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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การขออนุญาตแผ'วถางป+าตามพระราชบัญญัติป+าไม' พุทธศักราช ๒๔๘๔     

   
 

กระทรวงมหาดไทยได�มีหนังสือ ท่ี มท ๐๕๑๑.๓/๑๓๑๗๗ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว)า ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได�ให�
ความเห็นเรื่องเสร็จท่ี ๑๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง การขออนุญาตแผ�วถางป5าในพ้ืนท่ีดูดทรายในท่ีดิน 
ของรัฐ สรุปได�ว)า “ป5า” หมายถึง ท่ีดินท่ียังมิได�มีบุคคลใดได�กรรมสิทธิ์หรือได�สิทธิครอบครอง ซ่ึงรวม
ไปถึงท่ีดินรกร�างว)างเปล)า ท่ีชายตลิ่ง ภูเขา ห�วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และ 
ท่ีชายทะเลท่ีเปCนท่ีดินของรัฐด�วย สําหรับการดูดทรายในแม)น้ําลําคลองซ่ึงเปCนป5าและอยู)ภายใต�การ
ดูแลของหน)วยงานของรัฐหลายหน)วยงานนั้น จะต�องพิจารณาจากข�อเท็จจริงว)ามีการก)อสร�าง 
แผ�วถาง หรือเผาป5า หรือการกระทําด�วยประการใด ๆ อันเปCนการทําลายป5า ซ่ึงรวมถึงท่ีดินท่ีอยู)ใน    
แม)น้ําลําคลองนั้นหรือไม) หากมีการดําเนินการท่ีมีลักษณะดังกล)าวก็จะต�องได�รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น  

กระทรวงมหาดไทยได�รับข�อหารือจากจังหวัดลําปาง เรื่อง การขุดลอกแม)น้ํา 
ลําคลองในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางของสํานักงานเจ�าท)าภูมิภาคสาขาเชียงใหม) และโครงการขุดลอกลําน้ํา
แม)ตุIย โดยใช�วัสดุท่ีได�จากการขุดลอกเปCนค)าจ�างเพ่ือแก�ไขปJญหาอุทกภัยและภัยแล�งให�แก)ราษฎรของ
องคKการบริหารส)วนตําบลบ�านเอ้ือม อําเภอเมืองลําปาง โดยขอให�คณะกรรมการพิจารณา 
ร)างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาว)าความเห็นของจังหวัดลําปางต)อกรณีดังกล)าวถูกต�อง
หรือไม) กล)าวคือ การนําความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) มาเปCนแนวทางพิจารณา  
ควรพิจารณาเฉพาะแม)น้ําลําคลองท่ีอยู)ในเขตป5าไม�ตามกฎหมายเท)านั้น ไม)ใช)หมายรวมถึงแม)น้ํา 
ลําคลองท่ีอยู)ในชุมชนเมืองซ่ึงเปCนพ้ืนท่ีนอกเขตป5าตามกฎหมาย เพราะหากมีการตีความว)าแม)น้ํา 
เปCนป5าเนื่องจากเปCนท่ีดินท่ียังไม)มีบุคคลใดได�กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองแล�ว การดําเนินการใน
แม)น้ําลําคลองขององคKกรปกครองส)วนท�องถ่ินแม�ว)าจะได�รับอนุญาตจากเจ�าท)าตามมาตรา ๑๒๐ แห)ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แล�ว แต)ถือว)ากระทําผิดกฎหมาย
เพราะไม)ได�ขออนุญาตตามกฎหมายป5าไม� กรณีความเห็นดังกล)าวเปCนประเด็นเฉพาะเรื่องการดูดทราย 
ในแม)น้ําลําคลองตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม)ได�หมายรวมถึงการขุดลอกแม)น้ํา 
ลําคลองตามมาตรา ๑๒๐ แห)งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
นอกจากนั้น จังหวัดลําปางยังเห็นว)าการดูดทรายในแม)น้ําลําคลองซ่ึงเปCนป5าท่ีจะต�องดําเนินการขอ
อนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ เฉพาะกรณีท่ีมีลักษณะของ 
การก)อสร�าง แผ�วถาง หรือเผาป5า หรือการกระทําด�วยประการใด ๆ อันเปCนการทําลายป5าเท)านั้น  
หากไม)มีลักษณะดังกล)าว ก็ไม)ต�องดําเนินการตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ แต)อย)างใด 

                                                 
 ส)งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๗/๓๗๗ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 



 ๒ 

  กรมท่ีดินได�ให�ความเห็นต)อคณะกรรมการพิจารณาร)างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
โดยเห็นว)า กรณีดังกล)าวเปCนการใช�อํานาจตามกฎหมายของเจ�าหน�าท่ีในการขุดลอกแหล)งน้ําท่ีต้ืนเขิน  
อันเปCนการปPองกันดูแลรักษาซ่ึงเปCนไปตามกฎหมายเฉพาะตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน)านน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท�องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคKการบริหารส)วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา 
ร)างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว)า กรณีการขุดลอกแหล)งน้ําตามข�อหารือของจังหวัด
ลําปาง เปCนการดําเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยวิธีการขุดลอกแหล)งน้ํา
สาธารณประโยชนKท่ีต้ืนเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม)ใช)การแผ�วถาง เผาป5า หรือกระทําด�วยประการใด ๆ  
อันเปCนการทําลายป5า แต)เปCนการบํารุงรักษาแหล)งน้ําสาธารณประโยชนKเพ่ือแก�ไขปJญหาหรือบรรเทา
ความเดือดร�อนของราษฎรท่ีเกิดจากภัยแล�งหรือน้ําท)วม จึงไม)เปCนกรณีตามมาตรา ๕๔ แห)ง
พระราชบัญญัติป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔  และไม)ขัดกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะท่ี ๗)  อย)างไรก็ดี กรณีตามข�อหารือมีความเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีของหลายหน)วยงาน 
เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีเปCนไปโดยชอบด�วยกฎหมาย จึงขอหารือคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในประเด็นดังต)อไปนี้ 
  ๑. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร)างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  
กรณีการขุดลอกแหล)งน้ําตามข�อหารือของจังหวัดลําปาง เปCนการดําเนินการโดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยวิธีการขุดลอกแหล)งน้ําสาธารณประโยชนKท่ีต้ืนเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม)ใช)เปCน
การแผ�วถางป5า เผาป5า หรือกระทําด�วยประการใด ๆ อันเปCนการทําลายป5า แต)เปCนการบํารุงรักษา
แหล)งน้ําสาธารณประโยชนKเพ่ือแก�ไขปJญหาหรือบรรเทาความเดือดร�อนของราษฎรท่ีเกิดจากภัยแล�ง
และน้ําท)วม การดําเนินโครงการดังกล)าวย)อมไม)ตกอยู)ในบังคับมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติ 
ป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ และไม)ขัดกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗)  
ในเรื่องเสร็จท่ี ๑๒๑/๒๕๕๕ นั้น ถูกต�องหรือไม) 
  ๒. คําว)า “ป5า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห)งพระราชบัญญัติป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔  
ตามนัยความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ในเรื่องเสร็จท่ี ๑๒๑/๒๕๕๕ มีขอบเขต
ความหมายกว�างขวางเพียงใด และแม)น้ําลําคลองตามข�อหารือของจังหวัดลําปางเปCนป5า และอยู)ใน
บังคับท่ีจะต�องขออนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) 
  ๓. กรณีการขออนุญาตใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห)งประมวล
กฎหมายท่ีดิน เนื่องจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติขออนุญาตใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐ
แปลง “โคกดินแดง” บางส)วน โดยท่ีดินสาธารณประโยชนKแปลงดังกล)าวเปCนท่ีสาธารณสมบัติของ
แผ)นดินสําหรับพลเมืองใช�ร)วมกันเปCนท่ีทําเลเลี้ยงสัตวK ต้ังแต)ปR พ.ศ. ๒๔๖๐ และได�ออก นสล. เลขท่ี 
๓๑๘๒๒ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ เนื้อท่ีประมาณ ๙๖ ไร) ๔๙ ตารางวา ซ่ึงการขออนุญาตใช�ท่ีดิน
ของรัฐตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินได�บัญญัติให�อยู)ภายใต�บังคับกฎหมายว)าด�วย 
การเหมืองแร)และการป5าไม� และตามความในมาตรา ๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ได�ให�นิยาม คําว)า 
“ป5า” หมายความว)า ท่ีดินท่ียังมิได�มีบุคคลได�มาตามกฎหมายท่ีดิน  ดังนั้น เม่ือท่ีดินของรัฐแปลง  
“โคกดินแดง” เปCนท่ีสาธารณประโยชนKท่ียังมิได�มีบุคคลใดได�มาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีดิน
ดังกล)าวจะอยู)ภายใต�บังคับกฎหมายป5าไม� ซ่ึงต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๕๔ 
แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ก)อนหรือไม) รวมถึงกรณีการขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห)งประมวล
กฎหมายท่ีดิน จะต�องได�รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) 



 ๓ 

 ๔.  กรณี ท่ี ดินสาธารณประโยชนK ท่ีทบวงการเ มืองขอถอนสภาพการเปCน 
ท่ีสาธารณประโยชนKตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน จะต�องอยู)ภายใต�บังคับ
พระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) เม่ือถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชนKแล�ว จะถือว)าทบวงการเมืองนั้น
เปCนบุคคลผู�ได�ท่ีดินมาตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไม) และหากต�องก)อสร�างหรือกระทําการใด 
ในท่ีดินนั้นจะต�องอยู)ภายใต�บังคับพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) 
 ๕. กรณีท่ีดินท่ีประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองแล�ว ภายหลังยกให�เปCน 
ท่ีสาธารณประโยชนK รวมถึงกรณีท่ีราชพัสดุท่ีกรมธนารักษK เปCนผู�ดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติ 
ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ จะถือเปCน “ป5า” และอยู)ภายใต�บังคับพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) 
 ๖. สืบเนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได�เคยให�ความเห็นในเรื่องเสร็จท่ี ๓๔๙/๒๕๓๐ 
เรื่อง ปJญหาข�อกฎหมายตามมาตรา ๙ และมาตรา ๙ ทวิ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน (กรณีการไฟฟPา
ฝ5ายผลิตแห)งประเทศไทยหรือบริษัทผู�รับเหมาก)อสร�างเข่ือนเชี่ยวหลาน จะต�องขออนุญาตปรับปรุง
ท่ีดินและเสียค)าตอบแทนการใช�ท่ีดินของรัฐหรือไม)) สรุปได�ว)า พ้ืนท่ีโครงการก)อสร�างเข่ือนเชี่ยวหลาน
มีลักษณะเปCนป5าท่ีอยู)ใต�บังคับกฎหมายว)าด�วยป5าไม� โดยการไฟฟPาฝ5ายผลิตแห)งประเทศไทยได�รับ
อนุญาตจากกรมป5าไม�ให�เข�าครอบครองและใช�พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการก)อสร�างเข่ือนเชี่ยวหลาน จึงไม)มี
ลักษณะเปCนท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และไม)อยู)ภายใต�บังคับประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีว)า “ภายใต�บังคับกฎหมายว)าด�วยการเหมืองแร)และ
การป5าไม� ฯลฯ” การไฟฟPาฝ5ายผลิตแห)งประเทศไทยจึงไม)ต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินเพ่ือเข�าไปใช�พ้ืนท่ีดังกล)าว  
 จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล)าว พนักงานเจ�าหน�าท่ีมี
ความเห็นว)า กรณีท่ีผู�ขอได�รับอนุญาตจากกรมป5าไม�ให�เข�าครอบครองและใช�ประโยชนKในพ้ืนท่ีแล�ว  
จึงไม)อยู)ในหลักเกณฑKต�องขออนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือเข�าไปใช�ประโยชนKในพ้ืนท่ีดังกล)าวตาม
มาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินอีก ตามนัยเรื่องเสร็จท่ี ๓๔๙/๒๕๓๐ แต)หากเปCนกรณีท่ีผู�ขอได�ยื่น
คําขออนุญาตใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน แม�จะได�รับ
อนุญาตให�ใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐแล�วก็ตาม แต)เนื่องจากมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินอยู)
ภายใต�บังคับกฎหมายว)าด�วยการเหมืองแร)และการป5าไม� ผู�ขอก็ต�องไปยื่นขออนุญาตแผ�วถางป5าตาม
มาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ด�วย ตามนัยเรื่องเสร็จท่ี ๑๒๑/๒๕๕๕  ดังนั้น ในกรณีมี 
ผู�ประสงคKจะเข�าไปยึดถือ ครอบครอง ใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐ หรือประสงคKจะเข�าไปดําเนินการ 
ดูดทรายในแม)น้ํา ลําคลอง ซ่ึงเปCนท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยบุคคล
ดังกล)าวได�ดําเนินการขออนุญาตกระทําการตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ และได�รับ
อนุญาตก)อนแล�ว ผู�ได�รับอนุญาตจึงไม)ใช)บุคคลซ่ึงมิได�มีสิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐตามนัยมาตรา ๙ 
แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีจะต�องดําเนินการขออนุญาตตามมาตรา ๙ อีกแต)อย)างใด ไม)ว)าจะเปCน
เรื่องการขออนุญาตเข�าไปใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐหรือขออนุญาตดูดทราย ความเห็นดังกล)าว
ถูกต�องหรือไม) อย)างไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได�พิจารณาข�อหารือของกระทรวงมหาดไทย 
โดยมีผู�แทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษK) ผู�แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
(กรมป5าไม�) และผู�แทนกระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมท่ีดิน) เปCนผู�ชี้แจง
รายละเอียดข�อเท็จจริงแล�ว มีความเห็นในแต)ละประเด็นดังนี้  



 ๔ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง คําว)า “ป5า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห)งพระราชบัญญัติป5าไม� 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามนัยความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ในเรื่องเสร็จท่ี ๑๒๑/๒๕๕๕  
มีขอบเขตความหมายกว�างขวางเพียงใด และแม)น้ําลําคลองท่ีอยู)ในเขตป5าตามกฎหมายหรือ 
ท่ีอยู)ในชุมชนเมืองซ่ึงเปCนพ้ืนท่ีนอกเขตป5าตามกฎหมาย เปCน “ป5า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห)ง
พระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ซ่ึงจะต�องดําเนินการตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม)  
ในประเด็นนี้เห็นว)า พระราชบัญญัติป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได�กําหนดบทนิยามคําว)า “ป5า” ไว�ใน
มาตรา ๔ (๑)๑ หมายความว)า “ท่ีดินท่ียังมิได�มีบุคคลได�มาตามกฎหมายท่ีดิน” ซ่ึงจากการตรวจสอบ
ความเปCนมาในการยกร)างบทนิยามคําว)า “ป5า” ตามรายงานการประชุมของกรรมการร)างกฎหมาย  
ชุดท่ี ๑ ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ แล�ว ท่ีประชุมได�พิจารณาคํานิยาม “ป5า” ท่ีใช�อยู)ในพระราชบัญญัติคุ�มครอง
และสงวนป5า พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซ่ึงเปCนกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู)ในขณะนั้น เพ่ือหาจุดแบ)งแยกระหว)าง
ท่ีป5ากับท่ีดินท่ัวไปท่ีมิใช)ป5า โดยประสงคKจะให�ท่ีป5าครอบคลุมสาธารณสมบัติของแผ)นดินประเภทท่ีดิน 
รกร�างว)างเปล)า และสาธารณสมบัติของแผ)นดินท่ีพลเมืองใช�ร)วมกัน แต)เนื่องจากในการยกร)างผู�แทน
กระทรวงเกษตรชี้แจงว)า เปCนนโยบายของรัฐบาลท่ีไม)ต�องการตัดสิทธิของผู�ท่ีถือครองท่ีดินมือเปล)า 
ด�วยเหตุดังกล)าวจึงได�ถือเกณฑKการได�มาตามกฎหมายท่ีดินเปCนหลักในการพิจารณาว)าท่ีดินนั้นเปCนป5า
หรือไม) เพราะไม)ประสงคKให�กระทบต)อสิทธิของบุคคลท่ีได�รับมาหรือมีอยู)ก)อนประมวลกฎหมายท่ีดิน
ใช�บังคับ ซ่ึงเปCนการสอดคล�องกับหลักการในมาตรา ๑๓๓๔ แห)งประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยK 
ว)าการได�มาซ่ึงท่ีดินของรัฐให�เปCนไปตามท่ีกฎหมายท่ีดินกําหนด กล)าวคือ ถ�าบุคคลใดมีสิทธิในท่ีดิน
ตามท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินบัญญัติรองรับสิทธินั้นไว�แล�ว ท่ีดินนั้นก็พ�นสภาพจากการเปCนป5า 
ตามความในพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ 

โดยท่ีมาตรา ๑๒ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินได�บัญญัติบทนิยามคําว)า “ท่ีดิน” 
หมายความว)า พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และให�หมายความรวมถึง ภูเขา ห�วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา 
ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด�วย ซ่ึงจากบทนิยามคําว)า “ท่ีดิน” ดังกล)าว นอกจากจะหมายถึงท่ีดิน 
บนบกอันได�แก)พ้ืนดินท่ัว ๆ ไป และภูเขาแล�ว ยังคลุมไปถึงดินซ่ึงอยู)ใต�น้ําด�วย เช)น ท่ีดินท่ีอยู)ในห�วย 
หนอง คลอง บึง ต)าง ๆ และได�บัญญัติบทนิยามคําว)า “สิทธิในท่ีดิน” ไว� โดยแยกสิทธิในท่ีดินออกเปCน 
๒ ลักษณะ ได�แก) “กรรมสิทธิ์” และ “สิทธิครอบครอง” ซ่ึงบุคคลย)อมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตาม 
มาตรา ๓๓ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน และได�มาซ่ึงสิทธิครอบครองตามมาตรา ๔๔ แห)งประมวล 
                                                 

๑มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 (๑) “ป5า” หมายความว)า ท่ีดินท่ียังมิได�มีบุคคลได�มาตามกฎหมายท่ีดิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายน้ี 
 “ท่ีดิน” หมายความว)า พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และให�หมายความรวมถึง ภูเขา ห�วย หนอง คลอง บึง 

บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด�วย 
 “สิทธิในท่ีดิน” หมายความว)า กรรมสิทธ์ิ และให�หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด�วย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓มาตรา ๓  บุคคลย)อมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ในกรณีต)อไปน้ี 
 (๑) ได�มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามบทกฎหมายก)อนวันท่ีประมวลกฎหมายน้ีใช�บังคับ หรือได�มาซ่ึง 

โฉนดท่ีดินตามบทแห)งประมวลกฎหมายน้ี 
 (๒) ได�มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายว)าด�วยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ หรือกฎหมายอ่ืน 
๔มาตรา ๔  ภายใต�บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได�มาซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดิน ก)อนวันท่ีประมวล

กฎหมายน้ีใช�บังคับ ให�มีสิทธิครอบครองสืบไปและให�คุ�มครองตลอดถึงผู�รับโอนด�วย 



 ๕ 

กฎหมายท่ีดิน หากท่ีดินใดมิได�ตกเปCนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให�ถือเปCนท่ีดินของรัฐตาม 
มาตรา ๒๕ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน  ดังนั้น ตามนัยของประมวลกฎหมายท่ีดินดังกล)าว บทนิยาม
คําว)า “ป5า” ตามมาตรา ๔ (๑)๖ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ จึงหมายถึง ท่ีดินท่ียังมิได�มีบุคคลใดได�
กรรมสิทธิ์หรือได�สิทธิครอบครอง รวมไปถึงท่ีดินรกร�างว)างเปล)า ท่ีชายตลิ่ง ภูเขา ห�วย หนอง คลอง 
บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด�วย ซ่ึงเม่ือพิจารณาคําว)า “แม)น้ําลําคลอง” อันเปCน
การรวมคํา ๒ คํา คือ “แม)น้ํา” และ “คลอง” ซ่ึงคําว)า “คลอง” อยู)ในความหมายของคําว)า “ท่ีดิน” 
ตามมาตรา ๑๗ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน ส)วนคําว)า “แม)น้ํา” นั้น แม�บทนิยามคําว)า “ท่ีดิน” ตาม
มาตรา ๑ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินมิได�หมายความรวมถึงแม)น้ําด�วย แต)เม่ือพิจารณาพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได�มีการให�ความหมายของคําว)า “แม)น้ํา” หมายถึง ลําน้ําใหญ)ซ่ึง
เปCนท่ีรวมของลําธารท้ังปวง ซ่ึงลําน้ํานั้นอยู)ในความหมายของคําว)า “ท่ีดิน” ตามมาตรา ๑ แห)ง
ประมวลกฎหมายท่ีดินอยู)แล�ว ด�วยเหตุนี้ “แม)น้ํา” จึงเปCนท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินเช)นกัน 
นอกจากนี้ โดยท่ีแม)น้ําลําคลองนั้นโดยสภาพย)อมถือได�ว)าเปCนทางซ่ึงสาธารณชนใช�สัญจรไปมา จึงเปCน
สาธารณสมบัติของแผ)นดินประเภทพลเมืองใช�ร)วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๘ แห)งประมวลกฎหมาย
แพ)งและพาณิชยK  ท้ังนี้ ตามนัยคําพิพากษาฎีกา ท่ี ๒๗๖-๒๗๗/๒๔๙๕๙  ดังนั้น “แม)น้ําลําคลอง”  
จึงเปCน “ป5า”ตามมาตรา ๔ (๑) แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ไม)ว)าแม)น้ําลําคลองนั้นจะอยู)ในเขตป5า
ตามกฎหมายท่ีมีแผนท่ีแนบท�ายกําหนดแนวเขตไว�อย)างชัดเจน หรืออยู)ในชุมชนเมืองซ่ึงเปCนพ้ืนท่ี 
นอกเขตป5าตามกฎหมายก็ตาม ด�วยเหตุนี้ คําว)า “ป5า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ในเรื่องเสร็จท่ี ๑๒๑/๒๕๕๕๑๐ จึงมีขอบเขต
ความหมายตามท่ีกล)าวมาข�างต�น โดยเปCนการตีความตามบทบัญญัติและเจตนารมณKในการยกร)าง 
บทนิยามคําว)า “ป5า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ  

ประเด็นท่ีสอง การขุดลอกแหล)งน้ําท่ีต้ืนเขิน อันเปCนการบํารุงรักษาแหล)งน้ํา
สาธารณประโยชนKเพ่ือแก�ไขปJญหาหรือบรรเทาความเดือดร�อนของราษฎรท่ีเกิดจากภัยแล�ง 
และน้ําท)วม ซ่ึงเปCนการดําเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยวิธีการขุดลอก 
แหล)งน้ําสาธารณประโยชนK ท่ี ต้ืนเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จะต�องดําเนินการตามมาตรา ๕๔ แห)ง
                                                 

๕มาตรา ๒  ท่ีดินซ่ึงมิได�ตกเปCนกรรมสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด ให�ถือว)าเปCนของรัฐ 
๖โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
๘มาตรา ๑๓๐๔  สาธารณสมบัติของแผ)นดินน้ัน รวมทรัพยKสินทุกชนิดของแผ)นดินซ่ึงใช�เพ่ือ

สาธารณประโยชนKหรือสงวนไว�เพ่ือประโยชนKร)วมกัน เช)น 
 (๑) ท่ีดินรกร�างว)างเปล)า และท่ีดินซ่ึงมีผู�เวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปCนของแผ)นดิน 

โดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 
 (๒) ทรัพยKสินสําหรับพลเมืองใช�ร)วมกัน เปCนต�นว)า ท่ีชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 
 (๓) ทรัพยKสินใช�เพ่ือประโยชนKของแผ)นดินโดยเฉพาะ เปCนต�นว)า ปPอมและโรงทหาร สํานักราชการ

บ�านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑK 
  ๙คําพิพากษาฎีกา ท่ี ๒๗๖-๒๗๗/๒๔๙๕ สรุปความได�ว)า แม)นํ้าลําคลองน้ันโดยสภาพย)อมถือว)า
เปCนทางซ่ึงสาธารณชนใช�สัญจรไปมา อันถือได�ว)าเปCนทางสาธารณะหรือทางหลวงตามกฎหมาย เว�นแต)จะได�ความว)า
แม)นํ้าลําคลองน้ันตื้นเขินจนสาธารณชนไม)อาจใช�เปCนทางสัญจรไปมาได�  

๑๐บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขออนุญาตแผ�วถางป5าในพ้ืนท่ีดูดทรายใน
ท่ีดินของรัฐ ส)งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๒๑๑ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๖ 

พระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) นั้น เห็นว)า บทบัญญัติมาตรา ๕๔๑๑ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ  
มีวัตถุประสงคKเพ่ือปPองกันมิให�มีการบุกรุกแย)งการครอบครองป5าอันเปCนทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ 
และคุ�มครองทรัพยากรป5าไม�ของรัฐมิให�ถูกทําลาย หากจะทําการก)อสร�าง แผ�วถาง หรือเผาป5า หรือ
กระทําด�วยประการใด ๆ อันเปCนการทําลายป5า หรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป5า ต�องดําเนินการ
ภายใต�หลักเกณฑKท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีได�ทําการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการ
นั้น ๆ เสียก)อน โดยการกระทําใดจะเข�าลักษณะเปCนการทําลายป5าท่ีจะต�องได�รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๕๔ นั้นต�องพิจารณาข�อเท็จจริงเปCนกรณี ๆ ไป ซ่ึงโดยหลักแล�วต�องเปCนการ
กระทําท่ีส)งผลให�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู)ในป5าได�รับความเสียหาย เสื่อมสภาพ หรือหมดสิ้นไป  
ซ่ึงเม่ือพิจารณากรณีการขุดลอกแม)น้ําลําคลองในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางของสํานักงานเจ�าท)าภูมิภาค 
สาขาเชียงใหม) และโครงการขุดลอกลําน้ําแม)ตุIยขององคKการบริหารส)วนตําบลบ�านเอ้ือมแล�ว เห็นได�ว)า 
การดําเนินการขุดลอกแม)น้ําลําคลองดังกล)าวเปCนการดําเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว)าด�วยวิธีการขุดลอกแหล)งน้ําสาธารณประโยชนKท่ีต้ืนเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ อันมีลักษณะเปCนการ
บํารุงรักษาแหล)งน้ําสาธารณประโยชนKเพ่ือแก�ไขปJญหาหรือบรรเทาความเดือดร�อนของราษฎรท่ีเกิด
จากภัยแล�งและน้ําท)วม มิได�ส)งผลให�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู)ในป5าได�รับความเสียหาย เสื่อมสภาพ หรือ
หมดสิ้นไป ซ่ึงโดยหลักการแล�วกฎหมายไม)มุ)งประสงคKจะให�การบํารุงรักษาแหล)งน้ําสาธารณะซ่ึงเปCน
การบํารุงรักษาป5าอยู)ด�วยในตัวจะต�องได�รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ  
ดังนั้น การขุดลอกแม)น้ําลําคลองในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางของสํานักงานเจ�าท)าภูมิภาคสาขาเชียงใหม) และ
โครงการขุดลอกลําน้ําแม)ตุIยขององคKการบริหารส)วนตําบลบ�านเอ้ือม จึงไม)ต�องดําเนินการขออนุญาต
ตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ แต)อย)างใด  
 ประเด็นท่ีสาม กรณีท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติขออนุญาตใช�ประโยชนK 
ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน แปลง “โคกดินแดง” ซ่ึงเปCนท่ีดิน
สาธารณประโยชนKท่ียังมิได�มีบุคคลใดได�มาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีดินดังกล)าวจะอยู)ภายใต�
บังคับกฎหมายป5าไม� ซ่ึงต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติ
ป5าไม�ฯ ก)อนหรือไม) รวมถึงกรณีการขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน จะต�อง
ได�รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) ในประเด็นนี้เห็นว)า ท่ีดินของรัฐ 
ท่ีเปCนสาธารณประโยชนK ซ่ึงยังมิได� มีบุคคลใดได�มาตามประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห)งชาติจะขอใช�ประโยชนKตามมาตรา ๙๑๒ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน และท่ีดินของรัฐ
ซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ซ่ึงรัฐมนตรีมีอํานาจให�สัมปทาน ให� หรือให�ใช�ในระยะเวลาอันจํากัด

                                                 
๑๑มาตรา ๕๔  ห�ามมิให�ผู�ใดก)อสร�าง แผ�วถาง หรือเผาป5า หรือกระทําด�วยประการใด ๆ อันเปCน

การทําลายป5า หรือเข�ายึดถือหรือครอบครองป5าเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืน เว�นแต)จะกระทําภายในเขตท่ีได�จําแนกไว�เปCน
ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได�รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

  การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เปCนไปตามหลักเกณฑKและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
๑๒มาตรา ๙  ภายใต�บังคับกฎหมายว)าด�วยการเหมืองแร)และการป5าไม� ท่ีดินของรัฐน้ันถ�ามิได� 

มีสิทธิครอบครอง หรือมิได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว ห�ามมิให�บุคคลใด 
  (๑) เข�าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก)นสร�างหรือเผาป5า 
  (๒) ทําด�วยประการใด ให�เปCนการทําลาย หรือทําให�เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือ 

ท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห�ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
  (๓) ทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดอันเปCนอันตรายแก)ทรัพยากรในท่ีดิน 



 ๗ 

ตามมาตรา ๑๒๑๓ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน อยู)ในความหมายของคําว)า “ป5า” ตามมาตรา ๔ (๑)๑๔  
แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ท่ีดินดังกล)าวยังอยู)ภายใต�ความคุ�มครองของกฎหมายว)าด�วยป5าไม�  
ผู�ซ่ึงได�รับอนุญาตให�เข�าทําประโยชนKในท่ีดินของรัฐ หรือผู�ซ่ึงได�รับสัมปทานในท่ีดินของรัฐ จะต�องขอ
อนุญาตแผ�วถางป5าตามมาตรา ๕๔๑๕ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ นอกเหนือจากการขออนุญาตตาม
กฎหมายเฉพาะว)าด�วยการนั้น ๆ  ท้ังนี้ ตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ 
ร)างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ท่ีได�เคยให�ไว�ในเรื่องเสร็จท่ี ๒๐๓/๒๕๓๖๑๖  ดังนั้น กรณีท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห)งชาติขออนุญาตใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และกรณีการขอสัมปทานในท่ีดินของรัฐซ่ึงยังมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองตามมาตรา ๑๒ แห)ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีดินดังกล)าวตกอยู)ภายใต�บังคับกฎหมายป5าไม� ซ่ึงต�องได�รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ด�วย 

ประเด็นท่ีส่ีและประเด็นท่ีห'า กรณีท่ีดินสาธารณประโยชนKท่ีทบวงการเมืองขอถอนสภาพ
การเปCนท่ีสาธารณประโยชนKตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน จะต�องอยู)ภายใต�
บังคับพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) เม่ือถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชนKแล�ว จะถือว)าทบวงการเมืองนั้น 
เปCนบุคคลผู�ได�ท่ีดินมาตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไม) และหากต�องก)อสร�างหรือกระทําการใด 
ในท่ีดินนั้นจะต�องอยู)ภายใต�บังคับพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) และกรณีท่ีดินท่ีประชาชน 
มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองแล�ว ภายหลังยกให�เปCนท่ีสาธารณประโยชนK รวมถึงกรณีท่ีราชพัสดุ
ท่ีกรมธนารักษKเปCนผู�ดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุฯ จะถือเปCน “ป5า” และอยู)ภายใต�บังคับ
พระราชบัญญัติป5าไม�ฯ หรือไม) นั้น  เนื่องจากยังไม)ปรากฏข�อเท็จจริงท่ีเปCนปJญหาในการหารือ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) จึงเห็นควรไม)วินิจฉัยในสองประเด็นนี้ 

ประเด็นท่ีหก ในกรณีมีผู�ประสงคKจะเข�าไปยึดถือ ครอบครอง ใช�ประโยชนKในท่ีดิน
ของรัฐ หรือประสงคKจะเข�าไปดําเนินการดูดทรายในแม)น้ํา ลําคลอง ซ่ึงเปCนท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ 
แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยบุคคลดังกล)าวได�ดําเนินการขออนุญาตกระทําการตามมาตรา ๕๔ 
แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ และได�รับอนุญาตก)อนแล�ว ผู�ได�รับอนุญาตดังกล)าวจึงไม)ใช)บุคคลซ่ึงมิได� 
มีสิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐตามนัยมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีจะต�องดําเนินการขอ
                                                 

๑๓มาตรา ๑๒  ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจให�สัมปทาน ให� 
หรือให�ใช�ในระยะเวลาอันจํากัด  ท้ังน้ี ให�เปCนไปตามหลักเกณฑKและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  บทบัญญัติในมาตราน้ีไม)กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว)าด�วยการเหมืองแร)และการป5าไม� 
๑๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๑๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๑, ข�างต�น 

  ๑๖บันทึก เรื่อง หารือปJญหาข�อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ส)งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๔๓๑ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๓๖ ถึง 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สรุปความได�ว)า ผู�ได�รับอนุญาตให�เข�าทําประโยชนKในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
โดยการเช)าหรือเช)าซ้ือตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู�ได�รับอนุญาตให�เข�าทํา
ประโยชนKในเขตนิคมสร�างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ไม)ต�องขออนุญาต 
แผ�วถางป5าตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ เน่ืองจากการได�รับอนุญาตตามกฎหมาย
เฉพาะให�ประกอบเกษตรกรรมย)อมต�องมีการแผ�วถางป5าเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีด�วย แต)การตัดฟJนหรือเก็บหาของป5าหวงห�าม
จะต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๙ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ เน่ืองจาก
เปCนมาตรการท่ีเข�มงวดเพ่ือท่ีจะสงวนรักษาไม�หรือของป5าหายากและไม)อยู)ในความหมายของคําว)า “เกษตรกรรม” 
แต)อย)างใด ส)วนผู�ได�รับอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน หากไม)ใช)การได�รับ
อนุญาตเพ่ือประโยชนKในการเกษตรกรรมแล�วจะต�องขออนุญาตแผ�วถางป5าตามมาตรา ๕๔ นอกเหนือจาก 
การขออนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว)าด�วยการน้ัน ๆ และต�องขออนุญาตตัดฟJนไม�หวงห�ามหรือเก็บหาของป5า 
หวงห�ามตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๙ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ก)อน 



 ๘ 

อนุญาตตามมาตรา ๙ อีกแต)อย)างใด ไม)ว)าจะเปCนเรื่องการขออนุญาตเข�าไปใช�ประโยชนKในท่ีดิน 
ของรัฐหรือขออนุญาตดูดทราย โดยเทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี  
๓๔๙/๒๕๓๐ กรณีดังกล)าวถูกต�องหรือไม) อย)างไร ในประเด็นนี้ เห็นว)า มาตรา ๙๑๗ แห)งประมวล
กฎหมายท่ีดิน กําหนดว)า ภายใต�บังคับกฎหมายว)าด�วยการเหมืองแร)และการป5าไม� ท่ีดินของรัฐนั้น 
ถ�ามิได�มีสิทธิครอบครอง หรือมิได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว ห�ามมิให�บุคคลใด (๑) เข�าไป
ยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก)นสร�างหรือเผาป5า (๒) ทําด�วยประการใดให�เปCนการทําลาย หรือ
ทําให�เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห�ามในราชกิจจา
นุเบกษา หรือ (๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปCนอันตรายแก)ทรัพยากรในท่ีดิน ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร)างกฎหมาย คณะท่ี ๔) ได�เคยให�ความเห็นในเรื่องเสร็จท่ี ๓๔๙/๒๕๓๐๑๘ สรุปได�ว)า 
“พ้ืนท่ีโครงการก)อสร�างเข่ือนเชี่ยวหลานเปCนป5าท่ีอยู)ใต�บังคับกฎหมายว)าด�วยการป5าไม� โดยการไฟฟPา
ฝ5ายผลิตแห)งประเทศไทยได�รับอนุญาตจากกรมป5าไม�ให�เข�าครอบครองและใช�พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ
ก)อสร�างเข่ือนเชี่ยวหลาน พ้ืนท่ีดําเนินการก)อสร�างจึงไม)มีลักษณะเปCนท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได�มีบุคคลใด 
มีสิทธิครอบครองตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน แต)อยู)ใต�บังคับกฎหมายว)าด�วยการป5าไม�
ตามข�อยกเว�นในมาตรา ๙  ดังนั้น การไฟฟPาฝ5ายผลิตแห)งประเทศไทยหรือบริษัทผู�รับเหมาก)อสร�าง 
จึงไม)ต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๙ และไม)ต�องเสียค)าตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ 
แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินแต)อย)างใด”  

อย)างไรก็ดี การจะนําความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี ๓๔๙/๒๕๓๐ 
มาปรับใช�กับกรณีมีผู�ประสงคKจะเข�าไปยึดถือ ครอบครอง ใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐในทุกกรณี หรือ
ประสงคKจะเข�าไปดําเนินการดูดทรายในแม)น้ํา ลําคลอง ซ่ึงเปCนท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห)ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยถือว)าบุคคลดังกล)าวได�ดําเนินการขออนุญาตกระทําการตามมาตรา ๕๔ 
แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ และได�รับอนุญาตก)อนแล�ว ผู�ได�รับอนุญาตดังกล)าวจึงเปCนบุคคลซ่ึงมี 
สิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ และไม)ต�องมาดําเนินการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห)งประมวลกฎหมาย
ท่ีดินอีก ไม)ว)าจะเปCนเรื่องการขออนุญาตเข�าไปใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐหรือขออนุญาตดูดทราย 
กรณีดังกล)าวไม)น)าจะถูกต�อง การจะนําความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี  
๓๔๙/๒๕๓๐ มาเทียบเคียงจะต�องพิจารณาข�อเท็จจริงเปCนกรณี ๆ ไป เพราะการท่ีบุคคลใดได�รับ
อนุญาตให�กระทําการใด ๆ ตามมาตรา ๕๔๑๙ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ มิได�หมายความว)าบุคคล
นั้นจะมีสิทธิครอบครองในท่ีดินของรัฐเสมอไป โดยหากเปCนกรณีได�รับอนุญาตให�ก)อสร�าง แผ�วถาง  
เผาป5า หรือกระทําด�วยประการใด ๆ อันเปCนการทําลายป5า เพียงแต)ทําให�ผู�ได�รับอนุญาตมีสิทธิเข�า
ก)อสร�าง แผ�วถาง เผาป5า หรือกระทําด�วยประการใด ๆ อันเปCนการทําลายป5าได�โดยไม)เปCนความผิด
ตามกฎหมายว)าด�วยป5าไม�เท)านั้น ไม)ได�ก)อให�เกิดสิทธิครอบครองในท่ีดินของรัฐแก)ผู�ได�รับอนุญาตอันจะ
ทําให�ผู�ได�รับอนุญาตมีสิทธิแสดงเจตนายึดถือท่ีดินของรัฐเพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืนได� แต)หากเปCนกรณีท่ีได�รับ
อนุญาตให�เข�ายึดถือหรือครอบครองป5าเพ่ือตนเองหรือผู� อ่ืน กรณีนี้ถือว)าผู�ได�รับอนุญาตมีสิทธิ

                                                 
๑๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๒, ข�างต�น 
๑๘บันทึก เรื่อง ปJญหาข�อกฎหมายตามมาตรา ๙ และมาตรา ๙ ทวิ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

(กรณีการไฟฟPาฝ5ายผลิตแห)งประเทศไทยหรือบริษัทผู�รับเหมาก)อสร�างเข่ือนเช่ียวหลานจะต�องขออนุญาตปรับปรุง
ท่ีดินและเสียค)าตอบแทนการใช� ท่ีดินของรัฐหรือไม)) ส)งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๘๕๘ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๑, ข�างต�น 



 ๙ 

ครอบครองในท่ีดินของรัฐ จึงไม)ต�องมาดําเนินการขออนุญาตใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ 
แห)งประมวลกฎหมายท่ีดินอีก ซ่ึงเม่ือพิจารณาข�อเท็จจริงกรณีการก)อสร�างเข่ือนเชี่ยวหลาน 
ในเรื่องเสร็จท่ี ๓๔๙/๒๕๓๐ เปCนกรณีท่ีการไฟฟPาฝ5ายผลิตแห)งประเทศไทยได'รับอนุญาตจากกรมป5าไม� 
ให'เข'าครอบครองและใช'พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการก)อสร�างเข่ือนเชี่ยวหลานโดยเฉพาะ จึงถือว)าการไฟฟPา
ฝ5ายผลิตแห)งประเทศไทยเปCนผู�มีสิทธิครอบครองในท่ีดินของรัฐ จึงเข�าข�อยกเว�นไม)ต�องได�รับอนุญาต
จากพนักงานเจ�าหน�าท่ีในการเข�าใช�ประโยชนKในท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙ และไม)ต�องเสียค)าตอบแทน
ตามมาตรา ๙ ทวิ แห)งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ตระหนักดีว)า การตีความคําว)า “ป5า” ตาม
มาตรา ๔ (๑) แห)งพระราชบัญญัติป5าไม� พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามท่ีได�ให�ความเห็นไว�ในประเด็นท่ีหนึ่ง 
ก)อให�เกิดปJญหาและผลกระทบต)อหน)วยงานของรัฐและเอกชนท่ีมีความจําเปCนต�องเข�าดําเนินการใน
พ้ืนท่ีบางแห)งซ่ึงไม)มีสภาพเปCนป5าตามความเปCนจริง แต)ถือเปCน “ป5า” ตามพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ เช)น 
พ้ืนท่ีดินสนามหลวง แม)น้ําเจ�าพระยา หรือคูคลองต)าง ๆ ท่ีอยู)ในเขตเมือง โดยหากมีการกระทําด�วย
ประการใด ๆ อันเปCนการทําให�เสียหายหรือเสื่อมสภาพต)อพ้ืนท่ีดังกล)าวซ่ึงเปCนป5าตามพระราชบัญญัติ
ป5าไม�ฯ ก็ต�องขออนุญาตต)อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ด�วย  
แต)เนื่องจากมาตรา ๔ (๑) แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ได�บัญญัติบทนิยามคําว)า “ป5า” โดยกําหนด
ความหมายไว�อย)างชัดเจนว)าหมายความว)า ท่ีดินท่ียังมิได� มี บุคคลได�มาตามกฎหมายท่ีดิน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) จึงไม)อาจตีความคําว)า “ป5า” ให�แตกต)างหรือขยายความไปจาก
บทบัญญัติและเจตนารมณKในการยกร)างบทนิยามคําว)า “ป5า” ได�  ดังนั้น เพ่ือมิให�เกิดปJญหาในการ
บังคับใช�กฎหมายและสร�างภาระเกินสมควรให�แก)หน)วยงานของรัฐและเอกชนท่ีมีความจําเปCนต�องเข�า
ดําเนินการในพ้ืนท่ีใด ๆ ท่ีไม) มีสภาพเปCน “ป5า” ตามความเปCนจริง แต)ถือเปCน “ป5า” ตาม
พระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ท่ีจะต�องมายื่นขออนุญาตแผ�วถางป5าตามมาตรา ๕๔ แห)งพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) จึงมีข�อเสนอแนะต)อรัฐบาลและกรมป5าไม�ให�เร)งดําเนินการแก�ไข
เพ่ิมเติมบทนิยามคําว)า “ป5า” ตามพระราชบัญญัติป5าไม�ฯ ให�มีความหมายท่ีสอดคล�องกับความเปCนจริง
และสภาพพ้ืนท่ีความเปCน “ป5า” ในปJจจุบันโดยด)วนต)อไป 
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    เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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