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บทคัดย่อ
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่เขตเมืองท�ำให้แนวคิดการท�ำเกษตรกรรมในเมืองกลับมามี
บทบาทขึน้ อีกครัง้ ในหลายเมืองทัว่ โลกรวมถึงในกรุงเทพมหานคร แต่กป็ ระสบปัญหาอุปสรรค คือ การจัดการ
ทีด่ นิ จากการศึกษา พบว่า ประเทศไทยไม่มมี าตรการทางกฎหมายทีม่ เี จตนารมณ์ให้มกี ารท�ำหรือส่งเสริมด้าน
เกษตรกรรมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยูเ่ ป็นการจัดการในลักษณะ
ภาพรวมของประเทศ ท�ำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษามาตรการทาง
กฎหมายในการส่งเสริมการท�ำเกษตรกรรมในเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : เกษตรกรรมในเมือง ; ความมั่นคงทางอาหาร ; เมืองยั่งยืน ; การจัดการที่ดิน
Abstract
The concept of urban agriculture has been reinvigorated to cope with food security
issues in many cities around the world including Bangkok. However, land tenure is the major
challenge for the agricultural movement in urban area. This research argues that in the case
of Bangkok, the lack of specific legal frameworks in municipal level, apart from those
implemented in national level, in promoting urban agriculture enhances myriads of problems
regarding law enforcement. Therefore, this research attempts to study the significance of
legal measures as an essential part in promoting urban agriculture for Bangkok in a concrete
way in the future.
Keywords : Urban Agriculture; Food Security; Sustainable City; Land Management
บทนำ�
องค์การสหประชาชาติคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจ�ำนวนร้อยละ 68 จะอาศัยอยูใ่ นเขต
เมือง (United Nations, 2018) ซึ่งในประเทศไทยก็ได้มีการคาดการณ์ประชากรของกรุงเทพมหานครว่าในปี
พ.ศ. 2575 จะมีจ�ำนวนถึง 8,124,793 คน (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2556) จ�ำนวน
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ประชากรของกรุงเทพมหานครทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้พนื้ ทีผ่ ลิตอาหารของคนกรุงเทพมหานครเริม่ ถูกผลักดันออกไป
ให้อยู่ห่างไกลจากเมือง ระยะทางอาหารที่ไกลขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของอาหาร (กนกวลี สุธีธร, 2555)
คนกรุงเทพมหานครจึงก�ำลังเผชิญปัญหาความมัน่ คงทางอาหารอย่างไม่รตู้ วั แม้ปจั จุบนั การเข้าถึงอาหารของ
คนกรุงเทพมหานครจะมีความหลากหลายขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป หรือการสัง่ อาหารผ่านทาง
มือถือ แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ก�ำลังประสบปัญหาโดยตรง เช่น กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหาร
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเนื่องจากอาหารมีราคาที่สูงขึ้น
ข้อจ�ำกัดความมัน่ คงทางอาหารทีเ่ พิม่ มากขึน้ ท�ำให้คนเมืองบางกลุม่ สนใจแนวคิดการมีพนื้ ทีผ่ ลิตอาหาร
ภายในเมือง โดยการพัฒนาพืน้ ทีท่ ใี่ นเมืองทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์หรือทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดการใช้ประโยชน์เปลีย่ นให้กลาย
เป็นพื้นที่ผลิตอาหารในเมือง เรียกว่า เกษตรกรรมในเมือง (Urban Agriculture) เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์
ด้านต่างๆ เช่น เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บรรเทารายจ่ายค่าอาหาร สามารถช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยใน
เมือง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
แนวคิดเกษตรกรรมในเมืองของกรุงเทพมหานครเริ่มเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เช่น ที่ว่างริมทางรถไฟ
บริเวณหลักสี่ เจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ร่วมกับอาสาสมัคร กทม. ได้ปรับปรุงพื้นที่ว่างริมทางรถไฟประมาณ 1 ไร่
บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต พัฒนาเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัวส�ำหรับบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับ
ชุมชนที่อาศัยโดยรอบ (เดลินิวส์, 2559)
อย่างไรก็ดี การลงมือท�ำเกษตรกรรมในเมืองก็มีข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคและเป็นตัวชี้
วัดประการที่ส�ำคัญว่าการท�ำเกษตรกรรมในพื้นที่เมืองจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานครมีมูลค่าสูงและมีความต้องการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากกว่าประโยชน์ด้านเกษตรกรรม
ประกอบกับการเข้าถึงทีด่ นิ เพือ่ ใช้ประโยชน์ทำ� เกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครจ�ำเป็นต้องพิจารณาข้อกฎหมาย
เป็นส�ำคัญ และแม้วา่ บทบัญญัตกิ ฎหมายทีม่ อี ยูจ่ ะไม่ได้ปฏิเสธการท�ำเกษตรกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง แต่อาจไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีท่ วี่ า่ งเปล่าเพือ่ น�ำมาท�ำเกษตรกรรมใน
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันก็ได้
ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ว่างเปล่าถึง 75,319   ไร่ (ส�ำนักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2559) ดังนั้น จากปัญหาความมั่นคงทางอาหารของกรุงเทพมหานคร สถานการณ์ความ
ต้องการมีพื้นที่อาหารภายในเมือง และจ�ำนวนพื้นที่ว่างเปล่าในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับมาตรการทางกฎหมายรวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำเกษตรกรรมใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเกษตรกรรมในเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) ความทั่วไปของเกษตรกรรมในเมือง
เกษตรกรรมในเมือง (Urban Agriculture) เป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งอันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์                
ในทีด่ นิ เพือ่ การเพาะปลูกหรือเลีย้ งสัตว์ทถี่ กู ท�ำขึน้ ภายในหรือโดยรอบเมืองชัน้ ในและพืน้ ทีช่ านเมืองซึง่ ผลผลิต
ที่ได้จากการดังกล่าวอาจเป็นอาหารหรือไม่ใช่อาหารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงกระบวนการต่างๆ                       
การกระจายผลผลิต ตลอดจนการใช้แรงงานคน บริการ และทรัพยากรที่มีอยู่หรือหาได้จากในท้องที่โดยรอบ
เมืองชั้นใน และพื้นที่ชานเมืองดังกล่าวเพื่อการท�ำเกษตรกรรมด้วย (Mougeot , 2000)
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เกษตรกรรมในเมืองมีรูปแบบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการท�ำสวนหลังบ้าน สวนของชุมชน สวนเชิง
พาณิชย์ ทั้งแนวราบบนพื้นดิน แนวดิ่ง ในตึก หรือบนหลังคาตึก โดยอาจแบ่งแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
เกษตรกรรมในเมื อ งเพื่ อ การด� ำ รงชี พ เกษตรกรรมในเมื อ งเพื่ อ การตลาดและกระจายอาหารผลิ ต ผล
เกษตรกรรมในเมืองเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการ และเกษตรกรรมในเมืองแบบผสมผสาน (Cabannes,
2012)
2) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)
ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง สภาวะที่คนทุกคนและทุกขณะเวลามีความสามารถทั้งกายภาพและ   
ทางเศรษฐกิจที่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจด้านอาหาร เพื่อให้เกิดชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่                        
การมีอาหารทีเ่ พียงพอทัง้ คุณภาพและปริมาณ ความสามารถในการเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหาร
และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร  (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2008)
ความมัน่ คงทางอาหารมีความสัมพันธ์กบั การท�ำเกษตรกรรมในเมืองโดยตรง เนือ่ งจากมนุษย์ทกุ คนต้อง
มีหลักประกันด้านความมั่นคงทางอาหารครบทุกมิติ กล่าวคือ ทุกคนต้องได้รับอาหารที่เพียงพอทั้งปริมาณ
และคุณภาพ โดยต้องสามารถเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารเพื่อสุขอนามัยที่ดีได้ทุกเมื่ออย่างมี
เสถียรภาพ ซึง่ การด�ำเนินการตามแนวคิดเกษตรกรรมในเมืองจะสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาความมัน่ คงทางอาหาร
ที่เกิดขึ้นในเมืองได้โดยเฉพาะกับคนเมืองที่มีรายได้น้อยหรือเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในชนชั้นกลางในเมืองอัน
เป็นการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านอาหาร เช่น หากเมืองสามารถน�ำพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ตา่ งๆ ทัง้
แนวราบและแนวสูงมาเป็นพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตด้วยตัวเอง หรือใช้ส�ำหรับ
แจกจ่ายและจ�ำหน่ายให้แก่คนในเมืองเองต้นทุนอาหารย่อมลดลง
3) อธิปไตยทางอาหาร (Food Sovereignty)
อธิปไตยทางอาหาร หมายถึง สิทธิของประชาชนที่จะผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรม ด้วยวิธีการที่ด�ำรงรักษา ระบบนิเวศ และสิทธิในการก�ำหนดระบบอาหารและเกษตรของพวก
เขาเอง (The International Nyéléni Newletter , 2007)
การขยายตัวของเมืองในหลายประเทศทัว่ โลกท�ำให้เกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะผูผ้ ลิตอาหารในเมืองถูก
รุกรานและถูกลดบทบาทลง พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในเมืองกลายเป็นบ้านเรือนและอาคาร ดังนัน้ หากเมืองสามารถ
ด�ำเนินการคงหรือเพิม่ พืน้ ทีผ่ ลิตอาหารตามแนวคิดเกษตรกรรมในเมืองได้แล้ว ย่อมเป็นการปกป้อง รักษาสิทธิ
และอธิปไตยทางอาหารของผู้ผลิตอาหารภายในเมืองที่ก�ำลังเลือนหายไปจากเมือง อีกทั้งยังเป็นการท�ำให้
ระบบอาหารของเมืองสามารถคงอยู่ได้
4) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท�ำให้ความ
สามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปต้องลดลง ประกอบด้วย 3 เสาหลักที่ส�ำคัญ ได้แก่
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมกันทางสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม (United Nations , 1987)
องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) เมื่อปี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 17 เป้าหมาย เพื่อให้ประเทศต่างๆ น�ำไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�ำเร็จในช่วง
ระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเกษตรกรรมในเมืองถือเป็นแนวคิดหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เช่น  

มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมในเมืองในกรุงเทพมหานคร
Legal Measures of Promoting Urban Agriculture in Bangkok

ในเป้าหมายที่ 2 มีเป้าประสงค์ต้องการขจัดความหิวโหยและความอดอยากให้หมดไป ต้องการสร้างหลัก
ประกันให้ทกุ คนโดยเฉพาะคนยากจนและอยูใ่ นภาวะเปราะบางสามารถเข้าถึงอาหารทีป่ ลอดภัย มีโภชนาการ
และเพียงพอตลอดทัง้ ปี เพิม่ ผลิตผลทางการเกษตรและรายได้ของผูผ้ ลิตอาหารรายเล็กรวมถึงการเข้าทีด่ นิ เพือ่
การผลิตอาหาร หรือในเป้าหมายที่ 11 มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่าง
ยัง่ ยืน ต้องการยกระดับชุมชนแออัด วางแผนการบริหารจัดการการตัง้ ถิน่ ฐานอย่างมีสว่ นร่วมบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในเมือง จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย
ดังนั้น การด�ำเนินการตามแนวคิดเกษตรกรรมในเมืองจะสามารถบรรเทาความหิวโหยและความมั่นคง
ทางอาหารของคนเมือง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยรวมถึงผูท้ มี่ ภี าวะเปราะบางในเมืองให้สามารถเข้าถึงอาหาร     
ที่มีคุณค่าทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการลดปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านอาหารของเมือง
ลง และเป็นการเพิ่มบทบาทผู้ผลิตทางการเกษตรกรรายย่อยของเมืองให้สามารถด�ำรงอยู่ได้ อีกทั้งท�ำให้เมือง
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดพื้นที่สีเขียวทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ผลิตอาหารทางตรงได้อีกทางหนึ่งด้วย
5) ข้อจ�ำกัดด้านที่ดินเพื่อท�ำเกษตรกรรมในเมือง
ข้อจ�ำกัดด้านที่ดินเพื่อท�ำเกษตรกรรมในเมืองมี 3 ประการ ได้แก่
1) การมีอยู่ของที่ดิน คือ มีที่ดินว่างเปล่าสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรได้หรือไม่
2) การเข้าถึงที่ดิน คือ จะสามารถเข้าถึงที่ดินที่ว่างเปล่าซึ่งสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ติด
ปัญหาข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย เช่น ที่ดินนั้นอยู่ในครอบครองของบุคคลใด รัฐหรือเอกชน ข้อกฎหมายที่มีอยู่
เปิดช่องให้สามารถเข้าถึงที่ดินดังกล่าวเพื่อท�ำการเกษตรได้หรือไม่ หรือติดข้อจ�ำกัดอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายมีราคาสูง
3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ หากสามารถเข้าถึงที่ดินว่างเปล่าได้แล้ว ที่ดินนั้นอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดการ
ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายใดหรือไม่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรมีหลักประกันทางกฎหมายคุ้มครอง
หรือไม่ หรือที่ดินนั้นมีปัญหาด้านคุณภาพดินการเข้าถึงน�้ำในเชิงกายภาพอย่างไร (Quon, 1999)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายด้ า นที่ ดิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ เกษตรกรรมในเมื อ งในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
บทความวิ จั ย ฉบั บ นี้ จะศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ เกษตรกรรมในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการวิจัยทางเอกสาร อาทิ บทความ ต�ำรา งานวิจัย บทบัญญัติกฎหมาย ฯลฯ รวม
ถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  โดยการวิเคราะห์ตีความกฎหมาย
ผลการวิจัย
เกษตรกรรมในเมืองมีประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความมั่นคงทางอาหาร การลด
ปัญหาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การลดการใช้พลังงานจากขนส่ง ผูบ้ ริโภคได้บริโภคอาหารทีใ่ หม่ สด ท�ำให้มสี ขุ ภาพ
ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังท�ำเป็นแหล่งเรียนรู้
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ส�ำหรับมาตรการของประเทศไทย พบว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถใช้บังคับและปรับใช้ได้ เพื่อ
จัดการและส่งเสริมให้มีการท�ำเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ แต่ยังคงมีปัญหาการบังคับใช้และไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการในปัจจุบัน ดังนี้
1) มาตรการจัดหาที่ดิน
1.1 การได้มาซึ่งที่ดินโดยรัฐ
รัฐสามารถใช้อ�ำนาจตามกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและน�ำมาท�ำกิจกรรมด้านการเกษตรโดยอาศัย
อ�ำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 เพิกถอนสิทธิที่ดินของเอกชนที่ว่างเปล่า หากเอกชนไม่ท�ำ
ประโยชน์ในที่ดินตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ กรณีโฉนดที่ดินเกินสิบปีติดต่อกัน ส่วนกรณีที่ดินที่
มีหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์เกินห้าปีติดต่อกัน ให้ถือว่าบุคคลมีเจตนาสละสิทธิในที่ดินนั้น
จากการวิจัย พบว่า บทบัญญัติดังกล่าวเกิดผลบังคับใช้ยากในทางปฏิบัติ (ไชยยศ เหมรัชตะ, 2530)
เนื่องจากการเพิกถอนที่ดินต้องพิจารณาเงื่อนไข “การใช้ประโยชน์ที่ดิน” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43                    
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ทดี่ นิ พ.ศ. 2497 ซึง่ มีหลักเกณฑ์วา่ ต้องได้มกี ารครอบครอง
และท�ำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่นตลอดจนสภาพกิจการที่ได้ท�ำประโยชน์ แต่ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด�ำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ท�ำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้าง
ว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ. 2522 ข้อ 2 วางแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ว่า กรณีที่ดินในเขตเมือง
เพียงแค่ล้อมรั้วหรือเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่แล้ว ก็ถือว่าท�ำประโยชน์อยู่ในที่ดินแล้ว
การเพิกถอนสิทธิในที่ดินว่างเปล่าที่ถูกทิ้งร้างของเอกชนในกรุงเทพมหานครจึงกระท�ำได้ยากประกอบ
กับระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวง เนื่องจากหากเจ้าของที่ดินในกรุงเทพมหานคร
ได้ล้อมรั้วหรือเสียภาษีย่อมถือว่าท�ำประโยชน์ในที่ดินแล้ว
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกฎกระทรวงก�ำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�ำประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562 อาศัยความตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนด
ลักษณะและหลักเกณฑ์ที่ดินที่ทิ้งว่างเปล่าว่ามีลักษณะและหลักเกณฑ์เป็นเช่นไร ดังนั้น มาตรการในการ
เพิกถอนสิทธิในที่ดินของเอกชนจึงอาจมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อรัฐในการน�ำเอาที่ดินเอกชนมา
ใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์
1.2 การเข้าถึงที่ดินโดยเอกชน
พระราชบัญญัตกิ ารเช่าทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 55 มีมาตรการให้เช่าทีน่ าว่างเปล่าของ
เอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเช่าท�ำนาได้ มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ว่า
1) ที่ดินนั้นต้องเป็นที่ทิ้งว่างโดยไม่ได้ให้เช่า หรือไม่ได้ท�ำประโยชน์อย่างอื่น หรือท�ำประโยชน์                   
เพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่สภาพที่ดิน
2) ผู้ขอเช่านานั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่ท�ำนาหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่พอเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว                          
โดยต้องยื่นค�ำขอต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต�ำบล
3) เจ้าของที่นาว่างเปล่านั้นสามารถคัดค้านการขอเช่านาได้ โดยให้คณะกรรมการการเช่าที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรมต�ำบลเป็นผู้วินิจฉัย
จากการวิจยั พบว่า บทบัญญัตดิ งั กล่าวไม่สอดคล้องสถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากผูป้ ระสงค์
ขอเช่าทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานครอาจมีรายได้พอเลีย้ งชีพ แต่มคี วามสนใจเช่าทีว่ า่ งเปล่าเพือ่ ท�ำเกษตรกรรม หรือ
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อาจเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกัน ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2524  มาตรา 21 และ 47 จึงท�ำให้ผู้ประสงค์เช่าที่นาว่างเปล่าต้องท�ำนาตามความ
หมายของกฎหมายฉบับนี้ กล่าวคือ ต้องปลูกข้าวหรือพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้รวมถึงการเพาะปลูกพืช
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ดังนั้น แม้ว่าพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 จะมีมาตรการที่ดูเหมือนเอื้อให้
สามารถเช่าที่นาว่างเปล่าเพื่อท�ำการเกษตรได้ อันเป็นการส่งเสริมให้มีการท�ำเกษตรกรรม แต่มาตรการและ
เงือ่ นไขหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับการเกษตรกรรมในเมืองในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ซึ่งมีลักษณะทางภายภาพที่แตกต่างกับการท�ำเกษตรกรรมตามต่างจังหวัดซึ่งเป็นภาพรวมของประเทศ
1.3 การเข้าถึงฐานข้อมูลที่ดิน
หากหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐยังไม่ได้น�ำมาใช้ประโยชน์หรือยังไม่มีโครงการใช้ใน
อนาคตอันใกล้ ย่อมท�ำให้ผสู้ นใจท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลทีด่ นิ และขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากขึ้น
จากการวิจัย พบว่า  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่ได้ปรากฏเป็นการเฉพาะ
ให้หน่วยงานรัฐหรือส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ดินต่างๆ ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ว่าใช้
ประโยชน์และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางราชการเท่าไรเพียงใด ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลที่ดินในครอบครองของ
รัฐจึงกระท�ำได้ยาก
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีด่ นิ ในครอบครอบของรัฐอาจเข้าข่ายเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการทีต่ อ้ งเปิดเผย
โดยเป็นข้อมูลข่าวสารทีห่ น่วยงานต้องจัดให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ตามทีก่ ฎหมายได้กำ� หนดและตาม
ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนด ซึ่งประชาชนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ ไม่ว่า
ตนจะมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยอาจพิจารณาเทียบเคียงกับกรณีที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ออกประกาศ
เรื่อง ก�ำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนดให้หน่วยงานรัฐ
ซึง่ จัดท�ำ จัดให้มี หรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ ต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสาร
ส�ำหรับสืบค้นอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง หรือ
เอกสารแสดงพิกัดและต�ำแหน่งที่ตั้ง หรือเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมก�ำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้
ดังนั้น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 จึงถือเป็นบทบัญญัติที่เปิดช่อง
ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่ดินในครอบครองหน่วยงานรัฐที่ยังไม่ได้
ท�ำประโยชน์เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจตรวจดูเพื่อขออนุญาตท�ำประโยชน์ได้
2) มาตรการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.1 การผังเมือง
ผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มี 2 รูปแบบ ดังนี้
1) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ (ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับท้องถิ่น) เพื่อเป็นกรอบใน
การก�ำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อแนวคิดการท�ำเกษตรกรรมในเมือง
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2) ผังก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ)
ผังเมืองรวมก�ำหนดให้มีมาตรการข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อระบุว่าที่ดินประเภทใดจะ
สามารถท�ำเกษตรกรรมได้ และยังได้กำ� หนดให้มมี าตรการอืน่ ๆ เช่น มาตรการทางการเงินหรือการคลัง เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมนั้นๆ จึงท�ำให้สามารถก�ำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการท�ำ
เกษตรกรรมในผังเมืองรวมได้ ส่วนผังเมืองเฉพาะก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำแผนผังต่างๆ ไม่วา่ จะแนวเขตการแบ่ง
ที่ดินเป็นประเภทและย่าน แผนผังแสดงบริเวณทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้เพิ่มเติมให้ระบุต้นไม้เดี่ยวหรือ
ต้นไม้หมู่ที่จะส่งเสริมหรือบ�ำรุงรักษา รวมถึงให้จัดท�ำแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งถือได้ว่า
ผังเมืองเฉพาะจะมีส่วนส�ำคัญในการผลักดันแนวคิดการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556                          
ซึ่งสามารถท�ำการเพาะปลูกได้ในที่ดินทุกประเภทโดยกรุงเทพมหานครได้ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน                  
เพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะ ปรากฏในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม แต่พื้นที่ดังกล่าวกลับไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์แต่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากนี้
ยังปรากฏมาตรการจูงใจระบบโบนัส (FAR Bonus) กล่าวคือ หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบกิจการจัดให้มี
พื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ จะสามารถมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่ม
ขึ้นมากกว่าในข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เกินร้อยละ 20 ได้ ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมที่มีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นพื้นที่แหล่งอาหารได้
จากการวิจยั พบว่า กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมีมาตรการทีเ่ อือ้ และส่งเสริมให้เมืองมีพนื้ ทีเ่ กษตรกรรม
ในเมืองโดยให้กรุงเทพมหานครในฐานะท้องถิ่นเป็นผู้ก�ำหนดมาตรการรายละเอียดให้สอดคล้องกับเมือง ซึ่ง
ในส่วนของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ก็ได้ก�ำหนดพื้นที่ส�ำหรับท�ำ
เกษตรกรรมเป็นการเฉพาะและมีมาตรการส่งเสริมซึง่ เอือ้ ต่อการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ ท�ำเกษตรกรรมในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครอีกด้วยหากแต่สงิ่ พึงต้องพิจารณา คือ การบังคับใช้ผงั เมืองสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่าง
แท้จริงหรือไม่
2.2 การควบคุมอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีมาตรการก�ำหนดให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องจัดให้มี                        
“ที่ว่างภายนอกอาคาร” ซึ่งปรากฏความหมายและมาตรการอยู่ในกฎหมายล�ำดับรองหลายฉบับ เช่น กฎ
กระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มีความหมายว่า พื้นที่
อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งอาจจะจัดให้เป็นบ่อน�้ำ สระว่ายน�้ำ บ่อพักน�้ำเสีย ที่พักมูลฝอย
ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรือ
อาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.2 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น
ทัง้ นี้ แม้กฎหมายจะก�ำหนดให้มกี ารเว้นว่างพืน้ ทีจ่ ากการใช้งานด้านอาคาร แต่ยงั ไม่มวี ตั ถุประสงค์เกีย่ ว
กับเรื่องพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เพาะปลูก
ส�ำหรับกฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 48 ก�ำหนดมาตรการให้การด�ำเนินการโครงการหรือการด�ำเนินการที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องจัดท�ำ  “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งส�ำนักนโยบายและ
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานดังกล่าว ก�ำหนดว่า การด�ำเนิน
โครงการหรือกิจการเกี่ยวกับอาคารต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยได้ก�ำหนดแนวทางเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำไว้ เช่น
การก่อสร้างอาคารอยูอ่ าศัยรวมและโรงแรมตัง้ แต่ 80 ห้องขึน้ ไป หรือมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยตัง้ แต่ 40,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน
และต้องจัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวบริเวณชัน้ ล่างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีส่ เี ขียว โดยต้องเป็นไม้ยนื ต้นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มีและหากจัดเป็นพื้นที่สีเขียวบนอาคารจะต้องเป็นพื้นที่
สีเขียวทีผ่ พู้ กั อาศัยทุกคนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ และต้องจัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวยัง่ ยืนในทีว่ า่ งโครงการซึง่ ต้อง
จัดให้มตี ามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยก�ำหนดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวยัง่ ยืนอย่างน้อย ร้อยละ 50
ของที่ว่างที่ต้องจัดให้มี (ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
จากการวิจยั พบว่า การจัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวข้างต้นไม่ได้หมายความรวมถึงพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเพือ่ ความมัน่ คง
ทางอาหาร เนื่องจากการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามแนวปฏิบัติของผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบุว่าต้องเป็นไม้ยืนต้น
หรือความหมายของ “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” ซึ่งหมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้ที่มีอายุยืน
หลายปี เมื่อโตเต็มที่จะมีทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้น
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เป็นองค์ประกอบหลัก และได้รับการดูแล บ�ำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (ส�ำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)
ดังนั้น แม้หน่วยงานรัฐจะได้ก�ำหนดให้มีมาตรการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในที่ว่างภายนอกอาคารแต่ยังไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมในเมือง เนื่องจากหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแลไม่ได้มีแนวคิดที่หมายความรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกกสิกรรมหรือพื้นที่อาหาร  
2.3 การจัดสรรที่ดิน
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มีมาตรการควบคุมการจัดสรรที่ดินของเอกชนซึ่งมีมาตรการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมซึ่งมีมาตรการที่ส่งผลดีต่อ
การท�ำเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร ดังนี้
การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครเป็นไปตามประกาศข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549  มี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ต้องมีจ�ำนวนแปลงย่อยไม่เกิน
79 แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการไม่เกิน 500 ไร่ และขนาดใหญ่ ต้องมีจ�ำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 80 แปลงขึ้นไป
หรือเนื้อที่ทั้งโครงการเกินกว่า 500 ไร่ โดยได้ก�ำหนดเนื้อที่ขั้นต�่ำของที่ดินแปลงย่อยที่จัดสรรว่าต้องไม่น้อย
2.5 ไร่ ต่อแปลง
จากการวิจัย พบว่า แม้จะมีบทบัญญัติให้เอกชนขอจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครได้       
แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีเอกชนขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมในกรุงเทพมหานคร (กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2563) ซึ่งหากพิจารณาหลักเกณฑ์เนื้อที่ขั้น
ต�่ำของที่ดินแปลงย่อยในการขอจัดสรรเพื่อท�ำเกษตรกรรมต้องมีไม่น้อยกว่า 2.5 ไร่ จะพบว่า เนื้อที่ขั้นต�่ำ
ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดในกรุงเทพมหานครประกอบกับคง
ไม่มี นักลงทุนขอจัดสรรที่ดินเพื่อขายให้ประชาชนใช้เพื่อท�ำการเพาะปลูกในกรุงเทพมหานครหรือหากจะมี
ผู้ใดลงทุนการจัดสรรที่ดินดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่อมต้องมีราคาสูง  
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ส่วนการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรม เป็นไปตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้ผขู้ อจัดสรรต้องกันพืน้ ทีไ่ ว้เพือ่ จัดท�ำสวน
สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา หรือปลูกไม้ยืนต้น ดังนั้น ข้อก�ำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและ
พาณิชยกรรมจึงมีมาตรการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีโ่ ครงการจัดสรรเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรม แม้จะยัง
ไม่มีแนวคิดเรื่องพื้นที่ผลิตอาหารในโครงการ แต่ก็ถือว่าเอื้อต่อการมีพื้นที่เกษตรกรรมในที่ดินเอกชนแล้ว
3) มาตรการทางภาษี
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 37 ก�ำหนดว่า หากใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรมจะเสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ซึง่ มีอตั ราภาษีตำ�่ กว่าการท�ำใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประเภทอืน่
เนื่องจากกรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะมีอัตราภาษีถึงร้อยละ 1.2 และจะมีอัตราภาษีเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี
นอกจากนี้ ในมาตรา 6 ประกอบมาตรา 8 (8) ให้อ�ำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อยกเว้นการจัดเก็บภาษีได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สนิ ของเอกชนเฉพาะ
ส่วนที่ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ เมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อยกเว้นการจัด
เก็บภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง หากเอกชนยินยอมให้ราชการจัดให้ใช้ทรัพย์สนิ เพือ่ สาธารณประโยชน์ตลอดปี
ภาษี โดยประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นร่วมกัน
จากการวิจัย พบว่า พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นมาตรการจัดเก็บภาษีรูป
แบบใหม่ของประเทศไทยโดยจัดเก็บภาษีจากการประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่เอื้อ
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อท�ำเกษตรกรรมเนื่องจากมีอัตราการจัดเก็บภาษีกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมต�ำ่ กว่าการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ กรณีอนื่ และการทีจ่ ดั เก็บอัตราภาษีทดี่ นิ รกร้างว่างเปล่าทีส่ งู ขึน้ ย่อม
ท�ำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับได้มีการออกกฎหมายล�ำดับรองเพื่อยกเว้นการ
จั ด เก็ บ ภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว หากเอกชนยิ น ยอมให้ ท างราชการจั ด ให้ ใช้ ท รั พ ย์ สิ น เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ จึงถือว่าเป็นมาตรการส่งเสริมด้านภาษีที่มีประโยชน์ที่เอื้อต่อการที่ภาครัฐจะสามารถน�ำ
ที่ดินของเอกชนมาใช้ท�ำประโยชน์โดยเฉพาะเป็นพื้นที่อาหารอย่างมาก
4) มาตรการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครสามารถด�ำเนินกิจการตามอ�ำนาจหน้าทีภ่ ายใต้พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 รวมทั้งสิ้น 27 กิจการ ซึ่งไม่ปรากฏหน้าที่การจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
เกษตรกรรมภายในกรุงเทพมหานครเองเป็นการเฉพาะ แต่ก็มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการผังเมือง
(มาตรา 89 (5)) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 89 (10))  การควบคุมอาคาร (มาตรา 89 (11)) การ
ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 89 (12)) การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาสถาน
ที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 89 (13))   หรือการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มาตรา 89 (14)) โดย
กรุงเทพมหานครสามารถอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
มาตรา 97 และ 98 ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้
จากการศึกษา พบว่า การที่กรุงเทพมหานครไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะเรื่องการท�ำ
เกษตรกรรม ท�ำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้อำ� นาจตามกฎหมายบริหารจัดการเรือ่ งเกษตรกรรมได้โดยตรง
กล่าวคือ หากกรุงเทพมหานครต้องการจะด�ำเนินการเกษตรกรรมในเมืองคงจะต้องอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
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ปรากฏในมาตรา 89 ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ได้กล่าวไปข้างต้น แต่กรุงเทพมหานครคงจะไม่สามารถออกข้อบัญญัตทิ อ้ ง
ถิ่นเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเกษตรกรรมเป็นการเฉพาะได้ กรุงเทพมหานครจึง
ไม่สามารถจัดการและส่งเสริมเกษตรกรรมได้เท่าที่ควร
นอกจากนีก้ รุงเทพมหานครไม่มแี นวนโยบายหรือแผนเกษตรกรรมในเมืองทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจน โดยการ
จัดการเรือ่ งเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครจะอยูภ่ ายใต้นโยบายและการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึง่ จัดการเรือ่ งเกษตรกรรมในลักษณะภาพรวมของประเทศแนวนโยบายการท�ำเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร
จึงไม่ได้มแี นวนโยบายทีแ่ ตกต่างกับแนวนโยบายการท�ำเกษตรกรรมในต่างจังหวัดแต่อย่างใด แม้วา่ บริบทการ
ท�ำเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครจะมีบริบทที่ต่างออกไป (อลิศรา มีนะกนิษฐ, 2562)
อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครสามารถด�ำเนินการจัดสรรเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมในสวนสาธารณะภายใต้
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยให้บุคคลอื่นมาใช้พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการเพาะปลูกโดยเก็บค่า
บริการได้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 89 (13) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543 ข้อ 4 (6) - (7) และข้อ 5 ประกอบ
กับอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบว่าด้วยการด�ำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดการสวนสาธารณะ
ในความดูแลและรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก�ำหนดวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานของสวนสาธารณะไว้ 2
ประการ ได้แก่ เพื่อเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
ด้านวิชาการเกษตร ด้านพฤกษศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตกแต่งต้นไม้และไม้ประดับแก่ส่วน
ราชการ เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป แต่ทงั้ นี้ เนือ่ งจากระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 ไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
เก็บค่าบริการกรณีขออนุญาตใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ การเพาะปลูกหรือการกสิกรรมภายในสวนสาธารณะไว้ ผูข้ ออนุญาต
ใช้สวนสาธารณะเพื่อท�ำการเพาะปลูกจึงต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรณีๆ ไป
สรุปและอภิปรายผล
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านที่ดินเพื่อท�ำเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานคร                    
แต่มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อจ�ำกัดเนื่องจากมีเจตนารมณ์จัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใน
ภาพรวมของประเทศ จึงท�ำให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพ
ข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแตกต่างกับพื้นที่เกษตรกรรมในต่างจังหวัด ส่วนกฎหมายระดับ
กรุงเทพมหานครยังไม่มีบทบัญญัติในการจัดการหรือส่งเสริมด้านเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่นหรือภายใน
กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นแนวทางไปใช้ประโยชน์โดยเห็นควรปรับปรุงกลไกของ
กฎหมายทีม่ อี ยูใ่ ห้สามารถบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพเนือ่ งจากการตรากฎหมายขึน้ ใหม่อาจไม่จำ� เป็น
และอาจเพิ่มปัญหาความซับซ้อนระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ดังนี้
1) เพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่บริหารจัดการของกรุงเทพมหานครให้มีอ�ำนาจจัดการเรื่องเกษตรกรรมภายใน
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89                                      
ซึ่งเมื่อกรุงเทพมหานครมีอ�ำนาจจัดการด้านเกษตรกรรมโดยตรงเองแล้ว จะสามารถใช้อ�ำนาจในการตราข้อ
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บัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
มาตรา 97 และ 98 ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย่อมใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 49 วางระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครอาจจัดแบ่งพื้นที่สวนสาธารณะส�ำหรับเพาะปลูกเป็นพื้นที่อาหาร โดยเพิ่มเติม
ระเบียบในค่าบริการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 เป็นการเฉพาะ   
2) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ดินที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐต่างๆ รวมถึงที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้ว่า
ที่ดินที่รัฐยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีเนื้อที่เท่าใด อยู่ต�ำแหน่งหรือพิกัดใด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินนั้นต่อไป
3) เพิม่ เติมแนวคิดพืน้ ทีส่ เี ขียวกินได้ในแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานรัฐหรือในกฎหมายล�ำดับรองทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง ก�ำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและ
พาณิชยกรรม หรือแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในการพิจารณามาตรฐานขั้นต�่ำของการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม หรือเพิ่มเติมในค�ำนิยามของ “ที่ว่างภายนอกอาคาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร เป็นต้น
4) เพิม่ เติมมาตรการจูงใจทางภาษี โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 มาตรา 6 และ 8 (8) ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเอกชนน�ำที่ดินออกให้เช่าท�ำ
เกษตรกรรมในพื้นที่เขตเมือง หรือหากเอกชนน�ำที่ดินเข้าร่วมโครงการท�ำเกษตรกรรมในเมืองร่วมกับภาครัฐ
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