
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 ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
  ๑.๒ สัมมนารับฟังความคิดเห็น  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูค าเชียงใหม่  
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
และครั้งที่ ๓ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลายทอง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 
ความคิดเห็น เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๐ ราย และ แสดงความคิดเห็น เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๒ ราย 
  ๑.๓ หนังสือถึงหน่วยราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๑๒ หน่วยงาน และ 
หน่วยราชการนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒๑ หน่วยงาน เพ่ือขอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้แจ้งผลกลับมาภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
เป็นระยะเวลา ๒๖ วัน  โดยหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบรับแสดงความคิดเห็นมา
จ านวน ๘ หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๘ หน่วยงาน 
รวมหน่วยราชการตอบรับแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้นจ านวน ๑๖ หน่วยงานราชการ 

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความเห็นแต่ละครั้ง 
  ๒.๑ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th) จ านวน ๑ ครั้ง 
ระยะเวลา ๒๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นเป็น 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๙ ราย 
  ๒.๒ สัมมนารับฟังความคิดเห็น จ านวน ๓ ครั้ง 
        - ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
        - ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
        - ครั้งที่ ๓ (วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒) 
  ๒.๓ หน่วยราชการ จ านวน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๒๖ วัน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   
ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 - ภาครัฐหน่วยราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ านวน ๑๒ หน่วยงาน และ 

หน่วยราชการนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒๑ หน่วยงาน 
 - ภาคประชาชน (หมอดิน เกษตรกร) จ านวน ๒๑๐ ราย 

 



๒ 
 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความเห็น 

  ๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
  กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
ในการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ จ านวน ๑ ครั้ง ตั้งแต่
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๒๖ วัน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
หน่วยงาน และหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยมีผู้ตอบรับแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจ านวน ๒๙ ราย มีประเด็น 
ที่มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 

สรุป ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

ประเด็นแก้ไข ผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็น
ด้วย 

1.นิยามของกฎหมาย 

ปรับแก้ไขนิยามเพ่ือให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเป็นไปตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
29 - 

2.องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

ปรับแก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้ครอบคลุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ดิน 

28 1 

3.อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

ปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้การออกระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 

28 1 

4.การด าเนินงาน 

ปรับแก้ไขให้การด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเกษตรกร 
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างยั่งยืน  ไม่เกิดความซ  าซ้อนในหน้าที่และอ านาจ
ของพระราชบัญญัติส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อ ม พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 

28 1 



๓ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. การเพ่ิมกรรมการโดยต าแหน่งมา ๓ ต าแหน่ง โปรดอธิบายถึงความเชื่อมโยงของทั ง ๓ หน่วยงาน 

ดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินอย่างไร เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ตามมาตราใด 
 ๒. การตัดอ านาจในการประกาศควบคุมการใช้ที่ดิน ตามมาตรา 14 ทิ งไปด้วยเหตุใด ปัจจุบันเคยมี
การบังคับใช้กฎหมายมาตรานี หรือไม่ และหากกล่าวอ้างว่าซ  าซ้อนกับกฎหมายฉบับอ่ืน ปัจจุบันเรื่องนี เป็น
อ านาจของหน่วยงานใด บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับใด มาตราใด 
 ๓. พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน 2551 มาตรา 20 ที่ตัดออกบางเรื่อง ซ  าซ้อนกับพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 อย่างไร ซ  าในมาตราใด และหากตัดออกหรือยกเลิกจะมีหน่วยงานใดมีอ านาจ
จัดการในเรื่องที่ถูกยกเลิกไป 
 
ค าชี้แจง 
 ๑. การแต่งตั งเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ เนื่องจาก พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
ได้มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2551 และในปัจจุบันมีหน่วยงานราชการที่จัดตั งขึ นใหม่ 
อันประกอบด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน  า อธิบดีกรมทรัพยากรน  าบาดาล 
ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดินไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ๒. เป็นการซ  าซ้อนกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในเรื่อง
เกี่ยวกับเขตควบคุมมลพิษ และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน รวมทั ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไว้อยู่แล้วซึ่งเป็นอ านาจของกรมควบคุมมลพิษ ปัจจุบันยังมิเคยได้น ามาตราดังกล่าวมา
บังคับใช้ตามกฎหมายอย่างใด 

๓. มาตรา 20 เดิมที่ตัดออกมิได้มีความซ  าซ้อนกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
แต่อย่างใด  

  ๔.๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง ๓ ภาค 
  กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการขออนุมัติจัดท าโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมต่อประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย 
โดยได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น จ านวน ๓ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูค า
เชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อ. หาดใหญ ่ 
จ. สงขลาและครั้งที่ ๓ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลายทอง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี และมีผู้เสนอ
ความคิดเห็นเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๒ ราย มีประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 

 

 



๔ 
 

สรุป การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ท้ัง ๓ ภาค 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มนิยาม “การปรับปรุงบ ารุงดิน”  
2. หากเกิดปัญหาจากการแพร่กระจายของมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จะใช้กฎหมายใดในการบังคับ 
3. กรณีท่ีสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ที่ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย จะท าอย่างไร 
4. ใน มาตรา 20 เกษตรกรขอรับบริการด้านแผนที่ฟรีได้หรือไม่ 
5. ตามมาตรา 20 ที่ว่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเสียค่าใช้จ่ายต่อไปนี จะท าอย่างไร 
6. ให้มีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยให้เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นแก้ไข ผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็น
ด้วย 

1.นิยามของกฎหมาย 

ปรับแก้ไขนิยามเพ่ือให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเป็นไปตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
152 - 

2.องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

ปรับแก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้ครอบคลุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ดิน 

152 - 

3.อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

ปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้การออกระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 

151 1 

4.การด าเนินงาน 

ปรับแก้ไขให้การด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเกษตรกรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างยั่งยืน  ไม่เกิดความซ  าซ้อนในหน้าที่และอ านาจของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 

151 1 



๕ 
 

ค าชี้แจง 
 ๑. มีการก าหนดบทนิยามของค าว่า “การปรับปรุงบ ารุงดิน” อยู่ในระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน  า  
เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553 

๒. มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และพระราชบัญญัติส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2561 ใช้บังคับ 

๓. มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2561 ก าหนดให้มี
การสร้างโรงานอุตสาหกรรมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการให้มีการประเมินผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะมีการด าเนินการในกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไข และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินกิจการ และต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด  

๔. ไม่สามารถที่จะให้บริการด้านแผนที่ฟรีเนื่องจากในระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอในการบริการแผนที่ หรือข้อมูลทางแผนที่ เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.๒๕๕๓
และตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่  
หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕. ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดิน เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดให้ในกรณีที่เกษตรกรยื่นค าขอ วิเคราะห์ 
ตรวจสอบตัวอย่างดินตามรายการในบัญชี ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

๖. ตามมาตรา ๑๖ ใหม่ในร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ได้ก าหนดให้มีการสาธิต 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินต่อเกษตรกร 

 
 ๔.๓ การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีหนังสือถึงหน่วยราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน  
๑๗ หน่วยงาน และ หน่วยราชการนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒๒ หน่วยงาน เพ่ือขอให้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้แจ้งผล
กลับมาภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๒๖ วัน  และหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ตอบรับแสดงความคิดเห็นมาจ านวน ๘ หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกกระทรวงกระเกษตร
และสหกรณ์ จ านวน ๘ หน่วยงาน โดยรวมหน่วยราชการตอบรับแสดงความคิดเห็นทั้ งสิ้นจ านวน 
๑๖ หน่วยงานราชการ   

 

 

 

 

 



๖ 
 

สรุป การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. เห็นควรเพิ่ม นิยามของดินในมิติความลึกคือระดับความลึกของรากพืช เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ 
และไม่เกิดความสับสน ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยน  าบาดาล 
 ๒. เห็นควรเ พ่ิมเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่ งชาติและผู้ อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินด้วย เนื่องจาก  
เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน  าและที่ดินของประเทศตามล าดับ 
 ๓. เห็นควรเพ่ิมเติมผู้ทรงคุณวุฒิด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน  า เพ่ือให้ครอบคลุม 
ถึงกรอบอ านาจหน้าที่ดังกล่าวในมาตรา 5 
 ๔. ขาดกลไกในการประกาศพื นที่ควบคุมการใช้ที่ดินในกรณีที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืน
ใดที่จะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
 ๕. ขาดกลไกในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่กระท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด
ในทีด่ินที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
 ๖. ขาดกลไกที่จะก าหนดมาตรการ ไม่ให้มีการกระท าใดๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ 
ที่เป็นอันตรายต่อดินหรือท าให้ดินที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
 
 

ประเด็นแก้ไข ผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็น
ด้วย 

1.นิยามของกฎหมาย 

ปรับแก้ไขนิยามเพ่ือให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเป็นไปตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
1๖  

2.องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

ปรับแก้ไขบทบัญญัติเก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้ครอบคลุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ดิน 

1๖  

3.อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

ปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้การออกระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 

1๕ ๑ 

4.การด าเนินงาน 

ปรับแก้ไขให้การด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเกษตรกร 
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างยั่งยืน  ไม่เกิดความซ  าซ้อนในหน้าที่และอ านาจ
ของพระราชบัญญัติส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 

1๕ ๑ 



๗ 
 

ค าชี้แจง 
1. ไม่เห็นด้วยเนื่องจาก “น้ าบาดาล” ในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่หมายความว่า 

“น้ าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะก าหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้” ซึ่งน้ าในดินอาจมีความลึกไม่ถึง
สิบเมตรก็ได้อีกทั งหน้าที่และอ านาจตามร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ไม่มีผลกระทบ
หรือขัดแย้งกับกฎหมายน  าบาดาล 

2. เห็นด้วยที่จะเพ่ิมเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ส าหรับผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่เห็นด้วย เนื่องจากในปัจจุบันยังมิได้มีการจัดตั งส านักงาน มีเพียง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

3. ตามร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ได้ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน  า ด้านการเกษตรหรือด้านอ่ืนๆ
ที่ครอบคลุมอยู่แล้ว  

4. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากกลไกดังกล่าวอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน 

5. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากกลไกดังกล่าวอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535  

๖. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากกลไกดังกล่าวในการก าหนดมาตรการไม่ให้มีการกระท าใดๆ อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 ที่มีการก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะมีการด าเนินการในกิจการที่อาจมีผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม 
ในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไข และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินกิจการ และต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

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

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง 

ประเด็น ค าชี้แจง หมายเหตุ 

๑.นิยามของกฎหมาย 
ข้อเสนอแนะ  
๑. ควรเพ่ิมนิยาม “การปรับปรุงบ ารุงดิน” 
 
 
 
 
 
๒. ควรเพ่ิม นิยามของดินในมิติความลึก
คือระดับความลึกของรากพืช เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจ และไม่เกิดความสับสน
ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยน  าบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนา
ที่ดิน 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรเพ่ิมเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  า
แห่ งชาติและผู้ อ านวยการส านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ งชาติ 
เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
พัฒนาที่ดินด้วย เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบ นโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าและที่ดินของประเทศ
ตามล าดับ 

 

๑. มีการก าหนดบทนิยามของค าว่า
“การปรั บปรุ งบ า รุ ง ดิ น ”อยู่ ใ น
ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับค าขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดิน 
หรือการอนุรักษ์ดินและน  า เป็นการ
เฉพาะราย พ.ศ. 255 
๒. “น  าบาดาล” ในพระราชบัญญัติ 
น  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่หมายความว่า 
“น  าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั นดิน กรวด 
ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดิน
เกิ นความลึ กที่ รั ฐมนตรี ก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แต่จะก าหนดความลึกน้อยกว่าสิบ
เมตรมิได”้ ซึ่งน  าในดินอาจมีความลึก
ไม่ถึงสิบเมตรก็ได้อีกทั งหน้าที่และ
อ านาจตามร่ า งพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . .. . 
ไ ม่ มี ผ ล ก ร ะทบ หรื อ ขั ด แย้ ง กั บ
กฎหมายน  าบาดาล 
 
 
 

๑. กรมพัฒนาที่ดินจะด าเนินการเพ่ิมเติม
เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ
ในร่ างพระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน 
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
 

 
 

ไม่แก้ไข 
 
 
 
 
 
 

ไม่แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะเลขาธิการ
ส านักงานทรัพยากรน  าแหงชาติ 
เนื่องจากหน้าที่และอ านาจของ
ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ
เกี่ ยวข้องกับคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน ส าหรับผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ ปัจจุบันยังมิได้มี
การจัดตั งส านักงาน 



๙ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็น ค าชี้แจง หมายเหตุ 

๒. ควรเพ่ิมเติมผู้ทรงคุณวุฒิด้านอ่ืนๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน  า 
เพ่ือให้ครอบคลุม ถึงกรอบอ านาจหน้าที่
ดังกล่าวในมาตรา 5 

 

๒. ตามร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
(ฉบับที่  . . ) พ.ศ. .... ได้ก าหนดให้
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ผู้ ซึ่ ง มี ค ว า ม รู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ดิน 
และน  า ด้านการเกษตรหรือด้านอ่ืนๆ 
ที่ครอบคลุมอยู่แล้ว 

ไม่แก้ไข  

๓ .อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ขาดกลไกในการประกาศพื นที่ควบคุม
การใช้ที่ ดิ นในกรณีที่ มี การปนเปื้ อน 
ของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใดที่จะท าให้เกิด
ความเสื่ อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร 
 
๒. ขาดกลไกในการใช้สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ที่กระท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุ อ่ืนใด  
ในที่ดินที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
๓. ขาดกลไกที่จะก าหนดมาตรการ 
ไม่ให้มีการกระท าใดๆ ที่จะท าให้เกิด
การปนเปื้อนของสารพิษที่เป็นอันตราย
ต่ อ ดิ น ห รื อ ท า ใ ห้ ดิ น ที่ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 

 

 
 
 
๑ . ก ล ไ ก ดั ง ก ล่ า ว อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติ ส่ งเสริมและรั กษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2535 
และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 
๒ . ก ล ไ ก ดั ง ก ล่ า ว อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

 
๓. กลไกดังกล่าวในการก าหนดมาตรการ
ไม่ ให้ มี การกระท าใดๆอยู่ ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ที่มีการก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการด าเนินการ
ในกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในหลั กเกณฑ์  วิ ธี การและเงื่ อนไข 
พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไข และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมก่อนด าเนิน
กิ จการ และต้ องจั ดท ารายงานผล 
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

 
 
 

ไม่แก้ไข 
 
 
 
 
 

ไม่แก้ไข 
 
 
 

ไม่แก้ไข 

 



๑๐ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็น ค าชี้แจง หมายเหตุ 

๔. การตัดอ านาจในการประกาศควบคุม 
การใช้ที่ดินตามมาตรา 14 ทิ งไปด้วยเหตุใด
ปัจจุบันเคยมีการบังคับใช้กฎหมายมาตรา
นี หรือไม่ และหากกล่าวอ้างว่าซ  าซ้อนกับ
กฎหมายฉบับอ่ืน ปัจจุบันเรื่องนี เป็น
อ านาจของหน่วยงานใด บัญญัติไว้ ใน
กฎหมายฉบับใดมาตราใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. หากเกิดปัญหาจากการแพร่กระจาย 
ของมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
จะใช้กฎหมายใดในการบังคับ 

๔. เป็นการซ  าซ้อนกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ 
พ.ศ. 2535 ในเรื่ องเกี่ ยวกับเขต 
ควบคุ มมลพิษ และตามประกาศ
คณะกรรมการ สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่องก าหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน รวมทั้ง พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ก าหนดให้มี
การประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
และการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมไว้ อยู่ แล้ ว 
ซึ่งเป็นอ านาจของกรมควบคุมมลพิษ
ปัจจุบันยังมิเคยได้น ามาตราดังกล่าว 
มาบังคับใช้ตามกฎหมาย 
๕. มีบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
2535  ประกาศคณะกรรมกา ร
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๒๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิ น และพระราชบัญญั ติ 
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) 2561 ใช้บังคับ 

ไม่แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่แก้ไข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็น ค าชี้แจง หมายเหตุ 

๖. กรณีท่ีสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ท าให้
พืชผลทางการเกษตรเสียหายจะท าอย่างไร 
 

๖. มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) 2561 ก าหนดให้มีการ
สร้ างโรงงานอุตสาหกรรมที่ อาจะมี
ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการ
ให้ มี การประ เมิ นผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการด าเนินการใน
กิจการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข พร้อม
มาตรการป้องกันแก้ไข และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินกิจการ 
และต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนด 

ไม่แก้ไข 

 

๔. การด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรให้เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน
มาให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง
บ ารุงดิน 
 
 
๒. ใน มาตรา 20 เกษตรกรขอรับบริการ
ด้านแผนที่ฟรีได้หรือไม่ 
 

 

๑. ตามมาตรา ๑๖ ในร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ ดิ น (ฉบับที่  . .  ) พ.ศ. . . . .  
ได้ก าหนดให้มีการ สาธิต ถ่ ายทอด
เทคโนโลยี ด้ านการพัฒนาที่ ดิ นต่ อ
เกษตรกร 
๒. ไม่สามารถท่ีจะให้บริการด้านแผนที่
ฟรี เนื่องจากในระเบียบคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอในการบริการแผนที ่
หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย 
พ.ศ.๒๕๕๓ และตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข และอัตรา
ค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูล 

 

 
 

ไม่แก้ไข 
 
 
 
 

ไม่แก้ไข 

 

 

 



๑๒ 
 

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็น ค าชี้แจง หมายเหตุ 

๓. ตามมาตรา 20 ที่ว่าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เสียค่าใช้จ่ายต่อไปนี จะท า
อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

๓. ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน 
เป็ นการ เฉพาะราย  พ.ศ .  ๒๕๕๕ 
ได้ก าหนดให้ในกรณีที่เกษตรกรยื่นค าขอ
วิ เคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินตาม
รายการในบัญชี ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ไม่แก้ไข 

 
 

๕. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท ากฎหมาย 
กรมพัฒนาที่ดินได้พิจารณาน าผลการรับฟังการคิดเห็นในประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ

พัฒนาที่ดิน ควรมีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เนื่องจากเห็นว่า
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้องกับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ โดยได้แก้ไข
เพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ควรมีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ส่วนในประเด็นอ่ืนมิได้ด าเนินการแก้ไข เพราะมีความเหมาะสมและ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  

 
 


