๑,๘๖๕ ราย เป็นต้น (ที่มา: ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
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-๑๕๘- 

 ๗.๖ ด้านอุบัติเหตุ 
 ปี ๒๕๕๘ เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก จำนวน ๑,๘๕๙ แห่ง มีคนตายและบาดเจ็บ ๑,๙๘๙ ราย 
(บาดเจ็บ ๒๓๖ ราย และตาย ๑,๗๖๓ ราย) มีมูลค่าทรัพย์สินเสียหาย ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ ๕ อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด ไม่ให้สัญญาณ
จอด/ชลอ/เลี้ยวขับรถไม่ชำนาญ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และฝ่าฝืนป้ายหยุด ดังแสดงในรูปท่ี ๑๖ ดังนี ้
 

 

รูปท่ี ๑๖ แสดงแผนภูมิ อุบัติเหตุการจราจรทางบกและความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ 

๘. การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม  ๑,๑๗๔,๖๓๘ ไร่ หรือ ร้อยละ ๗๓.๕๑ ของพื้นที่รวมของจังหวัด โดยในพื้นที่
เกษตรกรรมนี้ เป็นพื้นที่นามากกว่า ๑ ล้านไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่ ๒๙๔,๔๖๙ ไร่ หรือ ร้อยละ 
๑๘.๔๓ ของพื้นที่รวมของจังหวัด รายละเอียดและแผนที่สรุปประเภทการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดังแสดงในรูปท่ี ๑๗ และตารางท่ี ๕ ดังนี ้

 
  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๕๙- 

 
รูปท่ี ๑๗ ประเภทการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๕ สรุปประเภทการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

U พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ๒๙๔,๔๖๙ ๑๘.๔๓ 

U๑๐๑ ตัวเมืองและย่านการค้า ๒๒,๕๕๕ ๑.๔๑ 

U๒๐๐ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง ๓,๐๘๒ ๐.๑๙ 

U๒๐๑ หมู่บ้านบนพื้นราบ ๑๖๔,๔๓๑ ๑๐.๓๐ 

U๓๐๑ สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ๒๓,๙๔๔ ๑.๕๐ 

U๔๐๒ สถานีรถไฟ ๑๑๑ ๐.๐๑ 

U๔๐๔ ท่าเรือ ๑๑๑ ๐.๐๑ 

U๔๐๕ ถนน ๑๒,๗๕๕ ๐.๘๐ 

U๕๐๐ โรงงานอุตสาหกรรมร้าง ๑๙๓ ๐.๐๑ 

A๕๐๑ นิคมอุตสาหกรรม ๑๗,๓๒๖ ๑.๐๘ 

U๕๐๒ โรงงานอุตสาหกรรม ๓๗,๓๘๑ ๒.๓๔ 

U๕๐๓ ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร ๙๖๗ ๐.๐๖ 

U๖๐๐ สถานที่ร้าง ๒๖ - 

๒๕๖๐ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๐- 

ตารางท่ี ๕ สรุปประเภทการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ-๑) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
U๖๐๑ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๑,๓๔๙ ๐.๐๘ 

U๖๐๒ รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์ ๖๗ - 

U๖๐๓ สุสาน ป่าช้า ๓๓ - 

U๖๐๕ สถานีบริการน้ำมัน ๗๘๑ ๐.๐๕ 

U๗๐๐ สนามกอล์ฟร้าง ๒,๐๑๖ ๐.๑๓ 

U๗๐๑ สนามกอล์ฟ ๗,๓๔๑ ๐.๔๖ 

A พื้นท่ีเกษตรกรรม ๑,๑๗๔,๖๓๘ ๗๓.๕๑ 

A๑ พื้นท่ีนา ๑,๑๐๙,๑๗๑ ๖๙.๔๔ 

A๑๐๐ นาร้าง ๓๔,๐๒๙ ๒.๑๓ 

A๑๐๑ นาข้าว ๑,๐๗๕,๑๔๒ ๖๗.๓๑ 

A๒ พืชไร่ ๑,๓๕๖ ๐.๐๘ 

A๒๐๒ ข้าวโพด ๔๒๘ ๐.๐๓ 

A๒๐๓ อ้อย ๑๓๙ ๐.๐๑ 

A๒๐๔ มันสำปะหลัง ๗๐ - 

A๒๒๐ แตงโม ๒๘๔ ๐.๐๒ 

A๒๒๙ พริก ๔๑ - 

A๒๓๕ กระเจ๊ียบแดง ๑๐ - 

A๒๓๖ เผือก ๓๘๔ ๐.๐๒ 

A๓ ไม้ยืนต้น ๔,๗๕๓ ๐.๒๙ 

A๓๐๐ ไม้ยืนต้น/เสื่อมโทรม ๘๙๒ ๐.๐๖ 

A๓๐๑ ไม้ยืนต้นผสม ๙๗๓ ๐.๐๖ 

A๓๐๒ ยางพารา ๒๙ - 

A๓๐๓ ปาล์มน้ำมัน ๔๔๕ ๐.๐๓ 

A๓๐๔ ยูคาลิปตัส ๑,๘๗๓ ๐.๑๒ 

A๓๐๕ สัก ๒๕ - 

A๓๐๗ สนประดิพัทธ์ ๖๕ - 

A๓๐๘ กระถิน ๔๓ - 

A๓๑๕ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า ๒๒๓ ๐.๐๑ 

A๓๑๘ จามจุรี ๑๔๔ ๐.๐๑ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๑- 

ตารางท่ี ๕ สรุปประเภทการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ-๒) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

A๓๒๑ ยมหอม มะฮอกกานี ๑๔ - 

A๓๒๓ ตะกู ๒๗ - 

A๔ ไม้ผล ๒๐,๑๗๑ ๑.๒๔ 

A๔๐๐ ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม ๑,๕๔๑ ๐.๑๐ 

A๔๐๑ ไม้ผลผสม ๙,๔๘๐ ๐.๕๙ 

A๔๐๕ มะพร้าว ๓๘๐ ๐.๐๒ 

A๔๐๗ มะม่วง ๒,๘๑๘ ๐.๑๘ 

A๔๑๑ กล้วย ๔,๘๕๕ ๐.๓๐ 

A๔๑๔ ฝรั่ง ๓๙ - 

A๔๑๕ มะละกอ ๔๙๙ ๐.๐๓ 

A๔๑๖ ขนุน ๗๕ - 

A๔๑๘ ชมพู่ ๓๓ - 

A๔๒๒ มะนาว ๑๓๘ ๐.๐๑ 

A๔๒๔ มะขามเทศ ๔๒ - 

A๔๒๗ ส้มโอ ๔๖ - 
A๔๒๙ มะปราง มะยงชิด ๒๑๓ ๐.๐๑ 
A๔๓๑ ทับทิม ๑๒ - 
A๕ พืชสวน ๘,๗๕๕ ๐.๕๔ 

A๕๐๐ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม ๕๗ - 

A๕๐๒ พืชผัก ๖,๙๐๐ ๐.๔๓ 

A๕๐๓ ไม้ดอก ไม้ประดับ ๑,๗๓๘ ๐.๑๑ 

A๕๐๙ พืชสมุนไพร ๒๐ - 

A๕๑๒ แคนตาลูป ๒๔ - 

A๕๑๕ เห็ด ๑๖ - 

A๗ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ ๕,๖๐๑ ๐.๓๕ 

A๗๐๐ โรงเรือนร้าง ๒๖๙ ๐.๐๒ 

A๗๐๑ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ๒๑ - 

A๗๐๒ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า ๑๘ - 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๒- 

ตารางท่ี ๕ สรุปประเภทการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ-๓) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

A๗๐๓ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ๔,๙๑๑ ๐.๓๑ 

A๗๐๔ โรงเรือนเลี้ยงสุกร ๓๘๒ ๐.๐๒ 

A๘ พืชน้ำ ๔๐๒ ๐.๐๓ 

A๘๐๓ บัว ๒๖๗ ๐.๐๒ 

A๘๐๖ ผักบุ้ง ๑๒๒ ๐.๐๑ 

A๘๐๗ ผักกะเฉด ๑๓ - 

A๙ สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๔,๓๘๗ ๑.๕๔ 

A๙๐๐ สถานที่เพาะเลื้ยงสัตว์น้ำร้าง ๒,๔๘๑ ๐.๑๖ 

A๙๐๒ สถานที่เพาะเลื้ยงปลา ๒๐,๒๓๙ ๑.๒๗ 

A๙๐๓ สถานที่เพาะเลื้ยงกุ้ง ๑,๕๒๖ ๐.๑๐ 

A๙๐๕ ฟาร์มจระเข้ ๑๔๑ ๐.๐๑ 

A๐ เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม ๔๒ - 

A๐๐๑ เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม ๔๒ - 

F พื้นท่ีป่าไม้ ๓๕๔ ๐.๐๒ 

F๒๐๑ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ๓๕๔ ๐.๐๒ 

W พื้นท่ีน้ำ ๖๘,๑๐๑ ๔.๒๗ 

W๑๐๑ แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง ๓๙,๙๙๓ ๒.๕๐ 

W๑๐๒ หนอง  บึง ทะเลสาบ ๔,๐๙๕ ๐.๒๖ 

W๒๐๑ อ่างเก็บน้ำ ๘๘๔ ๐.๐๖ 

W๒๐๒ บ่อน้ำในไร่นา ๑๕,๙๐๓ ๑.๐๐ 

W๒๐๓ คลองชลประทาน ๗,๒๒๖ ๐.๔๕ 

M พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ๖๐,๓๓๘ ๓.๗๗ 

M๑๐๑ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ๔,๒๑๒ ๐.๒๖ 

M๑๐๒ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ๙,๑๖๔ ๐.๕๗ 

M๒๐๑ พื้นที่ลุ่ม ๑๒,๑๐๖ ๐.๗๖ 

M๓๐๐ เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า ๕,๒๗๕ ๐.๓๓ 

M๓๐๒ บ่อลูกรัง ๑๐ - 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๓- 

ตารางท่ี ๕ สรุปประเภทการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ-๔) 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

M๓๐๓ บ่อทราย ๒๑,๖๗๗ ๑.๓๖ 

M๓๐๔ บ่อดิน ๓,๔๑๖ ๐.๒๑ 

M๔๐๕ พื้นที่ถม ๓,๘๑๐ ๐.๒๔ 

M๗๐๑ ที่ทิ้งขยะ ๖๖๘ ๐.๐๔ 

รวมท้ังหมด ๑,๕๙๗,๙๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
๙. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙.๑ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากข้อมูล MODIS พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ 
จากข้อมูลดาวเทียม MODIS/Terra and Aqua Combined Land Cover Type Yearly Global 

500 m SIN Grid V006 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงมากกว่า ๑๕ ปีที่ มีพื้นที่เมืองเพิ่มข้ึนประมาณ ๒๐ 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร้อยละ ๒๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย โดยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังแสดงในตาราง ๖ 
 เมื่อทำการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๔  และ ๒๕๕๙ 
ดังแสดงในรูปท่ี ๑๘ จะเห็นได้ว่า พื้นที่เมืองมีพื้นที่มากข้ึนในบริเวณ ๔ อำเภอ คือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
อำเภออุทัย อำเภอบางประอิน และอำเภอวังน้อย เนื่องจากทั้ง ๔ อำเภอนี้เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและ
โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๔- 

ตารางท่ี ๖ ตารางแสดงพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ 
สะวันนา ๖๖๙.๙๐ ๐.๒๖ ๖๗๙.๔๑ ๐.๒๗ ๖๕๙.๒๐ ๐.๒๖ ๖๖๑.๓๔ ๐.๒๖ ๖๕๓.๒๕ ๐.๒๖ ๖๔๐.๑๗ ๐.๒๕ ๖๑๓.๓๐ ๐.๒๔ ๖๐๖.๔๐ ๐.๒๔ 
ทุ่งหญา้ ๑๔๐.๗๘ ๐.๐๖ ๑๔๑.๙๗ ๐.๐๖ ๑๑๐.๕๘ ๐.๐๔ ๑๐๖.๐๖ ๐.๐๔ ๑๑๔.๖๒ ๐.๐๔ ๑๒๑.๙๙ ๐.๐๕ ๑๓๐.๗๙ ๐.๐๕ ๑๓๗.๖๙ ๐.๐๕ 
พื้นที่ชุ่มน้ำ ๐.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๔๘ ๐.๐๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ 
พื้นที่เพาะปลูก ๑,๓๖๙.๐๔ ๐.๕๔ ๑,๓๖๓.๓๔ ๐.๕๓ ๑,๔๐๑.๓๘ ๐.๕๕ ๑,๓๙๐.๔๔ ๐.๕๔ ๑,๔๐๕.๑๙ ๐.๕๕ ๑,๔๓๔.๔๔ ๐.๕๖ ๑,๔๗๑.๗๗ ๐.๕๘ ๑,๔๗๙.๑๕ ๐.๕๘ 
พื้นที่เมือง ๙๙.๘๘ ๐.๐๔ ๑๐๐.๑๒ ๐.๐๔ ๑๐๐.๓๕ ๐.๐๔ ๑๐๑.๐๗ ๐.๐๔ ๑๐๑.๗๘ ๐.๐๔ ๑๐๒.๔๙ ๐.๐๔ ๑๐๓.๔๕ ๐.๐๔ ๑๐๕.๑๑ ๐.๐๔ 
พื้นที่เพาะปลูก/พื้นที่ธรรมชาติ ๒๗๒.๒๙ ๐.๑๑ ๒๖๔.๒๐ ๐.๑๐ ๒๘๐.๓๗ ๐.๑๑ ๒๙๓.๒๑ ๐.๑๑ ๒๗๗.๕๒ ๐.๑๑ ๒๕๓.๐๒ ๐.๑๐ ๒๓๒.๘๑ ๐.๐๙ ๒๒๓.๗๗ ๐.๐๙ 
พื้นผิวน้ำ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๖.๖๖ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ พ้ืนที่ ร้อยละ 

สะวันนา ๕๙๔.๗๒ ๐.๒๓ ๕๕๕.๙๙ ๐.๒๒ ๕๖๓.๓๖ ๐.๒๒ ๕๕๒.๑๘ ๐.๒๒ ๕๕๓.๓๗ ๐.๒๒ ๕๖๐.๗๔ ๐.๒๒ ๕๕๕.๙๙ ๐.๒๒ ๕๒๙.๓๕ ๐.๒๑ 

ทุ่งหญา้ ๑๓๘.๔๐ ๐.๐๕ ๑๕๔.๑๐ ๐.๐๖ ๑๕๑.๐๑ ๐.๐๖ ๑๔๓.๖๓ ๐.๐๖ ๑๕๐.๒๙ ๐.๐๖ ๑๓๖.๐๒ ๐.๐๕ ๑๓๔.๑๒ ๐.๐๕ ๑๓๖.๒๖ ๐.๐๕ 
พื้นที่ชุ่มน้ำ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๗๑ ๐.๐๐ ๐.๔๘ ๐.๐๐ ๐.๔๘ ๐.๐๐ ๐.๔๘ ๐.๐๐ 
พื้นที่เพาะปลูก ๑,๕๐๕.๕๔ ๐.๕๙ ๑,๕๕๐.๔๙ ๐.๖๑ ๑,๕๖๐.๙๕ ๐.๖๑ ๑,๕๘๙.๔๙ ๐.๖๒ ๑,๖๐๓.๗๖ ๐.๖๓ ๑,๖๒๒.๗๘ ๐.๖๓ ๑,๖๒๑.๑๒ ๐.๖๓ ๑,๖๔๙.๘๙ ๐.๖๕ 
พื้นที่เมือง ๑๐๖.๗๗ ๐.๐๔ ๑๐๘.๒๐ ๐.๐๔ ๑๐๙.๑๕ ๐.๐๔ ๑๑๓.๙๑ ๐.๐๔ ๑๑๔.๘๖ ๐.๐๔ ๑๑๖.๐๕ ๐.๐๕ ๑๑๗.๙๕ ๐.๐๕ ๑๑๙.๓๘ ๐.๐๕ 
พื้นที่เพาะปลูก/พื้นที่ธรรมชาติ ๒๐๗.๑๓ ๐.๐๘ ๑๘๓.๓๕ ๐.๐๗ ๑๖๗.๔๑ ๐.๐๗ ๑๕๒.๙๑ ๐.๐๖ ๑๒๙.๘๔ ๐.๐๕ ๑๑๖.๗๖ ๐.๐๕ ๑๒๓.๑๘ ๐.๐๕ ๑๑๗.๔๘ ๐.๐๕ 
พื้นผิวน้ำ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๐๐ 

ที่มา: คณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจาก Land Processes Distributed Active Archive Center, 2019 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๕- 

 

  
 

 
รูปท่ี ๑๘ แผนท่ีเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ๒๕๕๙ 

ที่มา: คณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจาก Land Processes Distributed Active Archive Center, 2019 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๖- 

กราฟสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ (รูปท่ี ๑๙) แสดงให้เห็นว่า
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่ในช่วง ๑๕ ปี ที่ผ่านมา 
ในขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกที่มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงในรูปท่ี ๒๐ 
ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี ๑๙ กราฟแสดงสัดส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ 

ที่มา: คณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจาก Land Processes Distributed Active Archive Center, 2019 
 

 
 

รูปท่ี ๒๐ กราฟแสดงสัดส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙ 
ที่มา: คณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจาก Land Processes Distributed Active Archive Center, 2019  
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ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๙

สะวนันา ทุ่งหญ้า พืน้ท่ีชุ่มน า้ พืน้ท่ีเพาะปลกู พืน้ท่ีเมือง พืน้ท่ีเพาะปลกู/ธรรมชาติ พืน้ท่ีผิวน า้



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๗- 

๙.๒ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากข้อมูลกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วง พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เมือง

เพิ่มข้ึนประมาณ ๑๔.๕ ตารางกิโลเมตร (๙,๑๗๒ ไร่) หรือประมาณร้อยละ ๓ พื้นที่เกษตรกรรมลดลงประมาณ 
๔๓.๑ ตารางกิโลเมตร (๒๖,๙๔๗ ไร่) หรือประมาณร้อยละ ๒ พื้นที่ป่าไม้ลดลงประมาณ ๐.๐๘ ตารางกิโลเมตร 
(๕๐ ไร่) หรือประมาณร้อยละ ๑๒ พื ้นที ่เบ็ดเตล็ดเพิ ่มประมาณ ๑๗.๓ ตารางกิโลเมตร (๑๐,๘๔๖ ไร่)  
หรือประมาณร้อยละ ๒๒ โดยรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ดังแสดงในตารางท่ี ๗ โดยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และแสดงในรูปท่ี ๒๑ 

ตารางท่ี ๗ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

สรุปประเภทการใช้ท่ีดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 

๒๕๕๘ ๒๕๖๐ การเปลี่ยนแปลง 

เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี 

ไร ่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

U พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ๒๘๕,๒๙๗ ๑๗.๘๕ ๒๙๔,๔๖๙ ๑๘.๔๓ ๙,๑๗๒ ๐.๐๓ 

U๑๐๑ ตัวเมืองและย่านการค้า ๒๑,๙๔๙ ๑.๓๗ ๒๒,๕๕๕ ๑.๔๑ ๖๐๖ ๐.๐๓ 

U๒๐๐ หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง ๓,๑๗๑ ๐.๒ ๓,๐๘๒ ๐.๑๙ -๘๙ -๐.๐๓ 

U๒๐๑ หมู่บ้านบนพื้นราบ ๑๕๕,๔๗๙ ๙.๗๓ ๑๖๔,๔๓๑ ๑๐.๓๐ ๘,๙๕๒ ๐.๐๖ 

U๓๐๑ สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ๒๓,๖๘๓ ๑.๔๘ ๒๓,๙๔๔ ๑.๕๐ ๒๖๑ ๐.๐๑ 

U๔๐๒ สถานีรถไฟ ๑๕๒ ๐.๐๑ ๑๑๑ ๐.๐๑ -๔๑ -๐.๒๗ 

U๔๐๔ ท่าเรือ ๑๑๕ ๐.๐๑ ๑๑๑ ๐.๐๑ -๔ -๐.๐๓ 

U๔๐๕ ถนน ๑๒,๐๒๙ ๐.๗๕ ๑๒,๗๕๕ ๐.๘๐ ๗๒๖ ๐.๐๖ 

U๕๐๐ โรงงานอุตสาหกรรมร้าง ๖๖ ๐ ๑๙๓ ๐.๐๑ ๑๒๗ ๑.๙๒ 

A๕๐๑ นิคมอุตสาหกรรม ๑๗,๖๗๙ ๑.๑๑ ๑๗,๓๒๖ ๑.๐๘ -๓๕๓ -๐.๐๒ 

U๕๐๒ โรงงานอุตสาหกรรม ๓๙,๑๖๕ ๒.๔๕ ๓๗,๓๘๑ ๒.๓๔ -๑,๗๘๔ -๐.๐๕ 

U๕๐๓ 
ลานตากและแหล่งรับซ้ือ 
ทางการเกษตร 

๔๐๕ ๐.๐๓ ๙๖๗ ๐.๐๖ ๕๖๒ ๑.๓๙ 

U๖๐๐ สถานที่ร้าง   ๒๖ - ๒๖  

U๖๐๑ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๑,๒๘๕ ๐.๐๘ ๑,๓๔๙ ๐.๐๘ ๖๔ ๐.๐๕ 

U๖๐๒ รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์ ๔๘ - ๖๗ - ๑๙ ๐.๐๔ 

U๖๐๓ สุสาน ป่าช้า ๓๓ - ๓๓ - - - 

U๖๐๕ สถานีบริการน้ำมัน ๗๓๕ ๐.๐๕ ๗๘๑ ๐.๐๕ ๔๖ ๐.๐๖ 

U๗๐๐ สนามกอล์ฟร้าง ๙๗๙ ๐.๐๖ ๒,๐๑๖ ๐.๑๓ ๑,๐๓๗ ๑.๐๖ 

U๗๐๑ สนามกอล์ฟ ๘,๓๒๔ ๐.๕๒ ๗,๓๔๑ ๐.๔๖ -๙๘๓ -๐.๑๒ 

 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๘- 

ตารางท่ี ๗ การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ต่อ-๑) 

สรุปประเภทการใช้ท่ีดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 

๒๕๕๘ ๒๕๖๐ การเปลี่ยนแปลง 

เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี 

ไร ่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

A พื้นท่ีเกษตรกรรม ๑,๒๐๑,๕๘๕ ๗๕.๑๘ ๑,๑๗๔,๖๓๘ ๗๓.๕๑ -๒๖,๙๔๗ -๐.๐๒ 

A๑ พื้นท่ีนา ๑,๑๓๙,๔๒๗ ๗๑.๒๙ ๑,๑๐๙,๑๗๑ ๖๙.๔๔ -๓๐,๒๕๖ -๐.๐๓ 

A๑๐๐ นาร้าง ๑,๙๑๔ ๐.๑๒ ๓๔,๐๒๙ ๒.๑๓ ๓๒,๑๑๕ ๑๖.๗๘ 

A๑๐๑ นาข้าว ๑,๑๓๗,๕๑๓ ๗๑.๑๗ ๑,๐๗๕,๑๔๒ ๖๗.๓๑ -๖๒,๓๗๑ -๐.๐๕ 

A๒ พืชไร ่ ๑,๒๑๔ ๐.๐๘ ๑,๓๕๖ ๐.๐๘ ๑๔๒ ๐.๑๒ 

A๒๐๒ ข้าวโพด ๔๘๙ ๐.๐๓ ๔๒๘ ๐.๐๓ -๖๑ -๐.๐๕ 

A๒๐๓ อ้อย ๑๐๔ ๐.๐๑ ๑๓๙ ๐.๐๑ ๓๕ ๐.๓๔ 

A๒๐๔ มันสำปะหลัง ๙๓ ๐.๐๑ ๗๐ - -๒๓ -๐.๒๕ 

A๒๑๙ มันเทศ ๑๒๔ ๐.๐๑   -๑๒๔ -๑.๐๐ 

A๒๒๐ แตงโม ๓๓๐ ๐.๐๒ ๒๘๔ ๐.๐๒ -๔๖ -๐.๑๔ 

A๒๒๙ พริก   ๔๑ - ๔๑  

A๒๓๕ กระเจ๊ียบแดง   ๑๐ - ๑๐  

A๒๓๖ เผือก ๗๔ - ๓๘๔ ๐.๐๒ ๓๑๐ ๔.๑๙ 

A๓ ไม้ยืนต้น ๕,๑๔๓ ๐.๓๑ ๔,๗๕๓ ๐.๒๙ -๓๙๐ -๐.๐๘ 

A๓๐๐ ไม้ยืนต้น/เสื่อมโทรม ๔๓๐ ๐.๐๓ ๘๙๒ ๐.๐๖ ๔๖๒ ๑.๐๗ 

A๓๐๑ ไม้ยืนต้นผสม   ๙๗๓ ๐.๐๖ ๙๗๓  

A๓๐๒ ยางพารา ๖๒๕ ๐.๐๔ ๒๙ - -๕๙๖ -๐.๙๕ 

A๓๐๓ ปาล์มน้ำมัน ๓,๒๑๓ ๐.๒ ๔๔๕ ๐.๐๓ -๒,๗๖๘ -๐.๘๖ 

A๓๐๔ ยูคาลิปตัส ๒๗ - ๑,๘๗๓ ๐.๑๒ ๑,๘๔๖ ๖๘.๓๗ 

A๓๐๕ สัก ๕๒๒ ๐.๐๓ ๒๕ - -๔๙๗ -๐.๙๕ 

A๓๐๗ สนประดิพัทธ์ ๔๕ - ๖๕ - ๒๐ ๐.๔๔ 

A๓๐๘ กระถิน ๑๑ - ๔๓ - ๓๒ ๒.๙๑ 

A๓๑๕ ไผ่ปลูกเพื่อการค้า ๕๕ - ๒๒๓ ๐.๐๑ ๑๖๘ ๓.๐๕ 

A๓๑๘ จามจุรี ๒๐๑ ๐.๐๑ ๑๔๔ ๐.๐๑ -๕๗ -๐.๒๘ 

A๓๒๑ ยมหอม มะฮอกกานี ๑๔ - ๑๔ - - - 

A๓๒๓ ตะกู   ๒๗ - ๒๗  

A๔ ไม้ผล ๒๑,๒๗๑ ๑.๓๓ ๒๐,๑๗๑ ๑.๒๔ -๑,๑๐๐ -๐.๐๕ 

A๔๐๐ ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม ๘๕ ๐.๐๑ ๑,๕๔๑ ๐.๑๐ ๑,๔๕๖ ๑๗.๑๓ 

A๔๐๑ ไม้ผลผสม ๑๓,๔๒๑ ๐.๘๔ ๙,๔๘๐ ๐.๕๙ -๓,๙๔๑ -๐.๒๙ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๖๙- 

ตารางท่ี ๗ การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ต่อ-๒) 

สรุปประเภทการใช้ท่ีดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 

๒๕๕๘ ๒๕๖๐ การเปลี่ยนแปลง 

เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

A๔๐๕ มะพร้าว ๗๒๑ ๐.๐๕ ๓๘๐ ๐.๐๒ -๓๔๑ -๐.๔๗ 

A๔๐๗ มะม่วง ๒,๓๑๙ ๐.๑๕ ๒,๘๑๘ ๐.๑๘ ๔๙๙ ๐.๒๒ 

A๔๑๑ กล้วย ๔,๒๑๙ ๐.๒๖ ๔,๘๕๕ ๐.๓๐ ๖๓๖ ๐.๑๕ 

A๔๑๒ มะขาม ๒๓ -   -๒๓ -๑.๐๐ 

A๔๑๔ ฝรั่ง ๑๗ - ๓๙ - ๒๒ ๑.๒๙ 

A๔๑๕ มะละกอ ๓๐๑ ๐.๐๒ ๔๙๙ ๐.๐๓ ๑๙๘ ๐.๖๖ 

A๔๑๖ ขนุน ๑๑ - ๗๕ - ๖๔ ๕.๘๒ 

A๔๑๗ กระท้อน ๑๒ -   -๑๒ -๑.๐๐ 

A๔๑๘ ชมพู่ ๓๓ - ๓๓ - - - 

A๔๒๒ มะนาว ๕๖ - ๑๓๘ ๐.๐๑ ๘๒ ๑.๔๖ 

A๔๒๔ มะขามเทศ ๔๔ - ๔๒ - -๒ -๐.๐๕ 

A๔๒๖ แก้วมังกร ๙    -๙ -๑.๐๐ 

A๔๒๗ ส้มโอ  - ๔๖ - ๔๖  

A๔๒๙ มะปราง มะยงชิด   ๒๑๓ ๐.๐๑ ๒๑๓  

A๔๓๑ ทับทิม   ๑๒ - ๑๒  

A๕ พืชสวน ๕,๖๗๖ ๐.๓๖ ๘,๗๕๕ ๐.๕๔ ๓,๐๗๙ ๐.๕๔ 

A๕๐๐ พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม   ๕๗ - ๕๗ - 

A๕๐๒ พืชผัก ๔,๔๕๓ ๐.๒๘ ๖,๙๐๐ ๐.๔๓ ๒,๔๔๗ ๐.๕๕ 

A๕๐๓ ไม้ดอก ไม้ประดับ ๑,๑๙๔ ๐.๐๘ ๑,๗๓๘ ๐.๑๑ ๕๔๔ ๐.๔๖ 

A๕๐๙ พืชสมุนไพร ๒๐ - ๒๐ - - - 

A๕๑๒ แคนตาลูป   ๒๔ - ๒๔  

A๕๑๕ เห็ด ๙ - ๑๖ - ๗ ๐.๗๘ 

A๗ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ ๖,๐๓๖ ๐.๓๙ ๕,๖๐๑ ๐.๓๕ -๔๓๕ -๐.๐๗ 

A๗๐๐ โรงเรือนร้าง ๒๕๗ ๐.๐๒ ๒๖๙ ๐.๐๒ ๑๒ ๐.๐๕ 

A๗๐๑ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   ๒๑ - ๒๑  

A๗๐๒ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า ๙ - ๑๘ - ๙ ๑.๐๐ 

A๗๐๓ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ๕,๕๑๙ ๐.๓๕ ๔,๙๑๑ ๐.๓๑ -๖๐๘ -๐.๑๑ 

A๗๐๔ โรงเรือนเลี้ยงสุกร ๒๕๑ ๐.๐๒ ๓๘๒ ๐.๐๒ ๑๓๑ ๐.๕๒ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๗๐- 

ตารางท่ี ๗ การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ต่อ-๓) 

สรุปประเภทการใช้ท่ีดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
๒๕๕๘ ๒๕๖๐ การเปลี่ยนแปลง 
เน้ือท่ี เน้ือท่ี เน้ือท่ี 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 
A๘ พืชน้ำ ๖๘๐ ๐.๐๔ ๔๐๒ ๐.๐๓ -๒๗๘ -๐.๔๑ 

A๘๐๓ บัว ๓๗๓ ๐.๐๒ ๒๖๗ ๐.๐๒ -๑๐๖ -๐.๒๘ 

A๘๐๖ ผักบุ้ง ๒๕๘ ๐.๐๒ ๑๒๒ ๐.๐๑ -๑๓๖ -๐.๕๓ 
A๘๐๗ ผักกะเฉด ๔๙ - ๑๓ - -๓๖ -๐.๗๓ 
A๙ สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๒,๑๓๘ ๑.๓๘ ๒๔,๓๘๗ ๑.๕๔ ๒,๒๔๙ ๐.๑๐ 

A๙๐๐ สถานที่เพาะเลื้ยงสัตว์น้ำร้าง ๓,๐๖๔ ๐.๑๙ ๒,๔๘๑ ๐.๑๖ -๕๘๓ -๐.๑๙ 

A๙๐๑ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม ๑๘ -   -๑๘ -๑.๐๐ 

A๙๐๒ สถานที่เพาะเลื้ยงปลา ๑๗,๓๑๕ ๑.๐๘ ๒๐,๒๓๙ ๑.๒๗ ๒,๙๒๔ ๐.๑๗ 

A๙๐๓ สถานที่เพาะเลื้ยงกุ้ง ๑,๖๓๗ ๐.๑ ๑,๕๒๖ ๐.๑๐ -๑๑๑ -๐.๐๗ 

A๙๐๕ ฟาร์มจระเข้ ๑๐๔ ๐.๐๑ ๑๔๑ ๐.๐๑ ๓๗ ๐.๓๖ 
A๐ เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม   ๔๒ - ๔๒  

A๐๐๑ เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม   ๔๒ - ๔๒  

F พื้นท่ีป่าไม้ ๔๐๔ ๐.๐๓ ๓๕๔ ๐.๐๒ -๕๐ -๐.๑๒ 

F๒๐๑ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ๔๐๔ ๐.๐๓ ๓๕๔ ๐.๐๒ -๕๐ -๐.๑๒ 

W พื้นท่ีน้ำ ๖๑,๑๒๒ ๓.๘๓ ๖๘,๑๐๑ ๔.๒๗ ๖,๙๗๙ ๐.๑๑ 

W๑๐๑ แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง ๓๘,๕๔๙ ๒.๔๑ ๓๙,๙๙๓ ๒.๕๐ ๑,๔๔๔ ๐.๐๔ 
W๑๐๒ หนอง บึง ทะเลสาบ ๓,๙๗๔ ๐.๒๕ ๔,๐๙๕ ๐.๒๖ ๑๒๑ ๐.๐๓ 
W๒๐๑ อ่างเก็บน้ำ ๗๗๗ ๐.๐๕ ๘๘๔ ๐.๐๖ ๑๐๗ ๐.๑๔ 

W๒๐๒ บ่อน้ำในไร่นา ๑๑,๙๓๗ ๐.๗๕ ๑๕,๙๐๓ ๑.๐๐ ๓,๙๖๖ ๐.๓๓ 

W๒๐๓ คลองชลประทาน ๕,๘๘๕ ๐.๓๗ ๗,๒๒๖ ๐.๔๕ ๑,๓๔๑ ๐.๒๓ 

M พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ๔๙,๔๙๒ ๒.๙๙ ๖๐,๓๓๘ ๓.๗๗ ๑๐,๘๔๖ ๐.๒๒ 

M๑๐๑ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ๖,๗๕๔ ๐.๓๘ ๔,๒๑๒ ๐.๒๖ -๒,๕๔๒ -๐.๓๘ 

M๑๐๒ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ๖,๐๐๓ ๐.๓๘ ๙,๑๖๔ ๐.๕๗ ๓,๑๖๑ ๐.๕๓ 
M๒๐๑ พื้นที่ลุ่ม ๑๓,๐๕๒ ๐.๘๒ ๑๒,๑๐๖ ๐.๗๖ -๙๔๖ -๐.๐๗ 
M๓๐๐ เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า ๓,๘๙๐ ๐.๒๕ ๕,๒๗๕ ๐.๓๓ ๑,๓๘๕ ๐.๓๖ 

M๓๐๒ บ่อลูกรัง ๕๖ - ๑๐ - -๔๖ -๐.๘๒ 
M๓๐๓ บ่อทราย ๑๔,๓๐๕ ๐.๙ ๒๑,๖๗๗ ๑.๓๖ ๗,๓๗๒ ๐.๕๒ 
M๓๐๔ บ่อดิน ๒,๘๙๖ ๐.๑๘ ๓,๔๑๖ ๐.๒๑ ๕๒๐ ๐.๑๘ 
M๔๐๕ พื้นที่ถม ๖๒๓ ๐.๐๔ ๓,๘๑๐ ๐.๒๔ ๓,๑๘๗ ๕.๑๒ 

M๗๐๑ ที่ทิ้งขยะ ๑,๙๑๓ ๐.๑๒ ๖๖๘ ๐.๐๔ -๑,๒๔๕ -๐.๖๕ 

รวมท้ังหมด ๑,๕๙๗,๙๐๐ ๑๐๐ ๑,๕๙๗,๙๐๐ ๑๐๐ - - 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๗๑- 

 
รูปท่ี ๒๑ การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 

๒๕๕๘ 

๒๕๖๐ 

๐ ๕ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๗๒- 

จากการคำนวณการเปลี ่ยนแปลงการใช้ที ่ดินในโปรแกรม TerrSet Geospatial Monitoring and 
Modeling System พบว่าความน่าจะเป ็นของการเปล ี ่ยนแปลงการใช ้ประโยชน์ท ี ่ ด ินในจ ั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของพื้นที่เกษตรกรรมใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความน่าจะเป็นเท่ากับ ๐.๙๖๗๖ และไปเป็นพื้นที่เมืองใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความน่าจะเป็น
เท่ากับ ๐.๐๑๔๓ แสดงให้เห็นว่า พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มในการคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเช่นเดิมสูงมาก 
ในขณะที่พื้นที่เมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เพิ่มข้ึนเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่เมือง พื้นที่ป่าไม้ 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่เกษตรกรรมตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี ๘ ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  

ตารางที ่ ๘ ความน่าจะเป็นของการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 Agri Forest Mixed Urban Water 
Agri ๐.๙๖๗๖ ๐ ๐.๐๑๑ ๐.๐๑๔๓ ๐.๐๐๗๑ 

Forest ๐ ๐.๘๗๖ ๐ ๐.๑๒๔ ๐ 
Mixed ๐.๐๖๙๖ ๐ ๐.๘๘๘๒ ๐.๐๓๒๗ ๐.๐๐๙๕ 
Urban ๐.๐๒๐๕ ๐ ๐.๐๑๐๑ ๐.๙๖๕๘ ๐.๐๐๓๖ 
Water ๐.๐๓๐๑ ๐ ๐.๐๑๑๔ ๐.๐๐๕๗ ๐.๙๕๒๘ 

๑๐. ปัญหา สาเหตุ และอุปสรรคของการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นโยบายและแผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ทั้งในบริบทของประเทศ ภาคกลาง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโนบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ คำนึงถึงความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหลีกเลี่ยงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ มีแผนและนโยบายในจังหวัดเพื่อพัฒนา
ชุมชนของแต่ละอำเภอให้เป็นชุมชนน่าอยู่ รวมถึงคำนึงถึงกิจกรรมในพื้นที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

๑๐.๑ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก

เอกสารการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สามารถสรุปออกมาได้ ดังนี้ 

จุดแข็ง 
สิ ่งสำคัญที่เป็นจุดแข็งของแต่ละพื ้นที ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือปัจจัยที่มีผลเอื ้อต่อ  

การทำเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหนึ่งที ่สำคัญของจังหวัดและมีประชากรอยู่ใน  
ภาคแรงงานประเภทนี้จำนวนมาก หลายพื้นที่มีความพรอ้มในการทำเกษตรอย่างดี ทั้งในด้านกายภาพของพื้นที่ 
การชลประทานที่ครอบคลุม บุคคลากรแรงงานในภาคเกษตรจำนวนมาก ยังรวมไปถึงการขนส่ง การคมนาคม
ที่ส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายสินค้า และเรื่องอื่นๆ เนื่องจากอีกหนึ่งจุดแข็งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คือ การมีเขตพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ และยังมีการคมนาคมหลายรูปแบบ ทั้งทางน้ำ ทางบก 
และขนส่งประเภทราง ทำให้ปัจจัยด้านการคมนาคมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๗๓- 

และอีกหนึ่งจุดแข็งของพื ้นที่ คือ แต่ละพื ้นที ่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นจุดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย 

จุดอ่อน 

จุดอ่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ  

๑)  การเกษตร จุดอ่อนด้านการเกษตรของจังหวัดคือการที่ผลผลติทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน 
ปัญหาด้านการกำหนดราคาของผลผลิตการเกษตร รวมถึงปัญหาที่สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ปัญหา
แรงงานรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันมีการย้ายไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน และคนรุ่นเก่าที่ยังคงทำการเกษตร
ขาดความรู้ในเรื่องการเกษตรสมัยใหม่และมีการใช้เคมีในการทำเกษตร ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

๒)  ปัญหาด้านกายภาพของเมือง ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านน้ำที ่ส่งผลสำคัญในเรื่องการเกษตร  
เรื่องการจัดการน้ำที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง อีกทั้งบางพื้นที่ยังพบภัยแล้งที่รุนแรง ส่งผลต่อการเกษตรด้วยเช่นกัน 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทีเ่กดิจากการทำเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเปน็จำนวนมากในพื้น ทำให้ส่งผลเสยี
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน มลพิษ และการเกษตรเอง อีกทั้งยังมีปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ คุณภาพ
ของถนนและโครงสร้างพื้นที่ฐานที่ยังต้องการรับการแก้ไขในหลายพื้นที่ ปัญหาสิ่งเสพติด  และอาชญากรรม 
ในพื้นที่ 

๓)  การท่องเที ่ยว ซึ ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาในด้านการจัดการ 
การท่องเที่ยวที่ขาดคุณภาพ  

โอกาส 

โอกาสที่สำคัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ การมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงอื่นๆ หลายจังหวัดที่จะสามารถสง่เสริมการขนสง่ผลผลิตที่สำคัญของพื้นทีอ่ย่างผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างดี โดยคมนาคมการขนส่งมีทั้งทางน้ำ ทางบก และทางราง โดยผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน 
ภาครัฐได้เข้ามาให้ความสนใจมากขึ้นในการทำเกษตรของประชาชน และมีการสนับสนุนให้ทำสินค้า  OTOP 
ซึ่งการที่มีพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ นี้ยังมีโอกาสที่ดีในการสนับสนุนการท่องเที่ยวมากขึ้น 
โดยในแต่ละอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล้วนมีพื้นที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ที่สำคัญอยู่แล้ว การพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้ดีมากข้ึน เป็นโอกาสที่ดีในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย 

อุปสรรค 

อุปสรรคที่สำคัญทีอ่ำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบเจอคือปญัหาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและติดแม่น้ำหลายสาย ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหา
น้ำท่วมอยู ่บ ่อยครั ้ง และได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื ่องจากน้ำท่วมรุนแรงและติดต่อกัน  
เป็นเวลานาน โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลในหลายด้านทั้งการท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และ
เกษตรกรรม และยังมีปัญหาภัยแล้งอีกหนึ่งภัยที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสูญเสียของภาคเกษตรกรรม 
อุปสรรคต่อมาคือ ปัญหาประชากรแฝงที่มากข้ึน มีปัญหาชุมชนแออัดที่ตามมา และปัญหาด้านความปลอดภัย
ในพืน้ที่ ซึ่งส่งผลถึงความน่าเช่ือถือและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และยังมีอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจที่มีการผันผวนตลอดเวลา รวมถึงอุปสรรคด้านผลผลิตการเกษตรที่ไม่แน่นอน 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๗๔- 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากแผนพัฒนาอำเภอ ๔ ป ี( พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) ของพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีปัจจัยของพื้นที่ที่เป็นปัญหาในการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามเป้าหมายได้ในอนาคต โดยปัญหา สาเหตุ และอุปสรรคในการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้ตรงตามแผนและนโยบายหลัก มีดังนี้ 

๑) ปัญหาการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมและปัญหาการใช้เคมีพันธ์ในการทำการเกษตร  
ที่ยังคงเป็นปัญหาในพื้นที่ สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เพียงแต่ในด้านการเกษตร
หรืออุตสาหกรรมเท่านั ้น แต่การเพิ่มขึ ้นของนักท่องเที ่ยว ซึ ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาในการทำให้จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ เมื่อนักท่องเที่ยวมีจำนวน
มากขึ้น ผนวกกับประชากรแฝงที่มีจำนวนมากข้ึนและเป็นปัญหาอยู่ในปัจจบุัน อาจส่งผลทำให้เกิดขยะมูลฝอย
และมลภาวะในพื้นที ่เพิ่มมากขึ ้นอีกเช่นกัน ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาซึ ่งขัดกับนโยบายหลักของจังหวัด 
ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ กลับพบว่าในหลายพื้นที่ยังขาดโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ปัญหาคุณภาพถนน ปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาประชากร แฝงที่มี
จำนวนมากข้ึน ส่งผลต่อแผนการพัฒนาชุมชนที่ดี 

๓) ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นหนึ่งในปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะภัยน้ำท่วม เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหาภัยน้ำท่วมบ่อยครั้ง 
และมีความรุนแรง สร้างความเสียหายทั้งเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยวและการเกษตร  
ในบางพื้นที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ดิน
ในอนาคต 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๖ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสภาวะแวดล้อม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESI) ในแต่ละ CDF 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแนวทางดำเนินการ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๑๗๕- 

ภาคผนวก ๖ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นสภาวะแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESI)  

ในแต่ละ CDF ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแนวทางดำเนินการ 
  

ตามที ่ได้ม ีการค้นหาประเด็นสภาวะแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั ่งยืนที ่ เก ี ่ยวข้องกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ ่งพบว่าประเด็นสภาวะแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั ่งยืนที ่เกี ่ยวข้องกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ CDF ได้แก่  

CDF ด้านการบริหารจ ัดการ เก ี ่ยวข้องกับ ๔ ประเด็นคือ (๑) การบริหารจัดการแม่น้ำป่าสัก  
(๒) การบริหารจัดการขยะ (๓) การจัดการมลพิษทางน้ำ และ (๔) การบริหารจัดการอุทกภัย 

CDF ด้านการเกษตรกรรม เกี่ยวข้องกับ ๓ ประเด็นคือ (๑) ระบบการเกษตรยั่งยืน (๒) ขีดความสามารถ
ในการจัดการผลผลิตและราคา และ (๓) ศักยภาพของเกษตรกร 

CDF ด้านการพัฒนาเมือง เกี่ยวข้องกับ ๓ ประเด็นคือ (๑) การขนส่งและเดินทาง (๒) พื้นที่กันชนหรือ
พื้นที่สีเขียว และ (๓) ชุมชนแออัด 
 CDF ด้านการท่องเท่ียว เกี่ยวข้องกับ ๓ ประเด็นคือ (๑) งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน และ (๓) การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 
 ที่ปรึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับประเด็นสภาวะแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ( ESI)  
ในแต่ละ CDF ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางในการนำเครื่องมือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

๑) CDF ด้านการบริหารจัดการ 

๑.๑) การบริหารจัดการแม่น้ำป่าสัก  
สภาพปัญหา 
การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการลำน้ำป่าสักอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้เกิดปัญหาในเชิงพื ้นที ่หลายประการ เช่น การขนส่งทางเรือที ่คับคั ่ง ทำให้เกิดคลื ่นจากเรือขนส่ง 
ที่มีความหนาแน่นเกินศักยภาพในการรองรับของแม่น้ำในบางช่วง การกระแทกของเรือเมื ่อเรือเทียบฝั่ง  
และการฝังหมุดเพื่อยึดเรือ การขุดลอกแม่น้ำ ทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน ตลอดจนการระบายน้ำของเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่ง (Bank Erosion) การลดลงของระดับน้ำในลำน้ำอย่างกะทันหัน ทำให้ดินเกิดการล้าตัว
และหลุดร่อน เป็นต้น 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัญหาการจัดการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับปัญหาการบริหารจัดการและ

บำรุงรักษาแม่น้ำ และที่ดินชายตลิ่งได้รับผลกระทบ ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๑๗๖- 

- พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๑) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ มาตรา ๕๕ ๕๖ และ ๑๒๐ 
เรือกำปั่นไฟทุกขนาด (นอกจากที่ว่าไว้ในมาตรา ๕๘) และเรือกำปั่นไฟทุกๆ อย่างที่มีขนาดเกินกว่า

ห้าสิบตัน ต้องเดินโดยช้าที่สุดที่พอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และเพื่อป้องกันอันตรายแก่เรือ และอันตราย 
ที่อาจเกิดจากละลอกคลื่นของเรือนั้น (มาตรา ๕๕) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท 
(มาตรา ๕๖)  

ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ำ  ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเล
ภายในน่านน้ำไทย และห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ทาง
เรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดกระทำการดังกล่าว (มาตรา ๑๒๐) 

(๒) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๑๗, ๑๑๘ และ ๑๒๒ 
กรมการอำเภอมีหน้าที่จะต้องตรวจตราและปกปักรักษา ห้วย คลอง และลำน้ำต่างๆ อย่าให้

เสียหายหรือเสียสาธารณประโยชน์ (มาตรา ๑๑๗) ตรวจตราและจัดการรักษาทางบก ทางน้ำ อันเป็นทางที่ราษฎร
ไปมาค้าขาย ให้ไปมาโดยสะดวก (มาตรา ๑๑๘) และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุ ้มครองป้องกันที ่ด ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที ่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ ่งซึ ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ (มาตรา ๑๒๒) 

(๓) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๑๓, ๑๕ และ ๑๗ 
กรมชลประทานดูแลรกัษาทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง หมุดระดับหลักฐาน

หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน (มาตรา ๑๓) โดยที่อธิบดีกรมชลประทานมีอำนาจปิด กั้น หรือเปิดน้ำ
ในทางน้ำชลประทาน ขุดลอก ซ่อม หรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำชลประทาน รวมถึงห้าม จำกัด หรือกำหนดเงื่อนไข
ในการนำเรือ แพ ผ่านทางน้ำชลประทาน (มาตรา ๑๕) 

ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศมนตรีในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีหน้าที่ดูแลรักษาคันคลองและ
ทางน้ำชลประทานอันอยู่ในเขตท้องที่หรือเขตเทศบาลนั้น (มาตรา ๑๗) 

(๔) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐(๒) และ ๕๓(๑) 
เทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องให้มีและบำรุงทางน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 

(๕) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓๘   
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-๑๗๗- 

ให้ กฟผ. รับผิดชอบในการดำเนินกิจการและการบำรุงรักษาเข่ือนกั้นน้ำ เข่ือนระบายน้ำ เข่ือนกักเก็บน้ำ 
อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งการควบคุมปริมาณน้ำที่กักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้ำ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์มากที่สุด
จากการควบคุมลุ่มแม่น้ำที่มีการสร้างเข่ือนดังกล่าวนั้น และแคว ลำน้ำ ทางน้ำ คลอง หรือคลองส่งน้ำที่มีต่อเนื่อง
กับลุ่มแม่น้ำนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และให้ กฟผ. และกรมชลประทานร่วมกันออกข้อบังคับเพื่อกำหนด
ปริมาณน้ำที ่จะกักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้ำ  ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เกี ่ยวกับการออกข้อบังคับ หรือ 
การปฏิบัติตามข้อบังคับให้รายงานต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

(๖) พระราชบญัญัตสิภาตำบลและองคก์รบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๑) และ ๖๘ (๘) 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบล (มาตรา ๖๗ (๑))  และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการการคุ้มครองดูแลและรักษา
ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ (มาตรา ๖๘ (๘)) 

(๗) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๒)(๓) 

เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และจัดให้มีและควบคุมท่าเทียบเรือ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถ่ินของตนเอง 

(๘) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๕, ๒๗, ๓๕ และ ๕๖ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีการกำหนดลุม่น้ำโดยตราเปน็พระราชกฤษฎีกา 

(มาตรา ๒๕) และแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำ (มาตรา ๒๗) มีหน้าที่จัดทำแผนแม่บท กำหนดหลักเกณฑ์และ
ระเบียบการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ 
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และ
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำในเขตลุ่มน้ำน้ัน (มาตรา ๓๕) 

เมื่อมีการประกาศผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาแล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำ
จะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม (มาตรา ๕๖)   

(๙) ประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๒) 
กฎหมายกำหนดให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ ่งใช้เพื่อ

สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง 
ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ 

(๑๐) ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๘ 
ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื ่น อธิบดีกรมที่ดินหรือทบวงการเมืองอื ่นที ่รัฐมนตรี

มอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา และดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินน้ัน (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)  
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-๑๗๘- 

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกรมที่ดินอธิบายเพิ่มเติมว่า “ที่สาธารณประโยชน์ คือ สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินประเภทหนึ่ง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๒) หมายถึง
ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งโดยสภาพประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้สอยร่วมกันได้  คือ ถนนหนทาง แม่น้ำ ลำคลอง  
ซึ่งสาธารณชนใช้สัญจร  

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจดัการทรพัยากรน้ำและการขนส่งในแม่น้ำป่าสัก ตลอดจนการดูแลทางนำ้

และที่ชายตลิ ่ง มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที ่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายหลายฉบับ  ซึ ่งกฎหมายแต่ละฉบับ 
ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่แยกจากกัน ดังนั้น จึงไม่มีหน่วยงานใด 
มีอำนาจหน้าที่ตลอดทั้งระบบ การที่กฎหมายไม่เช่ือมโยงกันนี้ ส่งผลให้บางครั้งมีการซ้อนทับของพื้นที่รับผิดชอบ
และอำนาจตามกฎหมายไม่สอดคล้องกัน  

ปัจจุบัน ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อแก้ไขปัญหาการขาดการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ  
โดยได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษาก ารฟื้นฟู  
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิทธิในน้ำ ไว้ในกฎหมายฉบับนี ้ เพื ่อให้ท ุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องสามารถ 
บริหารทรัพยากรน้ำให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน และมีองค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ทั ้งในระดับชาติ ระดับลุ ่มน้ำ และระดับองค์กรผู ้ใช้น ้ำเพื ่อร ่วมกันบริหารทรัพยากรน้ำ  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในเชิงพื้นที่ คือ คณะกรรมการลุ่มน้ำประจำลุ่มนำ้ 
แต่ปัจจุบันกำลังดำเนินการออกอนุบัญญัติกำหนดเขตลุ่มน้ำและแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำตามพระราชบัญญัตินี้ 
ขณะนี้จึงเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำตามบทเฉพาะกาล อย่างไรก็ตาม การบริหารลุ่มน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำ  
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขนส่งในแม่น้ำป่าสักได้ทั้งหมด 

แนวทางดำเนินการ อาจจำแนกออกเป็นการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่และ
อำนาจโดยตรงส่วนหนึ่ง และการบูรณาการแผนและยุทธศาสตร์ผ่านทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่ง 

สำหรับการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง จากการวิเคราะห์
กฎหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้มีหน้าที่  ได้แก่ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า นายอำเภอ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในที่นี้ คือ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปัญหาที่ระบุ คือ การขนส่งทางเรือที่คับค่ัง ทำให้เกิดคลื่นจากเรือขนส่งที่มีความหนาแน่นเกินศักยภาพ 
ในการรองรับของแม่น้ำในบางช่วง การจัดการเดินเรือจึงอาจต้องแก้ไขด้วยการกำหนดปริมาณเรือในแต่ละช่วง 
ให้เหมาะสม ไม่ให้กระจุกตัวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การปรับปรุงท่าเรือใหเ้หมาะสมกับขนาดของเรือที่เข้าเทยีบทา่
และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระแทกของเรือเมื่อเรือเทียบฝั่ง 

ปัญหาอีกส่วนหนึ่ง เช่น การขุดลอกแม่น้ำทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน ตลอดจนการระบายน้ำของเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่ง (Bank Erosion) การลดลงของระดับน้ำในลำน้ำอย่างกะทันหัน ทำให้ดนิเกิดการล้าตัว
และหลุดร่อนนั ้น เป ็นเรื ่องที ่เก ี ่ยวข้องกับหลายฝ่ายและแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลความจำเป็นที ่ต้องกระทำ  
การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบอาจต้องบูรณาการแผนและยุทธศาสตร์ผ่านทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
แต่ละฝ่ายได้นำเสนอปัญหาและพิจารณาทางออกรว่มกัน เช่น สภาตำบล สภาเทศบาล สภาจังหวัด คณะกรรมการ
ในระดับจังหวัดอีกหลายกรรมการเพื่อให้วางแนวทางในการขุดลอกลำน้ำ การระบายน้ำที่เหมาะสม หากจำเป็น 
อาจเสนอไปยังคณะกรรมการระดับลุ่มน้ำ หรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการตามหน้าที่
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-๑๗๙- 

และอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย บางเรื่องอาจเสนอต่อกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติกำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติ 

๑.๒) การบริหารจัดการขยะ  
สภาพปัญหา 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องขาดศักยภาพในการบริหารจัดการในการลดขยะและการนำขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ รวมทั้งการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ในชุมชนมีปริมาณเพิ่มข้ึนและมีตกค้างสะสม  
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
สภาพปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับท้องถิ ่น ซึ่งเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในระดับท้องถิ่นยังขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการขยะที่ยังไม่เป็นระบบ ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐(๓) และ ๕๓ 

เทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑, ๑๗/๓, ๑๘, ๒๐, ๒๕, ๒๖ และ ๒๘/๑ 
การจัดการขยะมูลฝอยเป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะดำเนินการเองหรือให้บุคคลอื่น

ดำเนินการแทนก็ได้ (มาตรา ๒๐) นอกจากนี้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินทีเกี่ยวข้องกับเรือ่ง
ดังกล่าวได้ กรณีเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุ
ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (มาตรา ๒๕) เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจสั่งให้ระงับเหตุรำคาญนั้นได้ (มาตรา ๒๖) และ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญได้ (มาตรา ๒๘/๑) 

ด้านกลไกการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีอำนาจสอดส่อง
หรือกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของส่วนราชการที ่มีอำนาจหน้าที ่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี ่ยวกับ  
การสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุข (มาตรา ๑๗/๓ (๕)) โดยที่หากปรากฎแก่คณะกรรมการ
สาธารสุขหรือคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการ  
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดแจ้งต่อผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสว่นท้องถ่ิน หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
หรือแก้ไขการดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร (มาตรา ๑๑) 
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-๑๘๐- 

(๓) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๒, ๓๔/๑, ๓๔/๓ และ ๓๔/๔ 

กฎหมายนี้กำหนดห้ามมิให้ทิ ้งสิ ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือปล่อยปละละเลย ให้มีสิ ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ (มาตรา ๓๒) โดยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา ๓๔/๑) และให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ออกข้อกำหนดของท้องถ่ินกำหนด
หลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ (มาตรา ๓๔/๓) 
นอกจากนี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งต้องสอดคล้อง  
กับแผนพัฒนาจังหวัด และขอจัดตั้งงบประมาณ (หากจำเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่ นดิน)  
ทั้งนี้ ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (มาตรา ๓๔/๔) 

(๔) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๒) 
องค์การบรหิารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในการรักษาความสะอาด

ของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๕) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๑๘) และ ๑๗(๑๑) 
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะด้านการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 
เว้นแต่กรณีข้างต้นให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะด้านการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
เน ื ่องจากกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการจัดการขยะ ออกใช ้บ ังค ับมาก่อนการม ีร ัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในขณะนั้น ยังไม่มีบทบัญญัติที ่คำนึงถึงหลักการมีส่วนร ่วม  
ของประชาชน และหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จึงทำให้ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายในระดับพื้นที่โดยตรง และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการปรบัปรงุแก้ไขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และหลักการธรรมาภิบาล มีองค์กรที ่ทำหน้าที ่ขับเคลื ่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื ้นที ่โดยคำนึงถึง  
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดน้ี  
จะอยู่ภายใต้การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ โดยคณะกรรมการสาธารณสุขอีกช้ันหนึ่ง 

แนวทางดำเนินการ การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะไม่เพียงแต่จะต้องใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง
เท่านั้น แต่ต้องวางระบบการจัดการที่ดี และได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เห็นปัญหาขยะเป็นปัญหาของ
ตนเองและปัญหาของท้องถ่ินของตนด้วย 

ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล จะต้องออกใช้เทศบัญญัติ บังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู ้ที่ทิ ้งขยะไม่เป็นที่หรือ ไม่ถูกต้องโดยการเตือนและจับปรับอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ละเลยการควบคุมดูแลพื้นที่ประกอบการของตน เช่น ตลาด หรือแหล่งการค้าสำคัญ 
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-๑๘๑- 

โดยใช้กฎหมายควบคู่กับการขอความร่วมมือและตรวจตราเป็นระยะ รวมถึงการสำรวจพื้นที่มิให้มีการลักลอบ  
ทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย 

การวางระบบและแผนการจัดเก็บขยะ และควบคุมให้ม ีการจัดเก็บขยะอย่างทั ่วถึงตามแผน 
เป ็นอีกแนวทางหนึ ่งในการจัดการขยะ เพราะส่วนใหญ่ที ่การจัดเก็บขยะได้ผลดีเนื ่องจากมีการวางแผน  
ทั้งยานพาหนะ เครื ่องมือ เส้นทางและช่วงเวลาในการจัดเก็บขยะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของบ้านเรือน 
ในเขตรับผิดชอบ นอกจากนั้น การมีที ่รวมขยะที่ไม่ไกลมากเกินไปจะทำให้เพิ ่มความถี ่ของการจัดเก็บขยะ  
ได้มากกว่าและมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า แต่จะมีปัญหามวลชนที่ไม่ต้องการให้มีที่ทิ้งขยะในท้องถิ่นของตน จึงอาจต้อง
เตรียมการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก่อนการดำเนินการ 

สำหรับประชาชนเป็นส่วนที ่สำคัญที่ส ุดในการจัดการขยะ หากลดการทิ้งก็สามารถลดขยะได้ท ันที  
การแยกขยะจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนตั้งแต่ในบ้านเรือน เพราะขยะหลายอย่างสามารถ
นำไปขายเพื่อรีไซเคิลได้ บางอย่างเป็นขยะเปียกที่นำไปฝังกลบเป็นปุ๋ย หากแยกสองส่วนไปแล้วจะเหลือขยะ  
เพียงเล็กน้อยที่ต้องเก็บขนนำไปกำจัดทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มาก ขยะบางอย่างเช่น แบตเตอรี่ โดยเฉพาะแคดเมียม 
เป็นขยะอันตรายไม่ควรทิ้งปนไปกับขยะอื่นหรือทิ้งในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงควรต้องมีการรณรงค์ทั้ งในระดับ
หมู่บ้าน ตำบล ให้เป็นสิ่งที่ทำจนเป็นนิสัย ขณะที่ท้องถ่ินต้องจัดให้มีสถานที่ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 
หากประชาชนให้ความร่วมมือ 

๑.๓) การบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ 
สภาพปัญหา  
การระบายน้ำเสียออกจากโรงงาน เนื ่องจากผู ้ประกอบการขาดความรับผิดชอบ ประกอบกับ 

การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้มงวดเพียงพอ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัญหาการบังคับใช้กฎมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อการระบายของเสียออกจากโรงงาน มีกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘, ๓๗, ๓๙ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องดำเนินกิจการตามมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 

มลพิษหรือสิ ่งใดๆ ที ่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมซึ ่งเกิดขึ ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามที่กำหนดไว้ 
ในกฎกระทรวง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำนั้นหรือ 
ทำการแก้ไข หากไม่ดำเนินการแก้ไขตามกำหนดเวลาให้ระงับการประกิจการและหยุดประกิจการ ตามลำดับ 

(๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๓๒, ๓๗, 
๔๗ และมาตรา ๔๘ 

คณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำ
สาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่  
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-๑๘๒- 

(มาตรา ๓๒) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้นำไปใช้บังคับประกอบกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายโรงงาน 
เป็นต้น 

ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือเขตควบคุมมลพิษ แต่ปร ะสงค์จะ
ดำเนินการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดน้ันอาจจัดทำ 
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได ้(มาตรา ๓๗)  

กรณีที่โรงงานใด เป็นกิจการที่ต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด ผู ้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและดำเนินการ 
ตามมาตรการที่กำหนด ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไว้แล้ว 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คำนึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 

(๓) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑, ๑๗/๓ (๕), ๒๕(๑), ๒๖ และ ๒๘/๑ 
ปัญหาการระบายน้ำเสียออกจากโรงงาน หากก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (มาตรา ๒๕(๑)) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ 
สั่งให้ระงับเหตุรำคาญนั้นได้ (มาตรา ๒๖) และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณดังกล่าว 
เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญได้ (มาตรา ๒๘/๑) 

ด้านกลไกการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีอำนาจสอดส่อง
หรือกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของส่วนราชการที ่มีอำนาจหน้าที ่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี ่ยวกับ  
การสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุข (มาตรา ๑๗/๓ (๕)) โดยที่หากปรากฎแก่คณะกรรมการ
สาธารสุขหรือคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดว่าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้ าพนักงานท้องถิ ่นไม่ดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดแจ้งต่อผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสว่นท้องถ่ิน หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
หรือแก้ไขการดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร (มาตรา ๑๑) 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน 

นอกจากนั้น การปล่อยน้ำเสียเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วย ดังนั้น จึงสามารถบังคับใช้
กฎหมายโรงงานและกฎหมายการสาธารณสุข ในการสอดส่องและกำกับการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได ้

แนวทางดำเนินการ ส ่วนใหญ่การบังคับใช้กฎหมายโรงงานและกฎหมายการสาธารณสุขนั้น  
จะอยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง การตรวจสอบมักจะไม่ทั่วถึง จนกว่าจะมีเรื่องร้องเรียน 
ถึงสภาพน้ำเสียที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและส่งผลต่อสุขอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ หรือการประกอบอาชีพ 
ของประชาชน นอกจากนั้น แม้พบน้ำเสียแต่ก็อาจมีปัญหาไม่อาจพบผู้ก่อให้เกิดมลพิษเพราะมีหลายโรงงาน หรือ
น้ำเสียอาจมาจากชุมชนด้วย ดังนั้น มาตรการที่ได้รับความร่วมมือจากภาคประ ชาสังคมและประชาชนทั่วไป 
เพื่อรายงานการพบเห็นหรือรับรู้ที่มาของน้ำเสียจึงจะสามารถทำให้กฎหมายสามารถใช้บังคับได้จริง 
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-๑๘๓- 

๑.๔) การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
สภาพปัญหา 
นอกจากสภาพธรรมชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที ่เป็นสาเหตุของปัญหาอุทกภัย การขาด

ประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการจัดการระบบระบายน้ำ อาทิ ประตูน้ำ คลอง เป็นต้น ยังเป็นสาเหตุที่สำคัญ
ของปัญหาน้ำท่วม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดการปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา ประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีองค์กรทีว่างนโยบายและแผนการจดัการ

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ และเป็นองค์กรหลักที่ประสานให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑  

(๑) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๒๗(๘) 
ผ ู ้ ใหญ ่บ ้านทำหน้าท ี ่ช ่วยเหล ือนายอำเภอในการแจ ้งให ้ราษฎรให ้ความช่วยเหล ือในก ิจการ

สาธารณประโยชน์เพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์
แก่ผู้ประสบภัย (มาตรา ๒๗(๘)) 

(๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๑(๘) และ ๕๓(๕) 
เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการให้มแีละบำรุงทางระบายน้ำ และเทศบาลเมืองมีหน้าทีต่้องให้มีและ

บำรุงทางระบายน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๓) พระราชบญัญัตสิภาตำบลและองคก์รบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๔) และ ๖๘ (๓) 

องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล (มาตรา ๖๗ (๔))  และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจดัทำกิจการเพื่อใหม้ีและบำรงุรกัษาทางระบายนำ้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ (มาตรา ๖๘ (๓)) 

(๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๒)(๒๙) 

เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๘๔- 

(๕) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ และ ๑๑ 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย 

ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และบูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง  
ให้ม ีประสิทธิภาพ (มาตรา ๗) โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ  
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 

ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องและตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว (มาตรา ๑๑) 

(๖) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕, ๕๖, ๖๔ และ ๖๕ 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

(กนช.) คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ วางนโยบายและแผนแม่บท รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  

เมื่อมีการประกาศผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาแลว้การใช้ประโยชน์ที่ดินทีอ่ยู่ในระบบทางน้ำตามผงัน้ำ
จะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม (มาตรา ๕๖)  

ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า  โดยให้มี
การบูรณาการร่วมกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่เกี ่ยวข้อง และประชา ชนในเขตลุ่มน้ำตาม 
ความเหมาะสม (มาตรา ๖๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามแผน กรณีมีความจำเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ผันน้ำจากลุ่มน้ำหนึ ่งไปยังอีกลุ่มน้ำหนึ่ง 
เพื่อบรรเทาภาวะน้ำท่วม (มาตรา ๖๕) 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
ปัจจุบัน ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) คณะกรรมการลุ่มน้ำ และ
องค์กรผู้ใช้น้ำ วางนโยบายและแผนแม่บท รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ โดยที่ คณะกรรมการลุ่มน้ำ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเชิงพื้นที่ ได้แก่ การจัดทำแผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมเสนอ กนช. รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรัฐภายในเขตลุ่มน้ำและการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีกลไกในการกำหนด
นโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันน้ำท่ามและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๘๕- 

แนวทางดำเนินการ ปัจจุบัน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติภาค (สทนช.ภาค) มีการจัดทำยุทธศาสตร์น้ำ ซึ่งรวมถึงการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมแต่ละลุ่มน้ำ
อย่างเป็นระบบ การจัดทำผังน้ำ และการใช้ประโยชน์ที ่ดินในเขตผังน้ำ รวมถึงการบูรณาการแผนระหว่าง 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในลุ่มน้ำ จึงน่าจะเป็นหลักประกันได้ระดับหนึ่ง  
ว่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกินความคาดหมาย หากเกิดปัญหาวิกฤติน้ำจนอาจก่อให้เก ิดผลกระทบต่อ 
การดำรงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  
อย่างรุนแรงนายกรัฐมนตรี  สามารถจัดต้ังศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเป็นการช่ัวคราวและบญัชาการแก้ไขปัญหาจนกว่า
วิกฤติน้ำจะผ่านพ้นไป  

ในกรณีที่มีความจำเปน็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พนักงานเจา้หน้าที่อาจใช้ทีด่นิ
หรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใดๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำหรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดต้ัง
อุปกรณ์ใดๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันที่จะมีการดำเนินการ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
เข้าใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  แต่ต้องแจ้งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ 

ในการใช้ที่ดินหรือสิ ่งก่อสร้างข้างต้น ให้หน่วยงานผู้ร ับผิดชอบกำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือ
สิ ่งก่อสร้างให้แก่เจ้าของหรือผู ้ครอบครองที่ดินหรือสิ ่งก่อสร้างตามความจำเป็นแก่กรณี แล ะในกรณีที่เกิด 
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู ้ครอบครองที่ดินหรือสิ ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ ่งก่อสร้าง  
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนตามความเหมาะสม  

๒) CDF ด้านการเกษตรกรรม  
๒.๑) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  

สภาพปัญหา 
การทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองและมลภาวะทางอากาศ 

จากการเผาตอข้าว และประสบกับปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปนเปื้อนสารเคมี และดินเสีย เนื่องจาก
เกษตรกรขาดความรู้ในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังขาดการส่งเสริมความรู้หรอืทางเลือกทีย่ั่งยืนในการดูแล
ดินให้กับเกษตรกร  

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าการใช้มาตรการบังคับที่เข้มงวดเพียงอย่างเดียว ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสง่เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ๒๕๖๒ 

  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๘๖- 

(๑) พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ และ ๒๐ 
กฎหมายน้ี ให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่สำรวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพื่อให้ทราบถึง

ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินหรือภาวะเศรษฐกิจที ่ดิน หรือ  
เพื ่อประโยชน์ในการจำแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที ่ดิน การกำหนดเ ขต 
การอนุรักษ์ดินและน้ำ และการทำสำมะโนที่ดิน และเกษตรกรสามารถขอให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ตรวจสอบ
ตัวอย่างดินหรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ำได้ โดยยื่นคำขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ 
หากไม่มีให้ยื่นต่อที่ทำการเขตหรือที่ว่าการอำเภอ (มาตรา ๒๐) 

(๒) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ 
กฎหมายนี้ ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ มาตรฐานบังคับ และ

มาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันความเสียหายอัน
อาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการค้าสินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

สำหรับมาตรฐานทั่วไป หมายความว่า มาตรฐานที่มีประกาศกำหนดเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตร  
ให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น เกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมจึงสามารถขอรับ 
การตรวจสอบและขอรับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน (มาตรา ๓๑)  

(๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม 

การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำให้เกิด
การปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื ่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุง บำรุงดิน การผลิตแผนที่และ 
ทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 

(๔) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต  การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า  
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา  กำหนดมาตรการและแนวทาง 
ในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  และการให้บริการทางการเกษตร  
เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

(๕) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ๒๕๖๒ มาตรา ๑๘, ๔๓ และ ๗๔ 
สำหรับสารเคมีทางการเกษตรใดที่ประกาศกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (มาตรา ๑๘) เกษตรกรต้องห้ามใช้สารเคมีนั้นในการทำการเกษตร (มาตรา ๔๓)  
หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๗๔) สำหรับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ - ๔ การใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๑๘) 

เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจมีแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื ่อหรือคุณสมบัติของ 
วัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย กำหนดเวลาการใช้บังคับและหน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบในการควบคุม  
วัตถุอันตรายดังกล่าว (มาตรา ๑๘)  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๘๗- 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
ปัจจุบัน ไม่มีกฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป็นการเฉพาะ แต่อาศัย  

การดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การผลักดันให้เกิดระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนจึงไม่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง และขาดมาตรการจูงใจที่เป็นรูปธรรม 

แนวทางดำเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดต้ั้งคณะทำงานติดตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... เพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่นำกลับมา
ปรับปรุงเนื้อหาให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับ ในปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์จึงเป็นไปเฉพาะ
กลุ่มที่เห็นด้วยเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค 

๒.๒) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
สภาพปัญหา 
การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพ การทำการเกษตรไม่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมคุีณภาพชีวิต

อย่างเพียงพอ  
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการผลิตและราคาผลผลิตทางการเกษตร 

ได้แก่   
- พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๑) พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ และ ๑๕ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนการผลิตทางการเกษตร แหล่งการเพาะปลูกและการเลี ้ยงสัตว์  
ให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ แหล่งน้ำ ประเภทของเกษตรกรรม รายได้หลักของเกษตรกร และ  
ความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ การจัดระบบการตลาด การขนส่ง และการพัฒนาตลาด สินค้า
เกษตรกรรมให้ม ีประสิทธิภาพ รวมทั ้งวิเคราะห์ราคาและความต้องการสินค้าเกษตรกรรม  ตลอดจน 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที ่นำแผนแม่บทไปดำเนินการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ผลตามแผนที่วางไว้ (มาตรา ๙) 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อาจพิจารณากำหนดเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจ และอาจกำหนดให้มีมาตรการเพื ่อส่งเสริม
การเกษตรและให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการเกษตร ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านการประกัน
ราคาหรือพยุงราคาสินค้าเกษตรกรรม การรวมกันจัดต้ังสหกรณ์หรือสถาบันการเกษตรอื่น ๆ เพื่อยกระดับรายได้
ของเกษตรกรให้สูงข้ึน (มาตรา ๑๕) 

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจที ่ ๑๕  ซึ ่งผลิตผลทางการเกษตร 
ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๘๘- 

(๒) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๑ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที ่กำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง  

แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และ  
การคุ ้มครองพื ้นที ่เกษตรกรรม และกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรม
รูปแบบอื่น แผนแม่บท แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืช
และสัตว์ท้องถ่ิน ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม แนวทางการ
ประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรม รวมทั้งการกำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร เพื่อเสนอต่อ
รัฐมนตรี ตลอดจนพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เป็นต้น 

เกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
สำหรับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. ๒๕๕๗ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ๒.๑) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ข้างต้น 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
ปัญหาน้ีไม่สามารถแก้ไขด้วยกฎหมาย จึงเป็นเรื่องของการวางนโยบายการสง่เสรมิการเพาะปลกูหรอืไม่

ส่งเสริมให้ปลูกพืชใด องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ควรมีการประสานความร่วมมือกัน เพื่อให้ช่วยส่งเสริม  
การจัดการผลผลติและราคาตลอดหว่งโซ่อุปทาน ตั้งแต่การประเมินศักยภาพพื้นที่ การให้ความรู้เกษตรกร การติดตาม
ประเมินผลผลิต การตลาด ตลอดจนนวัตกรรมที่จะนำมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

๒.๓) ศักยภาพของเกษตรกร 
สภาพปัญหา 
การบุกรุกพื้นที่สาธารณะทำใหสู้ญเสยีที่ทำกินของประชาชน ปัญหาประชาชนไม่มีพื้นที่ทำกิน เกษตรกร 

มีที่ทำกินน้อยลง ที่ดินตกเป็นของนายทุน และปัญหาหนี้สิน และขาดองค์ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ย สารเคมี และ 
ยาฆ่าแมลงที่ถูกต้อง 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดที ่ดินทำกินให้แก่เกษตร เป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วย เพิ ่มศักยภาพให้เกษตรมีที่ดินสำหรับ 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรอียุธยา โดยมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๘๙- 

(๑) พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙, ๒๕, ๓๐ และ ๓๙ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประกาศกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ คือ พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี อำเภอบางบาล 
อำเภอวังน้อย อำเภอบางไทร อำเภอบางซ้าย อำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (มาตรา ๒๕) 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ ส.ป.ก. มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ ตามขนาดการถือครอง
ในที่ดินดังกล่าวต่อไปนี้ (มาตรา ๓๐)  

(๑) จำนวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบ
เกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒) 

(๒) จำนวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใช้ประกอบ
เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด 

(๓) จำนวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควรสำหรับสถาบันเกษตรกร  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประเภท
และลักษณะการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ 

ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้น
ไปยังผู ้อื ่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา ๓๙) 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร  
คือ กำหนดแผนการผลิตและการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อยกระดับรายได้ และคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมและบำรุงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปทีด่ิน รวมถึงการจดัรูปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพผลติผลเกษตรกรรม ตลอดจนสวัสดิการ การสาธารณูปโภค 
การศึกษาและการสาธารณสุขของเกษตรกร ตลอดจนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกู้ยืมจาก 
ส.ป.ก. ตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา ๙) 

(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร 

และปัจจยัการผลติ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติพืชสูก่ลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห ์
ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต 
และผลิตภัณฑ์พืช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพื่อพัฒนาผลผลิตพืชให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

สำหรับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ๒.๑) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และยั่งยืน ข้างต้น 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๙๐- 

(๓) พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน 

และทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  
โดยการบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีส ่วนร ่วมของประชาชน ชุมชน และภูม ิส ังคม ซึ ่งจะทำให้  
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล 
เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
ปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที ่ดิน มีสาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ 

การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ คนจนมีข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจ  
ที่จะต้องโอนสิทธิในการถือครองที ่ดินไปยังนายทุน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในพื ้นที ่เมืองที ่มีความเจริญเติบโต  
ด้านอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินและประชาชนขาดไร้ที่ดินทำกินทางการเกษตร 
ผลกระทบที่ตามมาคือ วิถีชีวิตดั ้งเดิมของคนในพื้นที ่เปลี ่ยนแปลงไปไม่สามารถทำการเกษตรกรได้เต็มที่  
เหมือนในอดีต เกิดการย้ายถ่ินฐานของคนนอกพื้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่มากข้ึน และเกิดปัญหาด้านสังคมตามมา เช่น 
การอาชญากรรม โครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ เป็นต้น จนท้ายที่สุดในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิด 
การบุกรุกที่ดินรัฐ เนื่องจากไม่มีที่ดินทำกิน ดังนั้น จะเห็นว่า สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากคนส่วนน้อยในสังคมครอบครองที่ดินขนาดใหญ่  
แต่ในทางตรงกันข้ามมีเกษตรกรที่ไร้ที่ดินอยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงมีมาตรการเพื่อให้มีการกระจาย  
การถือครองที่ดินมากข้ึน 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับจัดที่ดินให้แก่ประชาชน อาจแบ่งตามช่วงเวลาที่รัฐบาลได้ออกมาตรการทีส่ำคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื ่อมล้ำในการถือครองที ่ดิน และส่งเสริมให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน  
คือ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนโดยใช้มาตรการภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรมทำให้มีการกระจายการถือครองที่ดินมากข้ึน  
ซึ่งกำหนดให้รัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินที่มิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นดว้ย
ตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัติน้ี เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีทีด่ิน
เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพรวมทั้งสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ สำหรับเกษตรกร  
ซึ่งประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ถือครองได้ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ และสำหรับเกษตรกรรมอย่างอื่น ถือครอง 
ได้ไม่เกินห้าสิบไร่ ทั้งนี้ โดยมีรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากร และ
ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดีย่ิงข้ึน 

สำหรับพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประกาศกำหนดเขตที่ดินในท้องที่บางแห่งของอำเภอเสนา 
อำเภออุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี อำเภอบางบาล อำเภอวังน้อย อำเภอบางไทร อำเภอบางซ้าย 
อำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง ให้เป็นเขตปฏิรูปที ่ดิน  ซึ ่งแม้ว่าที ่ดิน ส .ป.ก. กฎหมายจะห้ามไม่ให้มี 
การซื้อขายเปลี่ยนมือ แต่ปรากฏว่ายังคงมีเกษตรกรบางรายที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแต่กลับให้นายทุน
เข้าทำประโยชน์ และยังมีปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกินและต้องการที่ดินทำกิน ได้บุกรุกที่ดินของรัฐในแทบทุกพื้นที่ 
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-๑๙๑- 

ปัจจุบัน มีการจัดที่ดินทำกินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับพื้นที่ ที่นำมาจัด 
ที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย พื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ พื ้นที ่ป่าชายเลน  
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่นิคมสหกรณ์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง และที่ราชพัสดุ  ดังนั้น  
จึงอาจมีข้อเสนอให้ คทช. เป็นผู้ดูแลการกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 

๓) CDF ด้านการพัฒนาเมือง 
๓.๑) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีเป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

สภาพปัญหา 
สภาพการจราจรแออัด สภาพถนนเกิดความชำรุดทรุดโทรม โดยมีสาเหตุมาจากการขาดการบริหาร

จัดการที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
สภาพปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับพื้นที่ โดยมีประเด็นสำคัญคือขาดการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
- พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๑๘ และ ๑๒๒ 

กรมการอำเภอมีหน้าที่จะต้องตรวจตราและจัดการรักษาทางบก ทางน้ำ อันเป็นทางที่ราษฎร  
ไปมาค้าขาย ให้ไปมาโดยสะดวก (มาตรา ๑๑๘) และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุ ้มครองป้องกันที ่ด ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที ่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ ่งซึ ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ (มาตรา ๑๒๒) 

(๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐(๒/๑) และ ๕๓(๙) 
เทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองมีหน้าที่จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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-๑๙๒- 

(๓) พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ และ ๑๐ 
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก มีอำนาจหน้าที่มีหน้าที่ในการเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี

และส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องเกี ่ยวกับนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการจัดระบบจราจร รวมทั้งทำหน้าที่
ประสานงานกับส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือกระทบกระเทือนต่อการจราจร  
ของประเทศ (มาตรา ๕) 

โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ทำหน้าที่ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพ
การจราจรทางบก เพื่อวางแผนหลักเสนอแนวนโยบาย และกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดระบบการจราจร
ตลอดจนมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๑๐) 

(๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
กฎหมายน้ี มีบทบัญญตัิที่กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสภาพการจราจร จำนวนยานพาหนะ

และการบรรทุกและน้ำหนักบรรทุก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สภาพทาง 
(๕) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ และ ๒๓ 

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดทุกจงัหวัดมีอำนาจและหน้าที่ภายในเขตจงัหวัด 
มีอำนาจหน้าที่กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถขนส่งประจำทางและไม่ประจำทาง และ
การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการ และปฏิบ ัติตามกฎหมายนี้  และตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (มาตรา ๒๐) 

กฎหมายกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่ง
โดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา ๒๓) 

โดยมีกรมการขนส่งทางบกมีภารกิจดำเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ี  
(๖) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ และ ๑๕ 

กฎหมายน้ี กำหนดทางหลวงออกเป็น ๕ ประเภท โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้  
ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ 

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง 
ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง
พิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทำขึ้นไว้เท่านั้น (มาตรา ๗) โดยมีอธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้อำนวยการ และเป็น
เจ้าหน้าที่ในการกำกับ ตรวจตราและควบคุม 

ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื ่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ 
ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเปน็ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียน
ไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน (มาตรา ๘) โดยมีอธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้อำนวยการ และควบคุมและตรวจตรายานพาหนะ 
ที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวง 

ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผูด้ำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและ
บำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท (มาตรา ๙) โดยมีผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เป็นผู้อำนวยการ 
และควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวง 
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-๑๙๓- 

ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย 
บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ ่น  (มาตรา ๑๐) โดยมีนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อำนวยการ และควบคุม
และตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวง 

ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับ
สัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน (มาตรา ๑๒) โดยมีอธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้อำนวยการ 
และควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวง 

(๗) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๑/๑) 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่การดูแลการจราจรหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏบิัติ

หน้าที่ดังกล่าว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา ๖๗ (๑/๑)) 
(๘) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และ ๒๙ 

การซ่อมแซมใหญ่ซึ่งทางหลวงสมัปทาน ซึ่งไม่เป็นการเปลีย่นแปลงอันเป็นการสำคัญ และไม่ทำให้
เสื่อมประโยชน์ของรัฐและประชาชน ให้ผู้รับสัมปทานยื่นรายงานการนั้นๆ พร้อมแบบรูปและรายการละเอียด  
และประมาณการค่าใช้จ่ายต่ออธิบดี เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้วผู้รับสัมปทานจึงจะกระทำการนั้นได้ 
ในการอนุญาตอธิบดีจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หากไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงอันเป็นการสำคัญให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกำหนด และแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบแล้ว (มาตรา ๒๔) 

หากผู้รับสัมปทานไม่บำรุงรักษาทางหลวงสัมปทานจนอาจเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี ่ยวกับความมั ่นคงของรัฐ หรือการรักษา  
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้อธิบดีมีหนังสือเตือนให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด 
หากยังฝ่าฝืนให้รัฐมนตรีเพิกถอนสัมปทานและให้อุปกรณ์ทางหลวงสัมปทานทั้งหมดตกเป็นของรัฐ (มาตรา ๒๙) 

(๙) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๒)(๒๖), ๑๗(๒๑) 

เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และการขนส่งและการวิศวกรรมจราจร เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 

ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะ ด้านการขนส่งมวลชน
และการวิศวกรรมจราจรเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
กฎหมายเกี่ยวกับจัดการการขนส่งและการเดินทาง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่และอำนาจตาม

กฎหมายหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับให้อำนาจหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบที่แยกต่างหากจากกัน หากจะ
แก้ไขปัญหาคงต้องบังคับใช้กฎหมายการจราจรโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ในเขตเทศบาล 
ให้เป็นระเบียบ ห้ามจอดรถ กลับรถในที่ห้ามซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัด โดยเฉพาะบริเวณตลาด 
ร้านค้า แหล่งชุมชน การที่จะทำเช่นน้ันได้ก็จะต้องปรับปรุงป้ายและสัญญาณจราจรให้ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และผู้ช่วยเจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมาย  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๙๔- 

นอกจากนั้น ถนนในเขตเทศบาลจะต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีพอสมควร ตีเส้นแบ่งเลน 
และลูกศรทศิทางต่างๆ ชัดเจน จัดสถานที่จอดรถทั้งที่เก็บค่าจอดและไม่เกบ็ค่าจอดให้เพียงพอตามช่วงเวลา เป็นต้น 

๓.๒) การสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศัย และการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  
สภาพปัญหา 
การวางและบังคับใช้ผังเมืองขาดประสิทธิภาพ และขาดนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาในเชิงนโยบายในการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗(๑)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์  
ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

(๒) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘, ๑๘, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๓๖ และ ๑๑๑ 
กฎหมายนี้ กำหนดให้มีการจัดทำผังเมือง ๒ ประเภท คือ ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ได้แก่  

ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด และผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ได้แก่ ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ (มาตรา ๘) 

ในการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จะต้องมีแผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด รวมถึงแผนผัง
ด้านต่างๆ ซึ่งการกำหนดพื้นที่กันชนหรือพื้นที่สีเขียว จะจัดอยู่ในแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผัง
แสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๘) และในการจัดทำผังเมืองรวม จะต้องมีการจัดทำ
แผนผังด้านต่างๆ ซึ่งการกำหนดพื้นที่กันชนหรือพื ้นที่ส ีเขียว จะจัดอยู่ในแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท ี่ดิน  
ตามที่ได้จำแนกประเภท และแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๒๒)  

ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันก็ได้ (มาตรา ๒๓)  
โดยจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด และต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ (มาตรา ๒๕) 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๙๕- 

เพื ่อให้การพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมืองในพื้นที ่ที ่มีการวางและจัดทำผังเมืองบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ใช้บังคับ
ผังเม ืองรวมแล้ว การดำเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางด้านกายภาพจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและ  
การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม (มาตรา ๓๖)  

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจำนวน ๗ ฉบับ ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองฉบับเดิม ดังนั้นผังเมืองรวมดังกล่าว
จึงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๑๑๑) จนกว่าจะไดม้ีการจัดทำผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติ 

ข้อกำหนดผังเมืองรวมจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาและผงัเมอืงรวมชุมชน ในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่า ในเขตที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว การดำเนินโครงการ
พัฒนาภาครัฐทางด้านกายภาพจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม เพื่อให้ 
การพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมืองในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทำผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการ
ใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น 

ในบทเฉพาะกาลแหง่พระราชบญัญตัิการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ และบรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใช้บังคับ 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน 

เนื่องจากในพื้นที่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีการจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นไปตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทีอ่อกตามพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้แก่ ผังเมืองรวมจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน ๑ ฉบับ และผังเมืองรวมชุมชน จำนวน ๖ ฉบับ  

(๑.๑) ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว้นแต่ พื้นที่ในแนวเขตพระราชฐาน พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้  
เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน หรือที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉพาะที่ดินที่เป็นของรฐั
หรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน  

การใช้ประโยชน์ทีด่ินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปได้ตามผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ตามที่ได้จำแนกประเภทไว้ ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที ่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทที่โล่ง  
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๙๖- 

ในการใช้ประโยชน์ที ่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำจะต้องมีระยะห่างตามที่ผังเมืองรวมกำหนด  
โดยมีข้อกำหนด ดังแสดงในตารางท่ี ๙ ดังนี ้
ตารางท่ี ๙ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประเภทท่ีดิน ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ 
(๑) ท่ีดินประเภทชุมชน 
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๕ หมายเลข 
๑.๖ หมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๑๐ 
หมายเลข ๑.๑๑ หมายเลข ๑.๑๕ 
หมายเลข ๑.๑๖ และหมายเลข ๑.๒๐  

     ห้ามใช้ประโยชน์ที ่ด ินเพื ่อกิจการไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่ 
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
๒๕ เมตร 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๕ หมายเลข 
๑.๖ หมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๑๐ 
หมายเลข ๑.๑๑ หมายเลข ๑.๑๕ 
หมายเลข ๑.๑๖ และหมายเลข ๑.๒๐ 

     การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก 
และไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร ให ้ม ีระยะห่างตามแนวขนานร ิมฝั่ ง  
ตามสภาพสภาพธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี  
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการ
สาธารณูปโภค  
     ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี ให้มีระยะห่างตาม
แนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และที่ดินริมฝั่ง
ลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะอ่ืน ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือสาธารณูปโภค 

ท ี ่ ด ิ น ใ นบร ิ เ วณหมาย เลข  ๑ .๑๓ 
หมายเลข ๑.๑๗ และหมายเลข ๑.๑๘ 

     ห้ามใช้ประโยชน์ที่ด ินเพื่อกิจการ ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่  
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และมีระยะห่างจากเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๕ 
เมตร 

ท ี ่ ด ิ น ใ นบร ิ เ วณหมาย เลข  ๑ .๑๓ 
หมายเลข ๑.๑๗ และหมายเลข ๑.๑๘ 

     การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม และ
หอพักให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา
และแม่น้ำน้อยไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม  
ทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค 
     ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือ
แหล่งน้ำสาธารณะอ่ืน ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
ลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อ
การคมนาคมทางน้ำหรือสาธารณูปโภค 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๓ หมายเลข 
๑.๙ และหมายเลข ๑.๑๔ 

     ห้ามใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื่อกิจการไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่  
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๙๗- 

ตารางท่ี ๙ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ-๑) 

ประเภทท่ีดิน ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ 
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๓ หมายเลข 
๑.๙ และหมายเลข ๑.๑๔ 

     การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงแรม อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม หรือ
หอพักให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา 
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย คลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน (คลองบางซ้าย) 
และคลองพระยาบันลือ ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการ
คมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก 
แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย ให้มีระยะห่างตามแนวขนานร ิมฝั ่งตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้ำไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำ
สาธารณะอ่ืน ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลอง
หร ือแหล ่งน ้ำสาธารณะไม ่น ้อยกว ่า ๓ เมตร เว ้นแต ่ เป ็นการก ่อสร ้าง  
เพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือสาธารณูปโภค 

(๒) ที ่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า 

     การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีระยะห่างตาม
แนวขนานริมฝั ่งตามธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า  
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค 

(๓) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๒ หมายเลข 
๓.๕ หมายเลข ๓.๙ และหมายเลข 
๓.๑๐  
 

     ในระยะ ๑ ,๐๐๐ เมตร ตามแนวขนานร ิมฝั ่งตามสภาพธรรมชาต ิของ  
แม่น้ำป่าสัก ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  
๑๖ เมตร แต่ไม่ใช้บังคับกับไซโล โกดัง และคลังสินค้า 

ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๖ หมายเลข 
๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๖ 
หมายเลข ๓.๑๗ หมายเลข ๓.๑๘ 
หมายเลข ๓.๒๓ หมายเลข ๓.๒๔ 
หมายเลข ๓.๒๕ และหมายเลข ๓.๒๖ 

     ห ้ามใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินเพ ื ่อกิจการคลังส ินค ้า เว ้นแต ่ท ี ่ต ั ้ งอย ู ่ร ิ มฝั่ ง  
แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

(๔) ที ่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม 

     ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ คลังสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู ่ริมแม่น้ ำน้อย 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

(๕) ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

     การใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินประเภทโรงงานอ ุตสาหกรรมและคล ังส ินค้า  
ให้มีระยะห่างตามแนวขนานริมฝั ่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ ำเจ้าพระยา  
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อยและคลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน (คลองบางซ้าย) 
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ การต่อเรือ 
การซ่อมเรือ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า หรือการสาธารณูปโภค 
     การใช้ประโยชน์ที ่ด ินริมฝั ่งแม่น้ ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี  
แม่น้ำน้อย และคลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน (คลองบางซ้าย) ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ำไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ระยะที่ ๑๒ เมตร ถึงระยะที่
๕๐ เมตร ตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก 
แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย และคลองเจ้าเจ็ด - บางยี ่หน (คลองบางซ้าย) ให้ใช้          
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๙๘- 

ตารางท่ี ๙ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ-๒) 

ประเภทท่ีดิน ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ 
 ประโยชน์ที ่ด ินเพื ่อการอยู ่อาศัยสูงไม่เกินสองชั ้น เว้นแต่เป็นการก่อสร ้าง               

เพื ่อการคมนาคมทางน้ำ การต่อเรือ การซ่อมเรือ ท่าเทียบเรือขนส่งส ินค้า  
หรือการสาธารณูปโภค 

ที่ดินประเภทน้ีซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

     ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการคลังสินค้า เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

(๑.๒) ผังเมืองรวมชุมชน  
ผังเมืองรวมชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีผลใช้บังคับ มีจำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่  
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๙  
- กฎกระทรวงให้ใช ้บ ังค ับผ ังเม ืองรวมชุมชนบ้านแพรก - โรงช ้าง - มหาราช จ ังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๐  
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนผักไห่ - ลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ. ๒๕๕๕  
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางบาล - มหาพราหมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕  
- กฎกระทรวงใหใ้ช้บังคับผงัเมืองรวมชุมชนบางซา้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๕  
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง - สามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๕๘  
กำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ชุมชนภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

แต่ละฉบับ ในกรณีที่ท้องที่ใดอยู่ในแนวเขตการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย ให้ใช้บังคับ  
ผังเมืองรวมชุมชนน้ีในพื้นที่ดังกล่าว 

ในการใช้บังคับผังเมืองรวม มีข้อสังเกตว่า ผังเมืองรวมดังกล่าวข้างต้นออกตามพระราชบัญญตัิ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำ และองค์ประกอบในการจัดทำผังเมืองรวม
แตกต่างจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ กล่าวคือ  

ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดให้ผังเมืองรวม 
จะต้องประกอบด้วยแผนผังซึ่งอาจทำข้ึนเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ดังต่อไปนี้ แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และแผนผังแสดง
โครงการกิจการสาธารณูปโภค แต่ในขณะที่การจัดทำผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การจัดทำผังเมืองรวม จะต้องประกอบด้วย แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์
ที ่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงที ่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดง  
การเช่ือมต่อโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย แผนผังแสดงโครงการกจิการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนผังแสดงผังน้ำ และแผนผังอื่นๆ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๑๙๙- 

ที่จำเป็น  ซึ ่งแผนผังที ่ต้องจัดทำในพระราชบัญญัติฉบับใหม่มีความครอบคลุมมากยิ ่งขึ ้นกว่าที ่กำหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติฉบับเดิม อันสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ที่ให้การใช้ประโยชน์
พื้นที่และที่ดินจะต้องคำนึงถึงประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ประโยชน์แก่สาธารณะ 

นอกจากนี้ การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้กำหนดให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัด 
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน  
ที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนด ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ไม่มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับเดิม  

ดังนั้น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกด้วย 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
การวางผังเมืองรวมที่ผ ่านมา ยังขาดกลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและไม่สอดคล้องกับ  

ความต้องการของคนในพื้นที่ ตลอดจนขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนในระดับนโยบายสู่การวางแผนในเชิง 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งจะมีการกำหนด 
ผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ระดับจังหวัดตลอดทั้งจังหวัด  
ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะ และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ  
ในการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓.๓) ชุมชนแออัด  
สภาพปัญหา 
ประชาชนขาดที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากการวางผังเมืองและบังคับใช้ผังเมือง 

ขาดประสิทธิภาพ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาในเชิงนโยบายในการวางผงัเมืองและการบังคับใช้ผังเมอืง รวมถึงการบังคับใช้

กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กฎหมายน้ี จะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่ท้องที่นั้น 

จะได้ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้วก็ให้ใช้บังคับได้ โดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา สำหรับอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่  
ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๒)  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๐๐- 

กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัตินี้  
|หากขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง (มาตรา ๑๒)  

ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๒๑) 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เป็นเครื ่องมือในการจัดการชุมชนแออัดและการอยู ่อาศัย ได้แก่ 
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘, ๑๘, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๓๖, ๓๗ และ ๑๑๑ 
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ ดูหัวข้อ ๓.๒) พื้นที่กันชนหรือพื้นที่สีเขียว โดยที่ในการ  

วางผังนโยบายระดับจังหวัด ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน และการจัดทำ 
ผังเมืองรวม จะต้องจัดทำผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท  

ในเขตที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ใน  
ผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น (มาตรา ๓๗) 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
ปัญหาชุมชนแออัด ซึ่งเกิดจากปัญหาการวางผังเมืองและบังคับใช้ผังเมอืงที่ขาดประสทิธิภาพนั้น เป็นคำกล่าว

โดยรวมซึ่งหากพิจารณาปัญหาในเชิงลึกแล้วจะเห็นได้ว่า การเกิดชุมชนแออัดมาจากประชาชนมารวมตัวอยู่ใน
พื ้นที ่ใดพื ้นที ่หนึ ่งเป็นจำนวนมาก เพราะมีแหล่งงาน หรือสามารถประกอบอาชีพมีรายได้ ใกล้กับที่อยู่อาศัย  
เช่น มีโรงงาน ตลาด แหล่งชุมชนที่สามารถหารายได้ได้ง่าย เมื่อต้องอยู่อาศัยใกล้แหล่งงานจึงต้องหาที่อยู่ด้วยการเช่าบ้าน
หรือปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ว่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะหรือที่เอกชนที่เจ้าของไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

แนวทางการแก้ไข คงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเคหะแห่งชาติ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรืออาจร่วมมือกับนักพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ปริมาณความต้องการที่อยู่อาศัยและราคาที่ประชาชนสามารถรับได้ 
เพื่อจัดทำโครงการหรือร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงงานจำนวนมากในการจัดที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม
ให้แรงงานเหล่านั้น ในเวลาเดียวกันต้องหาทางลดการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อปลูกสร้างที่อยู่ อาศัยที่ผิดกฎหมาย  
โดยบังคับใช้กฎหมายระงับการปลูกสร้างตั้งแต่การปักเสาต้นแรกแทนการที่จะขับไล่ผู้บุกรุกที่เพิ่มจำนวนจนเป็น
หลายร้อยครัวเรือนเพราะเหตุที่ผู้มีหน้าที่ละเลย  

๔) CDF ด้านการท่องเที่ยว 
๔.๑) การเพ่ิมศักยภาพการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

สภาพปัญหา 
โบราณสถานมีความชำรุดทรุดโทรม และขาดการบำรุงรักษา 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๐๑- 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
มาตรา ๙, ๙ ทวิ ๑๐ และ ๒๘ 

มาตรการอนุรักษ์โบรารณสถานแบ่งเป็นสามระดับ คือ (๑) การปกป้อง กล่าวคือ การระวงัรักษาไม่ให้
ถูกทำลาย เช่น การขึ้นทะเบียน การกันเขต การผลักดันผู้บุกรุก เป็นต้น (๒) การอนุรักษ์ เช่น การสงวนรักษา  
การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ และ (๓) การป้องกันและรักษาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการ 

โบราณสถาน ทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง กฎหมายนี้กำหนดห้ามซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
รื้อถอน  ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรอืสว่นต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ ภายในบริเวณ
โบราณสถาน เว้นแต่ทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี (มาตรา ๑๐) 

กรณีเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าโบราณสถานชำรุดเสียหายหักพัง เจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองต้องแจ้งอธิบดีภายใน ๓๐ วัน (มาตรา ๙) และถ้าเป็นโบราณสถานที่มีการเรียกเก็บค่าเข้าชมหรืออืน่ๆ 
ให้เจ้าของออกค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่อธิบดีกำหนด ซึ่งจะกำหนดตามคณะกรรมการ
ที่มีเจ้าของร่วมคณะอยู่ด้วย (มาตรา ๙ ทวิ) 

กฎหมายนี้ กำหนดให้มีกองทุนโบราณคดี เพื่อใช้จ่ายในกิจการอันเป็นประโยชน์แก่โบราณสถานหรือ 
การพิพิธภัณฑ์ (มาตรา ๒๘) 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน ดำเนินงานอนุรักษ์

ภายใต้พระราชบัญญัตินี ้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังขาดมิติเรื ่องหลักการมีส่วนร่วมของป ระชาชนในการ 
ร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษา ซึ่งจะมีประสทิธิภาพมากกว่าการใช้งบประมาณในการซอ่มแซม แต่ไม่มีการบำรุงรักษา
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

การประกาศเขตโบราณสถานทบัซอ้นบนทีด่ินเอกชน มีลักษณะเป็นการจำกดัและลดิรอนสิทธิของเอกชน
ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การก่อสร้างต่อเติมอาคาร รวมถึงการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาโบราณสถานดังกล่าว นอกจากนี้ หากมีการซ่อมแซมเกิดขึ้น เจ้าของที่ดินจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วย ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ อาจเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบำรุงรักษาโบราณสถาน ด้วย
ประการหนึ่ง 

อีกประการหนึ่งที่ควรต้องพิจารณา คือ ค่าเข้าชมที่อาจไม่เหมาะสม และการจัดเก็บรายได้ไม่ได้นำมาใช้
บูรณะโดยตรง เมื่อไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการบูรณะโบราณสถาน หรือรายได้นั้นไม่ได้
ใช้ในการบูรณะโบราณสถานโดยตรงก็จะทำให้โบราณสถานนั้นเสื ่อมโทรมไปตามลำดับ จึงควรมีการศึกษา 
การสร้างจุดสนใจ และการจัดเก็บรายได้ของโบราณสถานที่คุ้มต้นทุนการจัดการ และการจัดสัดส่วนเงินที่จะนำมาใช้
ในการบูรณะโบราณสถานอย่างจริงจังและเป็นระบบเดียวกัน 

๔.๒) การจัดการปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถาน 
สภาพปัญหา 
เกิดการบุกรุกโบราณสถาน โดยกลุ ่มผู ้ประกอบการค้าขายและบริการท่องเที ่ยว และขาดระบบการ

ตรวจสอบและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 
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-๒๐๒- 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗  
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ประมวลกฎหมายที่ดิน 
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒๒ 
นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน 

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ใน  
เขตอำเภอ 

นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินดงักล่าว  
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินเกิดขึ ้น นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จะร่วมกันดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้มีอำนาจกระทำได้  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย  
จะวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 

(๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐(๓) และ ๕๓(๑) 
เทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมือง มีหน้าที ่ต้อง รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและ  

ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาล 
(๓) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

มาตรา ๗ ทวิ, ๓๒ และ ๓๓ 
ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของ

โบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศข้ึนทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี ในกรณีที่มีการปลูกสร้าง
อาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้น
ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง หากขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรือ้ถอนอาคารหรือสว่นแห่งอาคาร
ตามคำสั่งอธิบดี มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีดำเนินการรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้ 
โดยเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนินคดีแก่ผู ้รื้อถอนไม่ว่าด้วย  
ประการใดทั้งสิ้น สำหรับสัมภาระที่รื้อถอนถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในกำหนดสิบห้าวัน
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-๒๐๓- 

นับแต่วันรื้อถอนเสร็จ ให้อธิบดีจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้น เงินที่ได้จากการขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการ  
รื้อถอนและการขายแล้วเหลือเท่าใด ให้คืนให้เจ้าของสัมภาระนั้น 

ผู้ใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสยีหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรอืทำให้ไรป้ระโยชน์ซึ่งโบราณสถาน 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั ้งจำทั ้งปรับ หากเป็นโบราณสถาน  
ที่ได้ข้ึนทะเบียนแล้ว ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์หรือทำให้สูญหายซึ่งโบราณวัตถหุรือ
ศิลปวัตถุที่ได้ข้ึนทะเบียนแล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

(๔) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘  (๘) 
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในการคุ้มครองดูแล

และรักษาทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 

(๕) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๔) และ ๑๗(๕) 

ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 
ในด้านการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 

(๖) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ และ ๑๓๐๖  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินน้ัน รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือ

สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
- ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดิน ซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอืน่ 

ตามกฎหมายที่ดิน 
- ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวงทะเลสาบ 
- ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และโรงทหาร สำนักราชการ

บ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 
กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ยกอายุความข้ึนเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน ดังนั้น ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะครอบครองมานานเพียงใดก็จะไม่ได้กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
(๗) ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๘ 

บัญญัติให้บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปน็สาธารณสมบัติของแผน่ดินหรอืเปน็ทรัพย์สินของแผน่ดินนัน้  
ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา และดำเนินการคุ้ มครองป้องกันได้ 
ตามควรแก่กรณีอำนาจหน้าที่ดังว่าน้ี รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้ 
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-๒๐๔- 

ซึ ่งสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกรมที่ดินอธิบายเพิ ่มเติมว่า “ที่สาธารณประโยชน์ คือ  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหนึ่ง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๒) 
หมายถึง 

ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งโดยสภาพประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้สอยร่วมกันได้ คือ ถนนหนทาง แม่น้ำ  
ลำคลอง ซึ่งสาธารณชนใช้สัญจร อาจเกิดข้ึนได้ ๓ ประการ คือ 

๑. เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง 
๒. เกิดข้ึนโดยสภาพการใช้ เช่น ที่เลี้ยงสัตว์ ป่าช้าสาธารณะ 
๓. เกิดขึ ้นโดยผลของกฎหมาย เช่น การสงวนหวงห้ามตามกฎหมาย การอุท ิศให้เป็นที่

สาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยปริยาย เช่น การอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
สำหรับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของ

แผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเปน็สาธารณสมบตัิ

ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ กำหนดให้สภาตำบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการสอบสวนประวัติ นำชี้อาณาเขตที่สงสัย และปฏบิัติการอื่นๆ 
เท่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจะทำได้ ในกรณีทำการสำรวจการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับ  
ที่หลวง 

(๘) พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖, ๗ และ ๘ 
ที่ราชพัสดุ ได้แก่ (๑) อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด (๒) ที่ดินที่สงวนหรือ 

หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (๓) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
ตามกฎหมาย ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่กำหนดยกเว้นไม่ให้เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายนี้หรือตาม
กฎหมายเฉพาะที่บัญญัติยกเว้นไว้ 

ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ราชพัสดุ และให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง 
ดูแล และบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ส่วนการใช้และการจัดหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  

กำหนดให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการแก่ผู้ที่บุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมคา่หรือ  
ทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน และตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการ
ปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ 

สำหรับกฎหมายอื ่นที่เกี ่ยวข้องได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหาร  
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอน 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งได้กำหนดให้มีผู ้ดูแลรักษาที ่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ได้แก่   
สภาตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น นายอำเภอ หรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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-๒๐๕- 

โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสนับสนุน มีหน้าที่ดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ดังนั้น เมื่อมีการบุกรกุ ทำลาย โบราณสถาน กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ และองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
ต่างมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อปอ้งกัน คุ้มครอง ควบคุม และดูแลรักษาโบรารณสถาน จึงเกิดปัญหาการทับซ้อน
ของพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยงานดังกล่าวต่างใช้อำนาจหน้าที่ตนมีอยู่ในกฎหมายที่ต่างกัน ขาดการประสานที่ดีและ
ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางดำเนินการในเรื่องนี้ ควรต้องจัดให้มีแผนการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วหรือตั้งขึ้นใหม่โดยจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนและข้ันตอนการปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ จะทำให้
สามารถป้องกัน คุ้มครอง ควบคุม และดูแลรักษาโบรารณสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓) การจำกัดจำนวนนักท่องเท่ียวเพ่ือป้องกันความเสียหายของโบราณสถาน 
สภาพปัญหา 
สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้โบราณสถานได้รับความเสียหายและเกิดการชำรุดทรุดโทรม คือ การที่มี

จำนวนนักท่องเที่ยงเกิดขีดความสามารถที่จะรองรับได้ ประกอบกับการจัดระบบการกำกับดูแลไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
ประเด็นนี้เป็นปัญหาในด้านการวางแผนในการบริหารจดัการและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
- พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๑๓ 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของ
โบราณสถานที่ได้ข้ึนทะเบียนแล้ว ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้าชมได้ 
และจะกำหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นด้วยก็ได้ 

(๒) พระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙  
การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย มีอำนาจให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือและประสานงานกับ  

ส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร การฝึกอบรมและ  
ให้การศึกษาวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำร วจและ
รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว สำรวจ วางแผนและ
ดำเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พื ้นฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่ท่องเที ่ยว ตลอดจนทรัพยากรทาง  
การท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ เป็นต้น 
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-๒๐๖- 

(๓) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐(๔) และ ๑๗ 
ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนด  

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื ่อประโยชน์ในการรักษา ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนา  
การท่องเที ่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที ่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการอาจกำหนดให้เขต พื้นที ่ใด 
เป็นเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวได้ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องและผู ้ว่าราชการจังหวัด  
ในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย  
โดยที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวจะกำหนดเป็นกลุ่มจังหวัด จังหวัด และพื้นที่เฉพาะก็ได้โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง 

สำหรับพื ้นที ่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ม ีประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที ่ยว 
ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีว ิตล ุ ่มแม่เจ้าพระยาตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยกำหนด 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจา้พระยาตอนกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง 
สิงห์บุรี และกำหนดให้การใช้บังคับกฎหมายภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบั ติการ
ท่องเที่ยว 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการ 
การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เป็นมาตรการหนึ่งที่อาจนำมาใช้ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวมากเกินไป 

ในแต่ละวัน แต่ก่อนจะถึงการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเช่นว่านั้น การออกระเบียบการเข้าชมโดยใช้การบริหาร
เวลาการเข้าชมโดยจัดเป็นหลายรอบในแต่ละวัน กำหนดจำนวนและเวลาแต่ละรอบที่แน่นอน เพื ่อมิให้ 
มีนักท่องเที่ยวในโบราณสถานเกินจำนวนที่เหมาะสม นอกจากนั้น ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว 
มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในโบราณสถาน เพื ่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  
ในเชิงองค์กร บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรได้รับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยอาศัยการมีส่วนรว่ม 
กับประชาชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๗ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
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-๒๐๗- 

ภาคผนวก ๗ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้น โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนา
เป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือน
กันยายน ป ี๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ป ีโดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมายคือ 

เป้าหมายท่ี ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
๑.๑ ภายในปี ๒๕๗๓ ขจัดความยากจนข้ันรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพ

รายวันต่ำกว่า ๑.๒๕ ดอลล่าร์ ต่อวัน 
๑.๒ ภายในปี ๒๕๗๓ ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ 

ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 
๑.๓ ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม  ที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ 

และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายในปี ๒๕๗๓ 
๑.๔ ภายในปี ๒๕๗๓ สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง 

มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุม
เหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทาง
การเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (Microfinance)  

๑.๕ ภายในปี ๒๕๗๓ สร้างภูม ิต ้านทาน ลดการเปิดร ับและความเปราะบางต่อเหตุร ุนแรง 
ที่เกี ่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อม ให้กับผู ้ที ่ยากจนและอยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง 

เป้าหมายท่ี ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  และส่งเสริม
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน  

๒.๑ ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง  
อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร ที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี ๒๕๗๓ 

๒.๒ ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น  
หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี ๒๕๗๓ รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ากว่า ๕ ป ีภายใน ป ี๒๕๖๘ 

๒.๓ เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง 
เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและ
ทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าและ
การจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี ๒๕๗๓ 

๒.๔ สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตร
ที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดิน
และคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี ๒๕๗๓ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๐๘- 

๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธ์ุพืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นา สัตว์ที่เลี้ยงตามบ้านเรือน 
และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น  รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มี  
การจัดการที ่ดีและมีความหลากหลาย  ทั ้งในระดับประเทศ ระดับภูม ิภาค และระดับนานาชาติ และ 
สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรั พยากรทางพันธุกรรมและ 
องค์ความรู้ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายท่ี ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสขุภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรบัทุกคนในทุกวัย  
๓.๑ ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ตำ่กว่า ๗๐ ต่อการเกิด มีชีพ ๑ แสนคน ภายในปี ๒๕๗๓ 
๓.๒ ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตรา

การตายในทารกลงให้ต่ำถึง ๑๒ ต่อการเกิดมีชีพพันคนและลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ป ีลงให้ต่ำถึง 
๒๕ ต่อการเกิดมีชีพพันคน ภายในปี ๒๕๗๓ 

๓.๓ ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับ 
โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๓.๔ ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ ่งในสามผ่านทางการป้องกันและ 
การรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี ๒๕๗๓ 

๓.๕ เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและ
การใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย  

๓.๖ ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี ๒๕๖๓ 

๓.๗ สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี ่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ุ 
โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ ์ในยุทธศาสตร์และแผนงาน
ระดับชาติ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๓.๘ บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึง 
การบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ 
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ 

๓.๙ ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพษิทางอากาศ 
น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายท่ี ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๔.๑ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 
๒๕๗๓ 

๔.๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๓ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

๔.๓ ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ที่มีราคา ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๔.๔ เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการ
จ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี ๒๕๗๓ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๐๙- 

๔.๕ ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึง 
ผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี ๒๕๗๓ 

๔.๖ สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง  ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออก
เขียนได้และคำนวณได ้ภายในปี ๒๕๗๓ 

๔.๗ สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยม
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายท่ี ๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน  
๕.๑ ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่ 
๕.๒ ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน  รวมถึง

การค้ามนุษย์ การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
๕.๓ ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ และ

การทำลายอวัยวะเพศหญิง 
๕.๔ ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการ

สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้  และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกัน
ภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

๕.๕ สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียม  
ในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

๕.๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุและสทิธิการเจรญิพนัธ์ุ
โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา  และ 
แผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่าน้ัน 

เป้าหมายท่ี ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการ
ท่ียั่งยืน 

๖.๑ บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี ๒๕๗๓ 
๖.๒ บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง 

โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง 
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๖.๓ ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย 
ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี ๒๕๗๓ 

๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำ 
ที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๖.๕ ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี ๒๕๗๓ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหลง่น้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ช้ันหิน
อุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี ๒๕๖๓ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๑๐- 

เป้าหมายท่ี ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ 
และยั่งยืน 

๗.๑ สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่  ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และ
เช่ือถือได ้ภายในปี ๒๕๗๓ 

๗.๒ เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี ๒๕๗๓ 
๗.๓ เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก ให้เพิ่มข้ึน ๒ เท่า ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายท่ี ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ 
มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 

๘.๑ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ ๗ ต่อปี 

๘.๒ บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น 

๘.๓ ส่งเสริมนโยบายที่มุ ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ  การสร้างงานที่สมควร  
ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย 
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

๘.๔ พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายาม
ที่จะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบการดำเนินงาน ๑๐ ปีของแผนการทำงานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนาแลว้
เป็นผู้นำในการดำเนินการ ไปจนถึงปี ๒๕๗๓ 

๘.๕ บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรบัหญิงและชายทุกคน รวมถึง
เยาวชนและผูม้ีภาวะทพุพลภาพ และให้มีการจา่ยทีเ่ท่าเทยีมสำหรับงานที่มคุีณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี ๒๕๗๓ 

๘.๖ ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไมม่ีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี ๒๕๖๓ 
๘.๗ ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่

การค้ามนุษย์ การยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด รวมถึงการเกณฑ์และการใช้
ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี ๒๕๖๘ 

๘.๘ ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั ่นคงสำหรับ 
ผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย 

๘.๙ ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสรา้งงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ภายในปี ๒๕๗๓ 

๘.๑๐ เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมและขยายการเขา้ถึง
การธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ทุกคน  

เป้าหมายท่ี ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลมุและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  

๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ 
โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-๒๑๑- 

๙.๒ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน  และภายในปี ๒๕๗๓ ให้เพิ่มส่วนแบ่ง 
ของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อม 
ของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งข้ึนเป็น ๒ เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

๙.๓ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรม
และวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่าน้ีเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า 
และตลาด 

๙.๔ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๙.๕ เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี ๒๕๗๓ มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่ม
จำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑ ล้านคน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัย
และพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น 

เป้าหมายท่ี ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
๑๐.๑ ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 
๑๐.๒ ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน  

โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะ 
ทางเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๐.๓ สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์  รวมถึง 
การขจัดกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำ 
ที่เหมาะสมในเรื่องนี้ 

๑๐.๔ เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุ
ความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.๕ พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก  และเสริม
ความแข็งแกร่งในการดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

๑๐.๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจของ 
สถาบันทางเศรษฐกิจและการเง ินระหว่างประเทศเพิ ่มมากขึ ้น เพื ่อให ้สถาบันมีประสิทธิผล เชื ่อถือได้   
มีความรับผิดชอบและชอบธรรมมากข้ึน 

๑๐.๗ อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื ่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม 
ระเบียบและมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและ
จัดการที่ดี 

เป้าหมายท่ี ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ
ยั่งยืน 

๑๑.๑ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภัยในราคา
ที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี ๒๕๗๓ 
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-๒๑๒- 

๑๑.๒ จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ 
สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคน
ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๑.๓ ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน  เพื่อการวางแผนและ 
การบริหารจัดการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมสี่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๑.๔ เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก  
๑๑.๕ ลดจำนวนการตาย จำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัต ิซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้า
ปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๑.๖ ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร  โดยรวมถึงการให้ความสนใจ 
เป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๑.๗ จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายท่ี ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
๑๒.๑ ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ ๑๐ ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภค 

ที่ยั่งยืน ทุกประเทศนำไปปฏิบัติโดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถ
ของประเทศกำลังพัฒนา 

๑๒.๒ บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๗๓ 
๑๒.๓ ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร

จากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี ๒๕๗๓ 
๑๒.๔ บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิต

ของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่าน้ัน 
ออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี ๒๕๖๓ 

๑๒.๕ ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกนั การลด การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซำ้
ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๒.๖ สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ 
และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่าน้ัน 

๑๒.๗ ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับ
ความสำคัญของประเทศ 

๑๒.๘ สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพฒันา 
ที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าหมายท่ี ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื ่อต่อสู้กับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  
ท่ีเกิดขึ้น  

๑๓.๑ เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ  

๑๓.๒ บูรณาการมาตรการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศใน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผน
ระดับชาติ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๑๓- 

๑๓.๓ พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบัน 
ในเรื ่องการลดปัญหาการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัย
ล่วงหน้า 

เป้าหมายท่ี ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงซาก
ปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (Nutrient Pollution) ภายในปี ๒๕๖๘ 

๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มี
นัยสำคัญ รวมถึงการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดแีละมี
ผลิตภาพ ภายในปี ๒๕๖๓ 

๑๔.๓ ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร  โดยรวมถึงผ่านทางการเพิ ่มพูน 
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ  

๑๔.๔ ภายในปี ๒๕๖๓ ให้กำกับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจำกัด 
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน ที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทาง
ทำลาย และดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา  
(Fish Stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทน 
แบบยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่าน้ัน 

๑๔.๕ ภายในปี ๒๕๖๓ อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่  

๑๔.๖ ภายในปี ๒๕๖๓ ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดการประมง
เกินขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน ที่ไม่มีการควบคุม 
และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจา  
การอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 

๑๔.๗ ภายในปี ๒๕๗๓ เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว 

เป้าหมายท่ี ๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

๑๕.๑ สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืด 
ในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๖๓ 

๑๕.๒ ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้
ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม เพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก ภายในปี ๒๕๖๓ 

๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี ๒๕๗๓ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๑๔- 

๑๕.๔ สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของระบบนิเวศเหล่าน้ัน เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่าน้ันที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๕.๕ ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี ๒๕๖๓ จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ุของชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม 

๑๕.๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที ่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่าน้ันอย่างเหมาะสม  

๑๕.๗ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง  และ
แก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

๑๕.๘ นำมาตรการมาใช้เพื ่อป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ ์ต่างถิ่นที ่รุกราน 
ในระบบนิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด Priority Species ภายในปี ๒๕๖๓ 

๑๕.๙ บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู ่การวางแผน  
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 
๒๕๖๓ 

เป้าหมายท่ี ๑๖ ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบัน ท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 

๑๖.๑ ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
๑๖.๒ ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ ความรุนแรงและการทรมาน

ทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 
๑๖.๓ ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเขา้ถึง

ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 
๑๖.๔ ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและ 

การส่งคืนสินทรพัย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมทีจ่ัดต้ังในลักษณะองค์กรทุกรปูแบบ ภายในปี ๒๕๗๓ 
๑๖.๕ ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 
๑๖.๖ พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 
๑๖.๗ สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม  

และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 
๑๖.๘ ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมสี่วนรว่มของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล  
๑๖.๙ จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี ๒๕๗๓ 
๑๖.๑๐ สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  

โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 

เป้าหมายท่ี ๑๗ เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
สำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนทางการเงิน 

๑๗.๑ เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศโดยรวมถึง ผ่านทางการสนับสนุน
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้ของอื่นๆ ของรัฐ 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๑๕- 

๑๗.๒ ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื ่องการให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ 
ที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ ๐.๗ สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน 
ODA/GNI ร้อยละ ๐.๑๕ ถึง ๐.๒๐ สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณา
ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ ๐.๒๐ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  

๑๗.๓ ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา 
๑๗.๔ ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกัน

ที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม 
แก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้ 

๑๗.๕ ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
๑๗.๖ เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต ้ใต-้ใต ้และไตรภาคี และการเข้าถึง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน  โดยรวมถึง 
ผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที ่มีอยู ่เดิมเฉพาะอย่างยิ ่งในระดับของสหประชาชาติ และ 
ผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

๑๗.๗ ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพเิศษ
ตามที่ตกลงร่วมกัน 

๑๗.๘ ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที ่สุดทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี ๒๕๖๐ และเพิ ่มพูนการใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนที่สำคัญ (Enabling Technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๘ 
ตัวชีว้ัดสำหรับการประเมินปัจจยัสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) 

ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 
 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๑๖- 

ภาคผนวก ๘ 
ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินปัจจัยสำคัญทีต่้องตัดสินใจ (CDF) 

ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 เนื้อหาสาระในภาคผนวก ๘ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทำความเข้าใจตัวชี้วัดสำหรับการประเมินปัจจัย
การตัดสินใจสำคัญ (CDF) ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยที่ปรึกษาได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล และวิธีการคำนวณของ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแต่ละตัว ที่อยู่ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
สำหรับใช้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการติดตามผลการดำเนินการตามแผน แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมที่นำเอาข้อเสนอแนะจากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ไปดำเนินการ 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย CDF๑ ดา้นการบริหารจัดการ 

CDF๑ ดา้นการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดบัการบรหิารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแม่น้ำป่าสักทั้งระบบ การบรหิาร
จัดการขยะและมลพิษทางน้ำ และการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
๑. การบริหารจัดการแม่น้ำป่าสัก 
 
  

๑.๑ มลพิษทางอากาศมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของกรมควบคุม
มลพิษภายในเวลา ๒ ป ี

๑.๒ ปญัหาการถูกรบกวนจากการเดินเรือลดลงร้อยละ ๘๐ ภายในเวลา ๒ ปี 
๑.๓ ปญัหาตลิ่งพงัได้รบัการแก้ไขทัง้หมดภายในเวลา ๕ ปี 
๑.๔ ปญัหารถบรรทุกน้ำหนกัเกินไดร้ับการแก้ไขทั้งหมดภายในเวลา ๒ ปี 

๒. การบริหารจัดการขยะ ๒.๑ ขยะลดลงร้อยละ ๕๐ ภายในเวลา ๕ ปี  

๓. การบริหารจัดการมลพิษ 
ทางน้ำ 

๓.๑ คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑม์าตรฐานของกรมควบคุมมลพิษภายในเวลา  
๕ ปี 

๔.การบรหิารจัดการปัญหา
อุทกภัย 

๔.๑ มลูค่าความเสียหายจากอุทกภัยลดลงร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี  
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-๒๑๗- 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา: ๑. การบริหารจัดการแม่นำ้ป่าสัก 
ตัวชี้วัด ๑.๑ มลพิษทางอากาศมีค่าไมเ่กินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษภายในเวลา ๒ ปี 
คำอธิบาย 
    มลพิษทางอากาศที่ตรวจวัดในบริเวณชุมชนท่าเรือ อำเภอนครหลวงประกอบด้วยฝุ่นรวม (Total Suspended 
Solid: TSP) ที่เกิดจากการตักเทถ่านหินหรือผลิตผลจากการเกษตรจากเรอื การเก็บกองและการขนส่งถ่านหิน  
แหล่งข้อมูล 

- สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 
    กรณีที่ไม่มีค่าตรวจวัดในพื้นที่ ใหสุ้่มตรวจวัดตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ เดือนละครั้งเพื่อหาความเข้มข้น
ของฝุ่นรวม (TSP) กรณีทีม่ีค่าตรวจวัดในพื้นที่แล้ว ให้สุ่มใช้ค่าเข้มข้นของฝุ่นรวม (TSP) เดือนละครัง้ จากนั้น
คำนวณค่าร้อยละของจำนวนครัง้ทีเ่กินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษดังนี ้
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P  คือ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ความเข้มข้นของฝุ่นรวม (TSP) เกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
X  คือ จำนวนครัง้ที่ความเข้มข้นของฝุ่นรวม (TSP) เกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในปทีี่ ๕ 
Xo คือ จำนวนครัง้ที่ความเข้มข้นของฝุ่นรวม (TSP) เกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในปีเริ่มต้น 

ตัวชี้วัด ๑.๒ ปัญหาการถูกรบกวนจากการเดินเรอืลดลงร้อยละ ๘๐ ภายในเวลา ๒ ปี 
คำอธิบาย 
    ปัญหาจากการถูกรบกวนจากการเดินเรือ เป็นปญัหาที่กอ่ให้เกิดเหตเุดือดรอ้นรำคาญต่อชุมชมที่อาศัยอยู่ตาม
แนวเส้นทางที่มีการเดินเรือทางน้ำ  
แหล่งข้อมูล 

-  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
- กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
P  คือ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ประชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรอื 
X  คือ จำนวนครัง้ทีป่ระชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรือในปีที่ ๒ 
Xo คือ จำนวนครัง้ทีป่ระชากรถูกรบกวนจากการเดินเรือในปีเริม่ต้น 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๑๘- 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ (ต่อ-๑) 

แนวทางการพัฒนา: ๑. การบริหารจัดการแม่นำ้ป่าสัก 

ตัวชี้วัด ๑.๓ ปัญหาตลิง่พังได้รบัการแก้ไขทั้งหมดภายในเวลา ๕ ปี 
คำอธิบาย 
    การเดินเรือที่ไมเ่หมาะสมย่อมทำให้เกิดปัญหาตลิง่พัง หรือเกิดการกัดเซาะของตลิง่ตามแนวเส้นทางการเดินเรอื 
และเกิดปํญหาแก่ผูท้ี่อยูร่ิมฝัง่น้ำทีม่ีเส้นทางการเดินเรอืได้ ปัญหาตลิ่งพังอย่างรุนแรงดังกล่าวเป็นปัญหาที่ควร
ดำเนินการแก้ไขในแต่ละปี โดยควรได้รับการแก้ไขร้อยละ ๑๐๐ ภายในเวลา ๕ป ี
แหล่งข้อมูล 

- องค์การบรหิารส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมเจ้าท่า 
วิธีการคำนวน/วัดค่า 

             
P  คือ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ประชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรอื 
X  คือ จำนวนครัง้ทีป่ระชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรือในปีที่ ๕ 
Xo คือ จำนวนครัง้ทีป่ระชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรือในปีเริม่ต้น 

ตัวชี้วัด ๑.๔ ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้รับการแก้ไขทัง้หมดภายในเวลา ๒ ปี 
คำอธิบาย 
    การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในชุมชนบริเวณท่าเรือทีม่ปีัญหาการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนด ย่อมทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพของถนนที่ชำรุดเร็วกว่าปกติ เป็นปญัหาที่ได้เกิดข้ึนบ่อย  
แหล่งข้อมูล 
    กรมการขนส่งทางบก, การท่าเรอืแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสหพันธ์ 
การขนสง่แห่งประเทศไทย 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
P  คือ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้รับการแก้ไขทั้งหมด 
X  คือ จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีรถบรรทุกน้ำหนกัเกนิได้รบัการแก้ไขทัง้หมดภายในเวลา ๒ ปี 
Xo คือ จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีรถบรรทุกน้ำหนกัเกินไดร้บัการแก้ไขทัง้หมดภายในปีเริม่ต้น 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๑๙- 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ (ต่อ-๒) 

แนวทางการพัฒนา: ๒. การบริหารจัดการขยะ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ ขยะลดลงรอ้ยละ ๕๐ ภายในเวลา ๕ ป ี
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการจัดการขยะได้เปน็อย่างดี หากพบว่าปริมาณขยะลดลงแสดงว่า 
การจัดการขยะเป็นไปในทิศทางทีป่ระสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าปริมาณขยะคงเดิมหรือ 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แสดงว่าการจัดการขยะไมป่ระสบผลสำเรจ็ 
แหล่งข้อมูล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวัดพระนครศรอียุธยา 
เทศบาลนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
P  คือ ร้อยละของปริมาณขยะทีล่ดลง 
X  คือ ปริมาณขยะในปทีี่ ๒ 
Xo คือ ปริมาณในปเีริม่ต้น 

แนวทางการพัฒนา: ๓. การบริหารจัดการมลพิษทางนำ้  

ตัวชี้วัด ๓.๑ คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษภายในเวลา ๕ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการแก้ไขโรงงานปลอ่ยมลพิษทางน้ำได้เป็นอย่างดี หากพบว่าคุณภาพน้ำ 
ผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ แสดงว่าการแก้ไขโรงงานปล่อยมลพิษทางน้ำประสบผลสำเร็จ 
ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าคุณภาพน้ำผิวดินต่ำกว่าเกณฑม์าตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ แสดงว่าการแก้ไข
โรงงานปล่อยมลพิษทางน้ำไมป่ระสบผลสำเรจ็ 
แหล่งข้อมูล 
    กรมควบคุมมลพิษ       
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 
    ไม่ต้องคำนวณ สามาถใช้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินจากกรมควบคุมมลพิษได้เลย   
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๐- 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ (ต่อ-๓) 

แนวทางการพัฒนา: ๔. การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมลดลงรอ้ยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการบรหิารจัดการนำ้ได้เป็นอย่างดี หากพบว่ามลูค่าความเสียหายจาก
อุทกภัยลดลงแสดงว่า การบริหารจัดการน้ำประสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม หากพบว่ามลูค่าความเสียหาย
จากอุทกภัยเพิ่มข้ึนแสดงว่า การบริหารจัดการน้ำไมป่ระสบผลสำเร็จ 
แหล่งข้อมูล 
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จงัหวัดพระนครศรอียุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นที ่
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของมลูค่าความเสียหายจากอุทกภัยที่ลดลง 
    X  คือ มูลค่าความเสียหายจากอทุกภัยในปีที่ ๕ 
    Xo คือ มูลค่าความเสียหายจากอทุกภัยปเีริ่มต้น 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย CDF๒ ดา้นการเกษตรกรรม 

CDF ๒ ดา้นการเกษตรกรรม 
วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับรายได้ให้กบัเกษตรกรด้วยการพฒันาระบบการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยั่งยืน โดยการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
๑. การพัฒนาระบบเกษตรกรรม 

ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและ
ยั่งยืน 

๑.๑ พื้นทีก่ารทำเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี  

๒. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร 

๒.๑ มีโครงการเกษตรอจัฉริยะนำร่องใน ๕ พื้นที่ภายในเวลา ๓ ปี 
๒.๒ มีพื้นที่เกษตรอจัฉริยะคิดเป็นรอ้ยละ ๓๐ ภายในเวลา ๑๐ ปี 
๒.๓ เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ ภายใน ๑๐ ป ี

๓. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีข้ึน  ๓.๑ หนีส้ินของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการทำการเกษตรลดลงรอ้ยละ ๓๐ 
ภายในระยะเวลา ๕ ป ี

๓.๒ เกษตรกรมีกำไรจากการเกษตรร้อยละ ๒๐ ข้ึนไปภายในระยะเวลา  
๕ ปี 

๓.๓ ค่าแรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๑- 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการเกษตรกรรม 

แนวทางการพัฒนา: ๑. การพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยนื 

ตัวชี้วัด ๑.๑ พื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการเกษตรทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและยั่งยืนได้เป็นอย่างดี หากพบว่าพื้นที่
การทำเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน แสดงว่าระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยัง่ยืนประสบผลสำเร็จ  
ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าพื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยลดลงแสดงว่า แสดงว่าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยั่งยืนไมป่ระสบผลสำเรจ็ 

แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานเกษตรจงัหวัด 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของพื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยที่เพิม่ขึ้น 
    X  คือ พื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยในปทีี่ ๒ 
    Xo คือ พื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยในปทีี่ ๑ 

แนวทางการพัฒนา: ๒. การพัฒนาศักยภาพและคณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด ๒.๑ มีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่องใน ๕ พื้นที่ภายในเวลา ๓ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการพฒันาศักยภาพของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี หากพบว่ามโีครงการเกษตร
อัจฉริยะนำร่องเพิ่มข้ึน แสดงว่าการพฒันาศักยภาพของเกษตรกรประสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม หากพบว่า 
มีโครงการเกษตรอจัฉริยะนำร่องลดลงหรือไมม่ี แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไม่ประสบผลสำเร็จ 
แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานเกษตรจงัหวัด 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของโครงการเกษตรอัจฉริยะทีเ่พิ่มข้ึน 
    X  คือ จำนวนโครงการเกษตรอจัฉริยะนำร่องในปีที่ ๓ 
    Xo คือ จำนวนโครงการเกษตรอจัฉริยะนำร่องในปีเริ่มตน้ 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๒- 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการเกษตรกรรม (ต่อ-๑) 

แนวทางการพัฒนา: ๒. การพัฒนาศักยภาพและคณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด ๒.๒ มีพื้นที่เกษตรอจัฉริยะคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ภายในเวลา ๑๐ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการพฒันาศักยภาพของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี หากพบว่าพื้นที่เกษตร
อัจฉริยะเพิ่มข้ึน แสดงว่าการพฒันาศักยภาพของเกษตรกรประสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าพื้นที่
เกษตรอจัฉริยะลดลงหรือไมม่ี แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไม่ประสบผลสำเร็จ 

แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานเกษตรจงัหวัด 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของโครงการเกษตรอัจฉริยะทีเ่พิ่มข้ึน 
    X  คือ พื้นที่เกษตรอจัฉริยะในปีที่ ๑๐ 
    Xo คือ พื้นที่เกษตรอจัฉริยะในปีเริ่มต้น 
 

ตัวชี้วัด ๒.๓ เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเพิม่ขึ้นร้อยละ ๒๐ ภายใน ๑๐ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการพฒันาศักยภาพของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี หากพบว่าจำนวนเกษตรกร
ที่เป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มข้ึน แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรประสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม หากพบว่า
จำนวนเกษตรกรทีเ่ป็นเจ้าของที่ดินลดลงหรือไม่มี แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไมป่ระสบผลสำเรจ็ 

แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานเกษตรจงัหวัด 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรทีเ่ป็นเจ้าของที่ดินเพิม่ขึ้น 
    X  คือ จำนวนเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินในปีที่ ๑๐ 
    Xo คือ จำนวนเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินในปีเริ่มต้น 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๓- 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการเกษตรกรรม (ต่อ-๒) 

แนวทางการพัฒนา: ๓. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีดีขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๑ หนี้สินของเกษตรกรอันเนือ่งมาจากการทำการเกษตรลดลงร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

คำอธิบาย 

    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้เป็นอยา่งดี หากพบว่าหนีส้ินของเกษตรกรเพิ่มข้ึน แสดงว่า
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลดลงหรือไม่มี แสดงว่า 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแยล่ง 

แหล่งข้อมูล 

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของหนี้สินของเกษตรกรที่เพิม่ขึ้น 

    X  คือ หนีส้ินของเกษตรกรในปีที่ ๕ 

    Xo คือ หนีส้ินของเกษตรกรในปเีริ่มต้น 

ตัวชี้วัด  ๓.๒ เกษตรกรมีกำไรจากการเกษตรร้อยละ ๒๐ ข้ึนไปภายในระยะเวลา ๕ ปี 

คำอธิบาย 

    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้เป็นอยา่งดี หากพบว่าเกษตรกรมีกำไรจากการเกษตรเพิ่มข้ึน 
แสดงว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าเกษตรกรมีกำไรจากการเกษตรลดลงหรือไม่มี 
แสดงว่าการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแย่ลง 

แหล่งข้อมูล 

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P คือ ร้อยละของหนีส้ินของเกษตรกรทีเ่พิ่มข้ึน 

    X คือ กำไรจากการเกษตรในปีที่ ๕ 

    Xo คือ กำไรจากการเกษตรในปีเริ่มต้น 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๔- 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการเกษตรกรรม (ต่อ-๓) 

แนวทางการพัฒนา: ๓. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีดีขึ้น 
ตัวชี้วัด  ๓.๓ ค่าแรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้เป็นอยา่งดี หากพบว่าค่าแรงงานเพิม่ขึ้น แสดงว่าคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรดีข้ึน ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าค่าแรงงานลดลงหรือไม่มี แสดงว่าการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรแย่ลง 
แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานแรงงานจงัหวัด 
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P คือ ร้อยละของหนีส้ินของเกษตรกรทีเ่พิ่มข้ึน 
    X คือ ค่าแรงงานจากการเกษตรในปีที่ ๕ 
    Xo คือ ค่าแรงงานจากการเกษตรในปเีริ่มต้น 

ตารางท่ี ๑๔ แสดงแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย CDF๓ ดา้นการพัฒนาเมือง 

CDF๓ ดา้นการพัฒนาเมือง 
วัตถุประสงค์ของ: เพื่อพฒันาระบบการเดินทางและการขนส่งทีป่ลอดภัยเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เพิ่มพื้นที่สเีขียว 
ลดผลกระทบของเขตอุตสาหกรรมต่อชุมชนเมือง และแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
๑. การพัฒนาระบบขนสง่

สาธารณะทีเ่ป็นมิตรกบั
ผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑ จำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัด
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี 

๑.๒ รถยนตส์าธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดหรอืไฟฟ้า
ร้อยละ ๒๐ ภายใน ๕ ปี 

๒. การสร้างแนวเขตกันชน
ระหว่างพืน้ที่อุตสาหกรรม
และที่อยู่อาศัย 

๒.๑ มีต้นไมเ้พิ่มข้ึนปีละ ๒๐,๐๐๐ ต้น 
๒.๒ มกีารจัดทำพื้นทีก่ันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่

ชุมชนเป็นโครงการนำร่องอย่างน้อย ๑ โครงการภายใน ๕ ปี 

๓. การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ๓.๑ ประชาชนมีที่อยูอ่าศัยที่ได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมเป็นพื้นที่นำรอ่งอย่างน้อย ๑ พื้นที่ภายในระยะ ๕ ปี 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๕- 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเมือง 

แนวทางการพัฒนา: ๑. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีเป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ๑.๑ จำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัดเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี 

คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของระบบขนสง่สาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี หากพบว่า
จำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัดเพิ่มข้ึน แสดงว่าระบบขนส่งสาธารณะ 
ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมประสบผลสำเร็จ ในทางกลบักัน หากพบว่าจำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนสง่มวลชน 
ในการเดินทางภายในจังหวัดลดนัอยลง แสดงว่าระบบขนสง่สาธารณะทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมไมป่ระสบผลสำเรจ็  

แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
    P  คือ ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจงัหวัดทีเ่พิ่มข้ึน 
    X  คือ จำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัดในปีที่ ๕ 
    Xo คือ จำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัดในปีเริ่มต้น 

ตัวชี้วัด ๑.๒ รถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดหรือไฟฟ้ารอ้ยละ ๒๐ ภายใน ๕ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของระบบขนสง่สาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี หากพบว่า
จำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดหรอืไฟฟ้าเพิม่ขึ้น แสดงว่าระบบขนส่ง
สาธารณะทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมประสบผลสำเรจ็ ในทางกลับกัน หากพบว่าจำนวนรถยนต์สาธารณะและ
รถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลงังานสะอาดหรือไฟฟ้าลดลง แสดงว่าระบบขนสง่สาธารณะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมไม่ประสบผลสำเร็จ 
แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
    P  คือ ร้อยละของจำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดในการเดินทาง

ภายในจังหวัดที่เพิ่มข้ึน 
    X  คือ จำนวนจำนวนรถยนตส์าธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลงังานสะอาดในปทีี่ ๕ 
    Xo คือ จำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดในจังหวัดในปีเริ่มต้น 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๖- 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเมือง (ต่อ-๑) 

แนวทางการพัฒนา: ๒. การสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศยั และการเพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียว 

ตัวชี้วัด ๒.๑ มีต้นไม้เพิ่มข้ึนปลีะ ๒๐,๐๐๐ ต้น 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการสร้างแนวเขตกันชนและเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวได้เป็นอย่างดี หากพบว่าจำนวน
ต้นไม้เพิ่มข้ึน แสดงว่าการสร้างแนวเขตกันชนและเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวประสบผลสำเร็จ ในทางกลบักัน หากพบว่า 
จำนวนต้นไม้ลดลงหรือคงเดิม แสดงว่าการสร้างแนวเขตกันชนและเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวไม่ประสบผลสำเร็จ  
แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานสิง่แวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
    P  คือ ร้อยละของจำนวนต้นไม้ที่เพิม่ช้ึน 
    X  คือ จำนวนต้นไม้ในปีที่ ๕ 
    Xo คือ จำนวนต้นไม้ในปีเริ่มต้น 

ตัวชี้วัด ๒.๒ มีการจัดทำพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนเป็นโครงการนำรอ่ง
อย่างน้อย ๑ โครงการภายใน ๕ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการสร้างแนวเขตกันชนและเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวได้เป็นอย่างดี หากพบว่าพื้นที่ 
กันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนเพิ่มข้ึน แสดงว่าการสร้างแนวเขตกันชนและ 
เพิ่มพื้นที่สเีขียวประสบผลสำเรจ็ ในทางกลับกัน หากพบว่าพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรม
และพื้นที่ชุมชนลดลงหรือคงเดมิ แสดงว่าการสร้างแนวเขตกันชนและเพิม่พื้นทีส่ีเขียวไม่ประสบผลสำเร็จ  
แหล่งข้อมูล 
    สำนักงานสิง่แวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุตสาหกรรมจงัหวัดพระนครศรอียุธยา 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
    P  คือ ร้อยละของจำนวนโครงการนำรอ่งจัดทำพื้นทีก่ันชนที่เพิ่มช้ึน 
    X  คือ จำนวนโครงการนำร่องจัดทำพื้นที่กันชนปีที่ ๕ 
    Xo คือ จำนวนโครงการนำร่องจัดทำพื้นที่กันชนในปีเริ่มต้น 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๗- 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (ต่อ-๒) 

แนวทางการพัฒนา: ๓. การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 
ตัวชี้วัด ๓.๑ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมเป็นพื้นที่ 
นำร่องอย่างน้อย ๑ พื้นที่ภายในระยะ ๕ ป ี
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเรจ็ของการแก้ไขปญัหาชุมชนแออัดได้เป็นอย่างดี หากพบว่ามโีครงการนำรอ่ง 
ที่ทำให้ประชาชนมีที่อยูอ่าศัยที่ได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมเพิม่ขึ้น แสดงว่า
การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดประสบผลสำเร็จ ในทางกลบักนั หากพบว่ามีโครงการนำร่องที่ทำให้ประชาชนมี 
ที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมลดลงหรือไมม่ี แสดงว่าการแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัดไมป่ระสบผลสำเรจ็ 
แหล่งข้อมูล 
    เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

    ไม่ตอ้งคำนวณ ให้ดูจากข้อมลูภายในระยะเวลา ๕ ปี มีการดำเนินการโครงการนำร่องที่ทำใหป้ระชาชนมี 
ที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 

ตารางท่ี ๑๖ แสดงแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย CDF๔ ดา้นการท่องเท่ียว 

CDF ๔ ดา้นการท่องเท่ียว 
วัตถุประสงค์ของ: เพื่อบรูณะปรบัปรุงโบราณสถานอย่างทนัท่วงทีและบำรงุรกัษาให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
ที่มีคุณค่าสำหรับส่งเสริมความภาคภูมิใจ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ และดึงดูดใจนักทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
๑. การเพิม่ศักยภาพการบูรณะ

โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
๑.๑ สามารถจัดหางบประมาณในการบรูณะโบราณสถานไดอ้ย่างทันท่วงที

และเพียงพอภายใน ๑๐ ปี 
๑.๒ สัดส่วนเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการบรูณะโบราณสถานเพิ่มข้ึนเป็น 

ร้อยละ ๕๐ ภายใน ๑๐ ปี 
๒. การจัดการปญัหาการ 

บุกรกุพื้นที่โบราณสถาน 
๒.๑ ไม่มกีารบุกรกุพื้นที่โบราณสถานเพิม่เติม 
๒.๒ สามารถแก้ไขปญัหาการบกุรุกพื้นที่โบราณสถานได้อย่างน้อย ๑ พื้นที่

ภายในระยะเวลา ๕ ป ี
๒.๓ สามารถแก้ไขปญัหาการบกุรุกพื้นที่โบราณสถานได้ทั้งหมด ภายในเวลา  

๑๐ ปี 
๓. การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

เพื่อปอ้งกันความเสียหายของ
โบราณสถาน 

๓.๑ มกีารศึกษาความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยวของโบราณสถานที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากนักท่องเที่ยวภายในปีเริ่มต้น 

๓.๒ มกีารจำกัดจำนวนนักทอ่งเที่ยวในโบราณสถานที่มีความเสี่ยง ภายใน 
ปีที่ ๒ 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๘- 

ตารางท่ี ๑๗ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการท่องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา: ๑. การเพ่ิมศักยภาพการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

ตัวชี้วัด ๑.๑ สามารถจัดหางบประมาณในการบูรณะโบราณสถานได้อย่างทันท่วงทีและเพียงพอภายใน ๑๐ ปี 
คำอธิบาย 
    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความทันท่วงทีในการบรูณะโบราณสถานได้เป็นอย่างดี หากสามารถจัดหางบประมาณ 
ในการบรูณะโบราณสถานได้อย่างทันท่วงทีและเพียงพอ แสดงว่าความทันท่วงทีในการบูรณะโบราณสถาน 
ประสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม หากไมส่ามารถจัดหางบประมาณในการบูรณะโบราณสถานได้อย่างทันท่วงที
และเพียงพอ แสดงว่าความทันท่วงทีในการบรูณะโบราณสถานไม่ประสบผลสำเรจ็ 
แหล่งข้อมูล 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
P คือ ร้อยละของปริมาณขยะทีล่ดลง 
X คือ สามารถจัดหางบประมาณในการบูรณะโบราณสถานในปีที่ ๑๐ 
Xo คือ ความสามารถจัดหางบประมาณในการบรูณะโบราณสถานในปีเริ่มต้น 

ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดส่วนเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะโบราณสถานเพิ่มข้ึนเป็นรอ้ยละ ๕๐ ภายใน ๑๐ ปี 
คำอธิบาย 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความทันท่วงทีในการบูรณะโบราณสถานได้เป็นอย่างดี หากสัดส่วนเงินนอกงบประมาณ 
ที่ใช้ในการบรูณะโบราณสถานเพิม่ขึ้น แสดงว่าความทันท่วงทีในการบรูณะโบราณสถานประสบผลสำเรจ็  
ในทางตรงกันข้าม หากสัดส่วนเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะโบราณสถานลดลง แสดงว่าความทันท่วงท ี
ในการบรูณะโบราณสถานไม่ประสบผลสำเรจ็ 
แหล่งข้อมูล 

กรมศลิปากร กรมสง่เสริมวัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย      
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
P คือ ร้อยละของปริมาณขยะทีล่ดลง 
X คือ สัดส่วนเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะโบราณสถานในปีที่ ๑๐ 
Xo คือ สัดส่วนเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการบรูณะโบราณสถานในปีเริ่มต้น 
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   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๒๙- 

ตารางท่ี ๘ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการท่องเท่ียว (ต่อ-๑) 

แนวทางการพัฒนา: ๒. การจัดการปญัหาการบุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถาน 

ตัวชี้วัด ๒.๑ ไม่มีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานเพิม่เตมิ 
คำอธิบาย 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จในการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นทีโ่บราณสถานได้เป็นอย่างดี หากไมม่ี 
การบุกรุกพื้นที่โบราณสถานเพิ่มเติม แสดงว่าการจัดการปญัหาการบุกรุกพื้นทีโ่บราณสถานประสบผลสำเร็จ 
ในทางตรงกันข้าม หากยงัคงมีการบกุรุกพื้นที่โบราณสถานเพิ่มเติม แสดงว่าการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่
โบราณสถานไม่ประสบผลสำเรจ็ 
แหล่งข้อมูล 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย      
วิธีการคำนวณ/วัดคา่  

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 

ตัวชี้วัด ๒.๒ สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานได้อย่างน้อย ๑ พื้นที่ ภายในเวลา ๕ ป ี
คำอธิบาย 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จในการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นทีโ่บราณสถานได้เป็นอย่างดี หากสามารถ
แก้ไขปัญหาการบกุรุกพื้นที่โบราณสถานได้อย่างนอ้ย ๑ พื้นที่ แสดงว่าการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่
โบราณสถานประสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นทีโ่บราณสถาน 
ได้อย่างน้อย ๑ พื้นที่ แสดงว่าการจัดการปัญหาการบุกรุกพืน้ที่โบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 
แหล่งข้อมูล 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย      
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 

ตัวชี้วัด ๒.๓ สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานได้ทั้งหมดภายในระยะเวลา ๑๐ ปี 
คำอธิบาย 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จในการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นทีโ่บราณสถานได้เป็นอย่างดี หากสามารถ
แก้ไขปัญหาการบกุรุกพื้นที่โบราณสถานได้ทัง้หมด แสดงว่าการจัดการปญัหาการบุกรกุพื้นที่โบราณสถาน 
ประสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม หากไมส่ามารถแก้ไขปญัหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานได้ทั้งหมด แสดงว่า
การจัดการปญัหาการบุกรกุพื้นที่โบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 
แหล่งข้อมูล 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

-๒๓๐- 

ตารางท่ี ๘ แสดงรายละเอียดแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการท่องเท่ียว (ต่อ-๒) 

แนวทางการพัฒนา: ๓. การจำกัดจำนวนนักท่องเท่ียวเพ่ือป้องกันความเสียหายของโบราณสถาน 

ตัวชี้วัด ๓.๑ มีการศึกษาความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยวของโบราณสถานที่มีความเสี่ยงทีจ่ะเกิด 
ความเสียหายจากนักท่องเที่ยวภายในปีเริ่มต้น 
คำอธิบาย 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อปอ้งกันความเสียหายของโบราณสถาน 
ได้เป็นอย่างดี หากมีการศึกษาความสามารถในการรองรับนกัท่องเที่ยวของโบราณสถานที่มีความเสี่ยง แสดงว่า 
การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันความเสียหายของโบราณสถานประสบผลสำเรจ็ ในทางตรงกันข้าม  
หากไม่มีการศึกษาความสามารถในการรองรับนกัท่องเที่ยวของโบราณสถานที่มีความเสี่ยง แสดงว่าการจำกัด 
จำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันความเสียหายของโบราณสถานไม่ประสบผลสำเรจ็ 
แหล่งข้อมูล 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 

ตัวชี้วัด ๓.๒ มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในโบราณสถานที่มีความเสี่ยงภายในปีที่ ๒ 
คำอธิบาย 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อปอ้งกันความเสียหายของโบราณสถาน 
ได้เป็นอย่างดี หากมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในโบราณสถานที่มีความเสี่ยง แสดงว่าการจำกัดจำนวน
นักท่องเที่ยวเพือ่ป้องกันความเสียหายของโบราณสถานประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากไมม่ีการจำกัด
จำนวนนักท่องเที่ยวในโบราณสถานทีม่ีความเสี่ยง แสดงว่าการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันความเสียหาย
ของโบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 
แหล่งข้อมูล 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๙ 
การสื่อสารและการมสี่วนร่วม 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
-๒๓๑- 

การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
๑. การประชุมสัมมนา ครั้งท่ี ๑  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

 
 

รูปท่ี ๒๒ บอร์ดนิทรรศการและอุปกรณ์แสดงภาพ 
 

 
 

 
 

รูปท่ี ๒๓ วีดทัิศน์ท่ี ๑ ตอน SEA คืออะไร 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 -๒๓๒- 

 
 

รูปท่ี ๒๔ วีดทัิศน์ท่ี ๒ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 
รูปท่ี ๒๕ ภาพหัวข้อข่าวจากหนังสือพิมพ์ระดับประเทศ 

 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 -๒๓๓- 

 
 

รูปท่ี ๒๖ ภาพหัวข้อข่าวจากข่าวออนไลน์จาก http://www.onbnews.com/post/42919;  
. 

 
รูปท่ี ๒๗ ภาพหัวข้อข่าวจาก http://savenewonline.com/?p=689 

http://www.onbnews.com/post/42919
http://savenewonline.com/?p=689


   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
-๒๓๔- 

 
 

รูปท่ี ๒๘ ภาพหัวข้อข่าวประชาสัมพันธผ์่าน Facebook page ของสำนักงานประชาสัมพันธ ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 -๒๓๕- 

 
 

รูปท่ี ๒๙ ภาพหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.77jowo.com/contents/sh/119983 
 
 

https://www.77jowo.com/contents/sh/119983


   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 -๒๓๖- 

 
รูปท่ี ๓๐ วิทยากรและผู้ดำเนนิรายการบรรยายภายใต้หัวข้อ “เราจะร่วมกันจัดการการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยนืในอนาคตได้อย่างไร” 
 

 
 

รูปท่ี ๓๑ วิทยากรบรรยายเพ่ิมเติมเรื่องแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติและเสนอขอบเขตการศึกษา 
เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบรรยากาศผูร้่วมงาน 

 
  

 

 

 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 -๒๓๗- 

 
รูปท่ี ๓๒ ผู้เขา้ร่วมสัมมนา ซักถามและเสนอความคิดเห็นรวมท้ังแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน 

 
๒. การจัดประชุมกลุ่มย่อย  ครั้งที่ ๑ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

        
รูปท่ี ๓๓  นายอำเภอบางบาลกล่าวเปิดงาน รูปท่ี ๓๔  พิธีเปิดการสนทนากลุ่ม 

  
  

รูปท่ี ๓๕  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๑) รูปท่ี ๓๖  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๒) 

 

 

 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 -๒๓๘- 

  

  
รูปท่ี ๓๗  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๓) รูปท่ี ๓๘  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๔) 

  
รูปที่ ๓๙ การนำเสนอผลการสนทนากลุ่ม (๑) รูปที่ ๔๐ การนำเสนอผลการสนทนากลุ่ม (๒) 

 
 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
-๒๓๙- 

๓. การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  
รูปท่ี ๔๑ พิธีเปิดการสนทนากลุม่ 

 

รูปท่ี ๔๒ กิจกรรมการสนทนากลุม่ (๑) 

 

  
รูปท่ี ๔๓  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๒) รูปท่ี ๔๔  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๓) 

๔. การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที ่๓ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  
  

รูปท่ี ๔๕ นายอำเภอนครหลวงกล่าวเปิดงาน รูปท่ี ๔๖  พิธีเปิดการสนทนากลุ่ม 
  



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๔๐- 

  
 

รูปท่ี ๔๗  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๑) รูปท่ี ๔๘  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๒) 

  
  

รูปท่ี ๔๙  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๓) 
 

รูปท่ี ๕๐  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๔) 

  
 

รูปท่ี ๕๑  การนำเสนอผลการสนทนากลุม่ (๑) 
 
รูปท่ี ๕๒  การนำเสนอผลการสนทนากลุม่ (๒) 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
-๒๔๑- 

๕. การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๔ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   

  
 

รูปท่ี ๕๓  นายอำเภออุทัยกล่าวเปิดงาน 
 

รูปท่ี ๕๔  พิธีเปิดการสนทนากลุม่ 

  
  

รูปท่ี ๕๕  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๑) รูปท่ี ๕๖  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๒) 

  
  

รูปท่ี ๕๗  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๓) รูปท่ี ๕๘  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (๔) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๔๒- 

  
  

รูปท่ี ๕๙  การนำเสนอผลการสนทนากลุม่ (๑) รูปท่ี ๖๐  การนำเสนอผลการสนทนากลุม่ (๒) 

๖.  การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๕ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   

         
 

รูปท่ี ๖๑  นายอำเภอบางบาลกล่าวเปิดงาน 
 

     รูปท่ี ๖๒  พิธีเปิดการสนทนา 
 

         
 

รูปท่ี ๖๓  วิทยากรบรรยาย (๑) รูปท่ี ๖๔  วิทยากรบรรยาย (๒) 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๔๓- 

          
 

  รูปท่ี ๖๕  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรม (๑)    รูปท่ี ๖๖  ผู้เข้าร่วมสมัมนาทำกิจกรรม (๒) 

 

         
 

รูปท่ี ๖๗  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๑)     รูปท่ี ๖๘  ผู้เข้าร่วมสมัมนาซกัถาม (๒) 

 
๗. การจัดประชุมกลุ่มย่อย  ครั้งที่ ๖ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

         

รูปท่ี ๖๙  พิธีกรกล่าวเปิดงาน     รูปท่ี ๗๐  พิธีเปิดการสนทนา 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๔๔- 

        

รูปท่ี ๗๑  วิทยากรบรรยาย (๑)      รูปท่ี ๗๒  วิทยากรบรรยาย (๒) 

      
 

รูปท่ี ๗๓  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรม (๑)    รูปท่ี ๗๔  ผู้เข้าร่วมสมัมนาทำกิจกรรม (๒) 

 

      

  รูปท่ี ๗๕  ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาทำกิจกรรม (๓) รูปท่ี ๗๖  ผู้เข้าร่วมสมัมนาซักถาม 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
-๒๔๕- 

๘. การจัดประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ ๗ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   
         

รูปท่ี ๗๗ ทีป่รกึษาฯ กล่าวเปิดงาน         รูปท่ี ๗๘ พิธีเปิดการสนทนา 

           

รูปท่ี ๗๙  ที่ปรึกษาฯ บรรยายเกี่ยวกับทางเลือก 
   การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) 

รูปท่ี ๘๐ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๑) 

 

 

รูปท่ี ๘๑  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรม (๒)     รูปท่ี ๘๒  ผู้เข้าร่วมสมัมนาซกัถาม  

         
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
-๒๔๖- 

๙. การจัดประชุมกลุ่มย่อย  คร้ังที่ ๘ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

                
 

รูปท่ี ๘๓  พิธีกรกล่าวเปิดงาน รูปท่ี ๘๔  พิธีเปิดการสนทนา 
 

                
 

รูปท่ี ๘๕  ที่ปรึกษาฯ บรรยายเกี่ยวกับทางเลือก 
การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) 

 รูปท่ี ๘๖  ที่ปรึกษาฯ บรรยายเกี่ยวกับทางเลือก 
การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒) 

 

                 
 

รูปท่ี ๘๗  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรม (๑)       รูปท่ี ๘๘  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกจิกรรม (๒) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๔๗- 

               
 

รูปท่ี ๘๙  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๑) รูปท่ี ๙๐  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๒) 

๑๐. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้กำหนดตัวชี ้วัดในการประเมิน
ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
  

                   

รูปท่ี ๙๑ ทีป่รกึษาฯ กล่าวเปิดการประชุม รูปท่ี ๙๒ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวถึงทีม่าของโครงการ 

  

                   

รูปท่ี ๙๓  ที่ปรึกษาฯ กล่าวถึงตัวช้ีวัด (๑)       รูปท่ี ๙๔  ที่ปรึกษาฯ กล่าวถึงตัวช้ีวัด (๒) 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๔๘- 

                 
 

รูปท่ี ๙๕  บรรยากาศการประชุม      รูปท่ี ๙๖  ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑๑. การจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

รูปท่ี ๙๗  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 
สำนักงานนโยบายและแผนรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวถึงทีม่าของโครงการ 

       รูปท่ี ๙๘  รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
      พระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการประชุม 

              
รูปท่ี ๙๙  พิธีเปิดการสัมมนา     รูปท่ี ๑๐๐  ที่ปรกึษาฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน 

               
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๔๙- 

             
     รูปท่ี ๑๐๑  ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๑)       รูปท่ี ๑๐๒  ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๒) 

  

             
 รูปที่ ๑๐๓  ที่ปรกึษาฯ นำเสนอผลการศึกษา       รูปท่ี ๑๐๔  ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๓) 

 
 
 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
-๒๕๐- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๑.๑๑ ภาพหัวข้อข่าวจากสยามรัฐออนไลน์ https://siamrath.co.th/n/๘๓๔๓๑ 
 

 

 

 
 

รูปท่ี ๑๐๕  ภาพหัวข้อข่าวจากข่าวออนไลน์จาก https://www.onbnews.today/post/660 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมสัมมนา 
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒ 

สยามรัฐออนไลน์  7 มิถุนายน 2562 11:12  ภูมิภาค 
 

 
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น. วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นาย วีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการ
ประชุมสัมมนา โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ ครัง้ที่ ๒ ณ ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรม วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ 

สปา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการที่ดิน  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล์อม ให้การตอ้นรับพร้อมกล่าวรายงานวตัถุประสงค์ และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมในการประชุมสัมนาโครงการในคร้ังน้ี 

การพฒันาพ้ืนท่ีและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผ่านมา มีการดาํเนินการท่ียงัไม่แพร่หลายในเร่ืองของการประเมิน
ศกัยภาพ ขอ้จาํกดั รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ซ่ึงส่งผลให้โครงการพฒันาต่าง ๆ ประสบปัญหาในเร่ืองของการใชท่ี้ดินท่ี

ไม่เหมาะสม ไม่คุม้ค่าในการพฒันาและการ ลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพฒันาต่าง ๆ ตาม
นโยบายท่ีไดก้าํหนดไวป้ระกอบกบั ปัญหาในเร่ืองของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี ทาํให้การ 

พฒันาพ้ืนท่ีหรือการพฒันาโครงการต่าง ๆ เกิดปัญหาอุปสรรค ความล่าชา้ และความไม่เขา้ใจกนัระหว่าง ภาครัฐและภาค
ประชาชน ดงัน้ัน เพ่ืออให้การกาํหนดนโยบายและแผนมีทิศทางการพฒันาท่ีชัดเจน นายกรัฐมนตรีจึงมีขอ้สั่งการให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่งรัดการจดัทาํการ ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์เพ่ือกาํหนด “การใช้ประโยชน์ 

ท่ีดินของประเทศให้เหมาะสมและ สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศในทุกมิติ” 

 

https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20190607/6b9256e81de70498936a30517821e529cc72560e9e69cb7f31153cad738bb855.jpg?itok=XMUnyVib


   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๕๑- 

 
 

รูปท่ี ๑๐๖  ภาพหัวข้อขา่วจากสยามโพลล์ www.siampollnews.com/detail-
locality.php?id_news=11



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
-๒๕๒- 

 
 

รูปที ่ ๑๐๗ ภาพหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook page ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๕๓- 

   
 

รูปท่ี ๑๐๘ ภาพหัวข้อขา่วประชาสมัพันธ์ https://www.77jowo.com/contents/sh/125035 

 

๑๒. การจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๓  กรุงเทพมหานคร 

             
รูปท่ี ๑๐๙  ผู้อำนวยการกองบรหิารจัดการที่ดิน 
สำนักงานนโยบายและแผนรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน 

รูปท่ี ๑๑๐  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิด 
การประชุม 

https://www.77jowo.com/contents/sh/125035


   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๕๔- 

              
รูปท่ี ๑๑๑  พิธีเปิดการสมัมนา       รูปท่ี ๑๑๒  ที่ปรึกษาฯ นำเสนอผลการประเมิน 

SEA 

 

               
     รูปท่ี ๑๑๓  ผู้เข้าร่วมสัมมนา (๑)        รูปท่ี ๑๑๔  ผู้เข้าร่วมสัมมนา (๒) 

 

               
        รูปท่ี ๑๑๕  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๑)             รูปท่ี ๑๒.๘  ผู้เข        รูปท่ี ๑๑๖  ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๒) 

 
 



   ภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

 -๒๕๕- 

        
 รูปท่ี ๑๑๗  ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๓)      รูปท่ี ๑๑๘  ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม (๔) 

  

              
      รูปที่ ๑๑๙  สรุปประเด็นจากการประชุมและ
ตอบข้อซักถาม 

      รูปท่ี ๑๒๐  สรุปประเด็นการประชุม  

 

 




