
เรื่องเสร็จที่ ๑๒๑/๒๕๕๕ 
 

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การขออนุญาตแผ้วถางป่าในพื้นทีดู่ดทรายในทีดิ่นของรัฐ 

   
 
กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๒๒๙๗๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  

ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กรมป่าไม้ได้รับการหารือการขออนุญาต 
ดูดทรายในแม่น้ําลําคลองซึ่งเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินว่า ก่อนที่ 
ผู้รับอนุญาตจะเข้าดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้ทําการแผ้วถางป่า
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
ว่าด้วยการแผ้วถางป่าก่อนหรือไม่ และหากผู้ขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ําลําคลองต้องขออนุญาต 
แผ้วถางป่าด้วยแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตดูดทรายไปแล้ว และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ จะต้อง
ดําเนินการอย่างไร 

กรมป่าไม้ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า นิยามคําว่า “ป่า” 
ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ “หมายความว่าที่ดินที่ยังมิได้ 
มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน” ซึ่งเมื่อพิจารณาตามคํานิยามดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า การขออนุญาต
ดูดทรายในแม่น้ําลําคลองจะต้องดําเนินการตามนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วย แต่เนื่องจากในแม่น้ําลําคลองยังมีส่วนราชการอื่น ๆ เช่น กรมที่ดิน  
กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลพ้ืนที่แม่น้ํา 
ลําคลอง  ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการควบคุมดูแลที่ดินของรัฐ และมีแนวทางปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องชัดเจน จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ําลําคลอง 
ที่เป็นพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่นแล้ว จะต้องดําเนินการตามมาตรา ๕๔  
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วยหรือไม่ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมป่าไม้ โดยมี

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า 
มาตรา ๔ (๑)๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้กําหนดบทนิยามคําว่า “ป่า” ไว้ว่า  
 

                                                 
ส่งพร้อมหนังสือ  ท่ี นร  ๐๙๐๑/๑๒๑๑  ลงวันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๕๕  ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๑มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
     (๑) “ป่า” หมายความว่า ท่ีดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



๒ 

“ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดิน” และโดยที่มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
บัญญัติบทนิยามคําว่า “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย 
หนอง คลอง  บึง บาง  ลําน้ํ า ทะเลสาบ  เกาะ และที่ชายทะเลด้วย ซึ่ งจากการพิจารณา 
บทนิยามดังกล่าว คําว่า “ที่ดิน” นอกจากจะหมายถึงที่ดินบนบกอันได้แก่พ้ืนดินทั่ว ๆ ไป และ 
ภูเขาแล้ว ยังคลุมไปถึงที่ดินซึ่งอยู่ใต้น้ําด้วย เช่น ที่ดินที่อยู่ในห้วย หนอง คลอง บึง ต่าง ๆ ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินได้บัญญัติรับรองให้บุคคลสามารถได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินได้โดยการมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิครอบครองตามมาตรา ๓๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และหาก 
ที่ดินใดมิได้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด มาตรา ๒๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
ได้บัญญัติให้ถือเป็นที่ดินของรัฐ  ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทนิยามคําว่า “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑)๖  
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ประกอบกับการได้มาซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน “ป่า” จึงหมายถึง 
ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้กรรมสิทธ์ิหรือได้สิทธิครอบครอง ซึ่งรวมไปถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่า  
ที่ชายตลิ่ง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่เป็นที่ดิน 
ของรัฐด้วย  และแม้บทนิยามคําว่า “ที่ดิน” ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มิได้บัญญัติไว้
อย่างชัดเจนว่าให้หมายความรวมถึงแม่น้ําด้วย แต่เมื่อพิจารณาความหมายของคําว่า “แม่น้ํา”  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งหมายถึง ลําน้ําใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลําธาร 
ทั้งปวง “แม่น้ํา” จึงเป็นลําน้ําใหญ่และถือเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของบทนิยามคําว่า “ที่ดิน” 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

สําหรับการดูดทรายในแม่น้ําลําคลองซึ่งเป็นป่าและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐหลาย ๆ หน่วยงาน นั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่ามีการก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า 
หรือการกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายป่า ซึ่งรวมถึงที่ดินที่อยู่ในแม่น้ําลําคลองนั้น
หรือไม่ หากมีการดําเนินการที่มีลักษณะดังกล่าวก็จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
มาตรา ๕๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และแม้การอนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ําลําคลองจะได้รับ 
                                                 

๒มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
 “ท่ีดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง 

บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย 
 “สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธ์ิ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓มาตรา ๓  บุคคลย่อมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ในกรณีต่อไปนี้ 

    (๑) ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ หรือได้มา 
ซ่ึงโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
    (๒) ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ หรือกฎหมายอื่น 

๔มาตรา ๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซ่ึงสิทธิครอบครองในที่ดิน ก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย 

๕มาตรา ๒  ท่ีดินซ่ึงมิได้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ 
๖โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น 
๗มาตรา ๕๔  ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็น

การทําลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทําภายในเขตที่ได้จําแนกไว้เป็น
ประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



๓ 

การอนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็ตาม แต่โดยที่มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ได้บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
เหมืองแร่และการป่าไม้ด้วย  ดังนั้น หากการเข้าดําเนินการดูดทรายมีการก่อสร้าง แผ้วถาง หรือ 
เผาป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า  
ก็จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ด้วย 

 
 

(นายอัชพร จารุจินดา) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มกราคม ๒๕๕๕ 
 
 

                                                 
๘มาตรา ๙  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ท่ีดินของรัฐนั้นถ้ามิได้ 

มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด 
    (๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 
    (๒) ทําด้วยประการใด ให้เป็นการทําลาย หรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือ 
ท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
    (๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 

๙โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ข้างต้น 


