
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

  กรมพัฒนาที่ดิน ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน  
ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายตาม 
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และสรุปเป็นประเด็นน าเสนอ ดังนี้ 

๑. วิธีการรับฟังความเห็น 
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีวิธีการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
  ๑ .๑  ผ่ า น ร ะบบ เทค โน โลยี ส า ร สน เทศของกรม พัฒนาที่ ดิ น  ( www.ldd.go.th)  
ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  ๑.๒ สัมมนารับฟังความคิดเห็น  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทวราช  
อ. เมือง จ. น่าน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิดส์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี  และครั้งที่ ๔  
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจ เค ดีไซด์ อ. เมือง จ. นครสวรรค์  มีผู้เข้าร่วมแสดง 
ความคิดเห็น เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๑ ราย  
  ๑.๓ หนังสือถึงหน่วยราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๑๗ หน่วยงาน และ 
หน่วยราชการนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒๒ หน่วยงาน เพ่ือขอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ และให้แจ้งผลกลับมาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๒๐ วัน  โดยหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบรับแสดง 
ความคิดเห็นมาจ านวน ๙ หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๑๗ 
หน่วยงาน รวมหน่วยราชการตอบรับแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้นจ านวน ๒๖ หน่วยงานราชการ 

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความเห็นแต่ละครั้ง 
  ๒.๑ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th) จ านวน ๑ ครั้ง 
ระยะเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นเป็น จ านวน
ทั้งสิ้น ๔ ราย 
  ๒.๒ สัมมนารับฟังความคิดเห็น จ านวน ๔ ครั้ง 
        - ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๑ วัน (วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
        - ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๑ วัน (วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
        - ครั้งที่ ๓ ระยะเวลา ๑ วัน (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
        - ครั้งที่ ๔ ระยะเวลา ๑ วัน (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
  ๒.๓ หน่วยราชการ จ านวน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๒๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 - ภาครัฐ จ านวน ๑๗ หน่วยงาน และ หน่วยราชการนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

จ านวน ๒๒ หน่วยงาน 
 - ภาคประชาชน (หมอดิน เกษตรกร) จ านวน ๔๐๐ ราย 



๒ 
 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความเห็น 

  กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ และภาคประชาชน ตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 และสรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ได้ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง 

 

 
 

 

ประเด็น ค าชี้แจง หมายเหตุ 

๑.นิยามของกฎหมาย 
ข้อเสนอแนะ  
๑. ขอให้ทบทวนค าว่า “ส ามะโนที่ดินเพ่ือ
การเกษตร” ค าว่า “เพ่ือการเกษตร” จะขัด
กับค าว่า “ที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และการ
อุตสาหกรรม”หรือไม่ และควรแก้ไขเป็น  
“ส ามะโนที่ดินเพ่ือการเกษตร” หมายความว่า 
การส ารวจและการเก็บรวบรวมข้อมู ล
ภาวการณ์ถือครองที่ดิน และการใช้ที่ดินเพ่ือ
การเกษตรอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกรที่
อยู่อาศัย การพาณิชย์ และการอุสาหกรรม 
 
 
 
๒. ค าว่า “น้ าในดิน ครอบคลุมถึงน้ าบาดาล
ตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล” หรือไม่  
 
 

 

๑. ค าว่า “เพ่ือการเกษตร” เป็นการด าเนิน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติที่เน้นกิจกรรม
ด้านการเกษตร ส่วนค าว่า “ที่อยู่อาศัย  
การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม” จะเป็น
เพียงข้อมูลส่วนหนึ่งในทางสถิติ และในนิยาม
ของค าว่า “ส ามะโนที่ดินเพ่ือการเกษตร” 
หมายความว่า การส ารวจ ภาวการณ์ถือครอง
ที่ดินอย่างละเอียด รายชื่อเกษตรกร เกี่ยวกับ
การใช้ที่ ดิ นเ พ่ือการเกษตร ที่ อยู่ อาศั ย  
การพาณิชย์ และการอุสาหกรรม ครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว 

๒. ค าว่า “น้ าในดิน” เป็นคนละความหมาย
กับความหมาย “น้ าบาดาล” ในพระราช 
บัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่หมายความ
ว่า “น้ าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย 
หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึก 
ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แต่จะก าหนดความลึกน้อยกว่าสิบ
เมตรมิได้” ซึ่งน้ าในดินอาจมีความลึกไม่ถึง
สิบเมตรก็ได้ 

 

ไม่แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่แก้ไข 

 



๓ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง (ต่อ) 

 

ประเด็นแก้ไข ค าชี้แจง หมายเหตุ 

 

3 ค าว่า “การอนุรักษ์ดินและน้ า”ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ค าว่าการพัฒนาและการเก็บรักษาน้ า
ในดินและน้ าผิ วดิน  อาจ เป็นการขยาย
ขอบเขตของงานเกิดความซ้ าซ้อนของงาน
ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 กรมทรัพยากรน้ ามี พันธะกิจหลัก คือ  
การเสนอแนะการจัดท านโยบาย แผนและ
มาตรการที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บทรัพยากรน้ า  
การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
รวมทั้งควบคุม ดูแล ก ากับ ประสาน ติดตาม 
ประ เมินผล  และแก้ ไขปัญหา เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรน้ า  พัฒนาวิ ช าการ  ก าหนด
มาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้ าน
ทรัพยากรน้ า ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่ม
น้ า ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับนิยามของค าว่า  
“การอนุรักษ์ดินและน้ า” ที่แก้ไขเพ่ิมเติมค า
ว่า การพัฒนาและการเก็บรักษาน้ าในดินและ
น้ าผิวดิน ไม่เป็นการขยายขอบเขตของงาน
กรมพัฒนาที่ดินที่อาจเกิดความซ้ าซ้อนของ
งานตามภารกิ จของกรมทรั พยากรน้ า 
เนื่องจากเป็นการพัฒนาและเก็บรักษาน้ าใน
ดินและน้ า ผิ วดิ น ให้ คงอยู่ เ พ่ื อรั กษาดุ ล
ธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในทางเกษตรกรรม 

ไม่แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนา
ที่ดิน 
ข้อเสนอแนะ 
      ควรมี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติเป็นคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

 

    

      กรมพัฒนาที่ดินจะด าเนินการเพ่ิมเติม
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าในร่างพระราช 
บัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ..... 

 

 

      แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม 
เนื่องจากพบว่าอ านาจ
หน้าที่คณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน เกี่ยวข้อง
กับกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และ
กรมทรัพยากรน้ า 



๔ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็นแก้ไข ค าชี้แจง หมายเหตุ 

๓.อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา
ที่ดิน 
ข้อเสนอแนะ 
1 การออกประกาศตาม มาตรา ๑๒ มาตรา 
๑๓ และ มาตรา ๑๔ ควรให้ภาครัฐมีการ
ก าหนดมาตรการชั่วคราว โดยมี ก าหนด
ระยะเวลาช่วงหนึ่งเพื่อใช้บังคับไปพลางก่อน 

 
 
 
 
 
 
 

2 ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๔ วรรค ๒ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานส าหรับการ
ป้ องกันแก้ ไ ขปัญหามล พิษ ในหลั ก การ  
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย(The polluter pays 
principle)  ห ากมี ก า รยก เ ลิ กอา จท า ใ ห้
กฎหมายขาดสภาพบังคับกับผู้ที่กระท า 
การปนเปื้อนจนก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของ
ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 การออกบทบัญญัติในมาตรา ๑๒ มาตรา 
๑๓ และ มาตรา ๑๔ ในพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์เพ่ือให้
การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งป้องกันรักษาสภาพ
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม
และการเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่าง
รุนแรง โดยมีการก าหนดมาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่งอยู่แล้วในมาตรา ๑๕ ที่ต้องมีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการก าหนดมาตรการดังกล่าว 

2 กรมพัฒนาที่ดินมีแนวคิดจะด าเนินการ
ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๑๔ เนื่องจากเมื่อมี
ปัญหามลพิษที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็มีพระราช 
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้อ านาจโดยตรงกับ
กรมควบคุมมลพิษ ก าหนดเขตควบคุมมลพิษ 
เพ่ือด าเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษอยู่
แล้ว และทางกรมควบคุมมลพิษมีบุคลากรที่มี
ความช านาญในการท าให้มลพิษนั้นลดน้อยลง 
ส่วนมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นมาตราที่ไปซ้ าซ้อนกับ
กฎหมายพระราช บัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ของกรมควบคุมมลพิษ อีกทั้งตามเจตนารมณ์
ของ  มาตรา ๗๗ ของรั ฐธ รรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๖๐  

 
 

ไม่แก้ไข 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่แก้ไข 

 

 



๕ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง (ต่อ) 

 

 

ประเด็นแก้ไข ค าชี้แจง หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ ควรมีบทบัญญัติ เกี่ ยวกับการปกป้อง
บ ารุงรักษา และคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมให้
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 

4. ควรมีบทลงโทษที่เพ่ิมความรัดกุมและ
รุนแรงมากข้ึน 
 

5.การเพ่ิม มาตรา ๑๙/๑ ควรเปิดโอกาสให้
บุคคลอ่ืนทั่วไปสามารถร้องขอให้สามารถท า
การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุยย หรือ 
สิ่ งปรับปรุ งดิน ได้ด้ วย  โดยอาจก าหนด 
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้แตกต่างจากการ
ด าเนินการ 

รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ า เป็น  
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีเกณฑ์ให้
พิจารณาถึงผลกระทบของกฎหมายในเรื่อง
ของความซ้ าซ้อนของกฎหมายที่สร้างปัญหา
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย มีต้นทุนในการ
บังคับการตามกฎหมายที่สูงมาก และกลไก
ทางกฎหมายทีไ่ม่เหมาะสมเป็นช่องทางให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้  ดั งนั้น  
จึงเห็นควรตัดบทบัญญัติมาตรา ๑๔ ออกทั้ง
มาตราส่วนหลักการพ้ืนฐานส าคัญการป้องกัน
แก้ไขปัญหามลพิษในหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็น 
ผู้จ่าย (The polluter pays principle) 
สามารถน าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาใช้บังคับได้ไม่เป็นการซ้ าซ้อนของกฎหมาย 

๓. ตามร่ า งพระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิ น  
( ฉบั บที่ . . )  พ . ศ . . . . .  ไ ด้ มี บทบัญญั ติ ใ น 
การปกป้อง บ ารุงรักษาและคุ้มครองพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม
พัฒนาที่ดินไว้แล้ว 

4.กรมพัฒนาที่ดินเห็นว่าบทลงโทษมีความ
เหมาะสมแก่เหตุแล้ว 

5. เจตนารมณ์ของมาตรา ๑๙/๑ เป็นกรณีที่
จะช่วยเหลือเกษตรกรในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ได้อย่างรวดเร็ว 
และปัจจุบันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้ง
เอกชนและสถาบันการศึกษากระจายอยู่ทั่ว
ประเทศในการรับตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไม่แก้ไข 

 

 

 

ไม่แก้ไข 
 

ไม่แก้ไข 

 



๖ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง (ต่อ) 

 

๕. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท ากฎหมาย 
กรมพัฒนาที่ดินได้พิจารณาน าผลการรับฟังการคิดเห็นในประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ

พัฒนาที่ดิน ควรมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
ที่ดิน เนื่องจากเห็นว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และกรมทรัพยากรน้ า ส่วนในประเด็นอ่ืนมิได้ด าเนินการแก้ไข เพราะมีความเหมาะสมและครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว  

ประเด็นแก้ไข ค าชี้แจง หมายเหตุ 

 
 
 
 
๔.การด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ 
๑. การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดินต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง 

 

2.ควรมีการก าหนดค่ามาตรฐานของดินพร้อม
ออกใบประกาศแก่ผู้ที่จะปลูกพืชตั้งแต่สองไร่
ขึ้นไป 

ดิน น้ า พืช ปุยย หรือสิ่งปรับปรุงดินอยู่แล้ว 
บุคคลอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรก็สามารถที่จะไปใช้
บริการได ้

 

๑. การให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบ
ตัวอย่างดินนั้นกรมพัฒนาที่ดินจะให้บริการ
แก่เกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. การก าหนดค่ามาตรฐานของดินพร้อมทั้ง
ออกใบประกาศให้แก่ผู้ที่ปลูกพืชตั้งแต่สองไร่
ขึ้นไป กรมพัฒนาที่ดินรับไว้ พิจารณาใน 
การออกเป็นกฎหมายชั้นอนุบัญญัติ 

 

 

 
 

ไม่แก้ไข 

 

ไม่แก้ไข 

 

 

 


