
 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

 
 

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
        กฎหมายใหม่             แก้ไข/ปรับปรุง              ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กรมพัฒนาที่ดิน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
         สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง 
 ยุทธศาสตร์การ เติบ โตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ปั จจุบันสภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ  
รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอน าคต ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน 
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง 
 แนวทางการปฏิรูปประเทศในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงศักยภาพ
ในดินหรือที่ดิน มุ่งให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

ส่วนที่ ๑  
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

 
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
           ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
 ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วบทบัญญัติ 
บางมาตราไม่เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบทบัญญัติการอนุรักษ์ดินและน้ า ไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนา
และเก็บรักษาน้ าในดินและน้ าบนดิน องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบในเรื่องทรัพยากรน้ า รวมทั้งปัญหาการขอรับบริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ย หรือ
สิ่งปรับปรุงดินของเกษตรกร ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายจะถูกถ่ายโอนไปยังหน่วยงานอื่นที่มีค่าใช้จ่าย จึงมีปัญหาเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 
 สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายไม่ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ า และไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินทีไ่ม่เหมาะสมเท่าท่ีควร ผลกระทบของปัญหาท าให้เกิดสภาวการณ์ขาดแคลน
น้ า การสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม ความเสื่อมโทรมของดิน 
           ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมและให้การพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
          วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร 
 เพ่ือให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ที่มีสภาพคุ้มครองพ้ืนที่ทางการเกษตรของประเทศไม่ให้ถูก
ท าลายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการชะล้างพังทลายของดิน  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
กฎหมายในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ า องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ให้ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดข้ึน 

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
           ๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 
 ปัจจุบันมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดิน เช่น ส ารวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน 
ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน ท าการวิจัยเ พ่ือการพัฒนาที่ดิน  ทั้ งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
การปรับปรุงบ ารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการท าการเกษตร ให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน 
บริการวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน พันธุ์พืชเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การพัฒนาและเก็บ
รักษาน้ าในดินและน้ าบนดินเพื่อการเกษตร  
           ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ 
               สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 
 (ไม่มี) 

๔. การรับฟังความคิดเห็น 
                ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
                ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 
           ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร 
 มีความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องเขตควบคุมมลพิษ  
 
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
           ๖.๑ กฎหมายนี้จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการออกประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน และก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 
ซึ่งต้องก าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดิน
และป้องกันการเกิดดินถล่ม ดังนั้น มาตรการดังกล่าวอาจจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
           ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร 
 ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 9 (4) คณะกรรมการมีอ านาจในการพิจารณา
เสนอรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือ และเยี่ยวยาความเดือนร้อนหรือความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองที่ดินตามความเหมาะสมจากการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน หรือการก าหนดเขต
การอนุรักษ์ดินและน้ า 
           ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
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  ๑ ท าให้สามารถคุ้มครองรักษาทรัพยากรดินให้คงอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินมิถูกท าลาย ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
  ๒ การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะท าให้การใช้งบประมาณในการด าเนินการ
ตามปกติของหน่วยงานมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้สร้างกรอบอัตราก าลังหรือต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กร
เพ่ิมเติมแต่อย่างใดจึงไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณในเรื่องดังกล่าว 
  ๓.ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ชุมชน มีความเข้มแข็ง แรงงานคืน
ถิ่น ครอบครัวมีความสุข ส านึกรักบ้านเกิด และก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
           ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
  มีการด าเนินการจัดท าแผนงานเพ่ือเตรียมการรองรับการถ่ายโอน ภารกิจ ด้านการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับดิน น้ า พืช ปุ๋ย และอ่ืน ๆ ให้แก่ภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ด าเนินการแทนส่วนราชการ โดยยกเว้นการให้บริการเฉพาะเกษตรกรและงานศึกษาวิจัยแบบไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
            และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการ
หรือไม่ 
 มีการน าเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการอนุรักษ์น้ าให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้การพัฒนาการ
เกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน มีการจัดท าและให้การบริการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ส่วนราชการและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย 
           ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
                ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
 มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
           ๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 
                  ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจ านวน..........บาท อัตราก าลังที่ต้องใช้...........อัตรา 
                  อัตราก าลังที่มีอยู่แล้ว...........อัตรา อัตราก าลังที่ต้องเพ่ิมขึ้น...........อัตรา 
 การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะท าให้การใช้งบประมาณในการด าเนินการตามปกติ
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้สร้างกรอบอัตราก าลังหรือต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ิมเติมแต่
อย่างใดจึงไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณในเรื่องดังกล่าว 

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
           ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมจะส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุน เพ่ิมพูนผลผลิตให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่  
ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ป้องกันรักษาสภาพพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม 
สภาวการณ์ขาดแคลนของน้ าในการใช้ประโยชน์เป็นที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ 
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ตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือการจ าแนกประเภทที่ดิน 
หรือประโยชน์ในการจ าแนกประเภทที่ดินในการพัฒนาที่ดิน หรือการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน หรือการ
อนุรักษ์ดินและน้ า หรือการพัฒนาและการเก็บรักษาน้ าในดินและน้ าบนดินเพ่ือการเกษตร พร้อมกับสาธิต 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
           ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 
 หน่วยงานบริการของภาครัฐให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดิน ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเกษตรกร เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือลดต้นทุน หรือเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ชุมชนมีความเข้มแข็ ง แรงงานคืนถิ่น 
ครอบครัวมีความสุข มีจิตส านึกในการรักบ้านเกิดและการรักษาดินไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม พร้อมทั้ง
ก่อให้เกิดความสามัคคีของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ส าหรับการแก้ไข
ปัญหา และการเพ่ิมพูนผลผลิตทางการเกษตรต่อไปในอนาคต ท าให้สังคมของเกษตรไทย มีคุณภาพชีวิต 
ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

           ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ 
 ไม่มี 
           ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ 
 ไม่มี 

 
ส่วนที่ ๒  

เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 
การก าหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 

 
๙. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 
 ไม่มี 
๑๐. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
 มีการใช้ระบบคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพ่ือมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดการ
จ าแนกประเภทที่ดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ วางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการก าหนดเขต 
การอนุรักษ์ดินและน้ า ประกาศก าหนดเขตส ารวจที่ดิน และประกาศก าหนดเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองที่ดินตามความเหมาะสม จากการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินหรือการ
ก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ก าหนดมาตรการเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดินหรือที่ดิน หรือก าหนดมาตรการเพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน้ า ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาที่ดินระดับต่าง  ๆ ขึ้น
ในเขตท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเพ่ือช่วยเหลือทางวิชาการ สาธิต และแนะน าเกษตรกรโดยตรง ในกรณีที่มีมาตรการ
เพ่ือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 
 



5 
๑๑. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา 
 มาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้ท าความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นลักษณะป้องปรามเพ่ือยับยั้ง
ผู้กระท าความผิดหรือป้องกันมิให้เกิดการกระท าความผิดซึ่งมาตรการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
๑๒. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครอง 
      หรือด าเนินกิจการทางปกครอง 
 เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ทางการเกษตรไม่ให้ถูกท าลายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการชะล้าง
พังทลายของดิน จึงมีความจ าเป็นในการก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดการจ าแนกประเภท
ที่ดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องรับไปปฏิบัติ 
วางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ประกาศก าหนดเขตส ารวจที่ดิน และประกาศก าหนดเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 
                    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและ
วิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนแล้ว 
 
 
 
 
      ลงชื่อ..............................................................  
                (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์) 
            อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
      วัน/เดือน/ปีที่จัดท า....................................... 
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