
สรุปข้อมูลสวนส้ม ส.ป.ก. เชียงใหม่ เสนอ พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รมว.กษ. 
วันท่ี 21 ก.ย. 60 

 
ทําไมต้องไถสวนส้มในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.เชียงใหม่ ท่ียึดคืน 
 
1. พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ียึดคืน คือ อะไร 
- พ้ืนท่ี ส.ป.ก. มีประมาณ 40 ล้านไร่ ซ่ึงมีประมาณ 4 ล้านไร่ ท่ีครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
- การดําเนินการต่อผู้ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายมักใช้ระยะเวลานาน 
- จึงมีคําสั่ง หน.คสช. ท่ี 36/2559 ใช้อํานาจตาม ม.44 ยึดคืนพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ขนาดใหญ่ท่ีครอบครองโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยกําหนดข้ันตอนชัดเจน ได้แก่ การประกาศพ้ืนท่ีเป้าหมาย การแสดงหลักฐานการครอบครอง 
การแจ้งเตือนให้รื้อถอน/ย้ายออก การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ียึดคืน และ การจัดสรรให้เกษตรกร 
 
2. ในกรณีสวนส้มในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.เชียงใหม่ ดําเนินการอย่างไร 
- เม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 59 ได้ปิดประกาศให้ผู้ท่ีครอบครองพ้ืนท่ีสวนส้มในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.เชียงใหม่ นําหลักฐานการ
ครอบครองมาแสดง ภายใน 15 วัน คือ วันท่ี 16 ส.ค. 59 
- หลักฐานท่ีชอบด้วยกฎหมาย คือ เอกสารตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงได้ระบุในคําสั่ง หน.คสช. ท่ี 
36/2559 ได้แก่ 
 1. โฉนดท่ีดิน โฉนดตราจอง หรือ ตราจองท่ีตราว่า “ทําประโยชน์แล้ว” 
 2. น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข. 
 3. ส.ค.1 
 4. ส.ค.2 
 5. ใบจอง 
 6. ใบเหยียบย่ํา 
 7. น.ค.3, กสน.3, กสน.5 
 8. หนังสือสิทธิอย่างอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย 
- ผู้ครอบครองได้นําหลักฐานการครอบครองมาแสดงต่อ ส.ป.ก. เป็นเอกสารการเสียภาษีบํารุงท้องท่ี (ภบท.5) 
- ส.ป.ก. ได้พิจารณาเอกสารท่ีนํามาแสดงแล้ว เห็นว่ามิใช่เอกสารการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และ ผู้
ท่ีนําเอกสารมาแสดงมิใช่เกษตรกรตามกฎหมายการปฏิรูปท่ีดิน ส.ป.ก. จึงยึดคืนพ้ืนท่ี 5,960 ไร่ 
- ท้ังนี้ สวนส้มไม่มีสิทธิครอบครองพ้ืนท่ี ส.ป.ก. โดยการเช่า หรือ ขอรับเอกสารสิทธิ หรือ กระจายสิทธิให้
ลูกจ้าง เนื่องจากขัดกับกฎหมาย ส.ป.ก. ท่ีกําหนดให้ผู้ครอบครองพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ต้องเป็นเกษตรกร และ 
ครอบครองได้รายละไม่เกิน 50 ไร่ 
- ส.ป.ก. ได้ปิดประกาศให้ผู้ครอบครองทราบ เพ่ือดําเนินการรื้อถอน/ย้ายออกภายในระเวลาท่ีกําหนด คือ 30 
วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่ง ซ่ึงเป็นข้ันตอนตามคําสั่ง หน.คสช. ท่ี 36/2559 
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3. จําเป็นต้องรื้อถอนสวนส้มหรือไม่ 
- ตามคําสั่ง หน.คสช. ท่ี 36/2559 ระบุไว้ว่าหากได้พิจารณาเห็นว่าเอกสารท่ีผู้ครอบครองนํามายื่นมิชอบด้วย
กฎหมาย 
 - ให้เจ้าหน้าท่ีท่ี ส.ป.ก. แต่งต้ังมีอํานาจดําเนินการดังนี้ 
  - สั่งให้ผู้ครอบครองรื้อถอน/ย้ายออกภายในระเวลาท่ีกําหนด คือ 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่ง 
  - ในกรณีท่ีผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการจัดสรรท่ีดินให้เกษตรกร ซ่ึงในกรณีนี้ ส.ป.ก. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครอง 
 - ส่วนสิ่งก่อสร้างท่ีไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการจัดสรรท่ีดินให้เกษตรกร ให้สามารถยึดเป็นกรรมสิทธิ์
ของ ส.ป.ก. ได้ 
- ในกรณีนี้ สวนส้มสามารถเลือกได้ 2 ทางเลือก ดังนี้ 
 1. ผู้ครอบครองรื้อถอนสวนส้มออก 
 2. ผู้ครอบครองไม่รื้อถอนสวนส้มออก ปล่อยให้ ส.ป.ก. นําสวนส้มมาใช้จัดสรรท่ีดินให้เกษตรกรได้ 
- แต่ท้ังนี้ หากผู้ครอบครองต้องการื้อถอนสวนส้มออก ต้องดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
4. สวนส้ม และ ส.ป.ก. ดําเนินการอย่างไรต่อไป 
- เนื่องจากการรื้อถอน/ย้ายออก จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และ เศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 
- จึงมีการเจรจาระหว่างสวนส้ม และ ส.ป.ก. โดยทางสวนสม้ยินดีท่ีจะยกสวนส้มพร้อมอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค และ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ ส.ป.ก. เพ่ือนําไปจัดสรรให้เกษตรกรได้ดําเนินกิจการสวน
ส้มในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร โดย เกษตรกรเป็นผู้บริหาร/ผู้ใช้ประโยชน์จากสวนส้มต่อไป ซ่ึงสวนส้มจะรับ
ซ้ือผลผลิตจากสหกรณ์การเกษตรท่ีจัดต้ังข้ึนในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา 
 
5. ทําไมต้องเป็นเกษตรพันธะสัญญา 
- ข้อจํากัดในการทําสวนส้ม 
 1. ต้นส้ม นําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มีอายุราว 20 ปี ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ 
 2. มีเทคนิคการดูแลส้มเฉพาะ ซ่ึงเกษตรท่ัวไป ไม่สามารถทําได้ จําเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
 3. ต้องป้องกันโรคระบาดในสวนส้ม หากเกิดจะทําให้เสียหายท้ังหมด และ ยากท่ีจะฟ้ืนคืนได้ 
 4. ตลาดเดิมของสวนส้ม เป็นตลาดระดับบน ต้องอาศัยสวนส้มในการเชื่อมโยงผลผลิตของสหกรณ์กับ
ตลาดเดิม 
- ในภาพรวมมีการใช้เงินทุนท่ีสูงมาก ซ่ึงเกษตรกรท่ีเข้ามาใหม่/สหกรณ์ไม่มีเงินทุนมาก 
- จึงจําเป็นต้องพ่ึงพาเงินทุนจากสวนส้มในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา 
- ท้ังนี้ การทําเกษตรพันธะสัญญาเป็นเรื่องระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่ีจะจัดต้ังโดยเกษตรกรท่ีได้รับการ
จัดสรรท่ีดิน กับ สวนส้ม ซ่ึงไม่ใช่ข้อผูกมัดสหกรณ์การเกษตรแต่อย่างไร ทางสวนส้มต้องเจรจาตกลงกับสหกรณ์
การเกษตรจนเป็นท่ีพึงพอใจของท้ังสองฝ่าย  
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6. เม่ือถึงตรงนี้ จะเห็นว่า มี 2 ทางเลือกท่ีทําได้ คือ 
1. ให้สวนส้มรื้อถอน/ย้ายออก จากนั้น ส.ป.ก. นําพ้ืนท่ีดังกล่าว ไปจัดสรรให้เกษตรกรท่ียากไร้ขาดท่ีทํากิน 
เกษตรกรท่ีเข้ามาใหม่เริ่มต้นเองท้ังหมด 
2. ให้สวนส้มยินยอมยกสวนส้มพร้อมอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ ส.ป.ก. 
เพ่ือนําไปจัดสรรให้เกษตรกรท่ียากไร้ขาดท่ีทํากิน เกษตรกรท่ีเข้ามาใหม่มีอาชีพทันที และ สวนส้มไม่เสียหาย
ทางเศรษฐกิจมากนัก 
 
ซ่ึงทางท่ีเลือก คือ ทางท่ี 2 ซ่ึงเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร และ เป็นทางท่ีสวนส้มเองมีความยินดี 
 
7. ต้องทําอย่างไรกันต่อไป 
- เกษตรกรท่ียากไร้ท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดิน ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีเข้ามาอยู่ใหม่ มีข้อจํากัด ดังนี้ 
 - ไม่มีท่ีพักอาศัย 
 - ขาดความรู้ในการทําสวนส้ม การบริหารจัดการ และ การตลาด 
 - มีเงินทุนน้อย ต้องมีรายได้ประจําวันเพ่ือดํารงชีพ ไม่สามารถพ่ึงพารายได้จากสวนส้มทางเดียวได้ เพราะ
เก็บผลผลิตได้ปีละครั้ง มีรายได้ปีละครั้ง 
- จึงนํามาสู่นโยบายการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ โดยการทํางานบูรณาการจากทุกหน่วยงานในรูปแบบ คทช. 
คือ การพัฒนาท่ีดินให้มีความพร้อมในการพักอาศัย/ทําการเกษตร โดยมีการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และ การ
จัดต้ังสหกรณ์การเกษตร 
- ดังนั้น ในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ียึดคืนได้ จะพัฒนาก่อน โดยแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 5 ส่วน คือ พ้ืนท่ีพักอาศัย พ้ืนท่ีทํา
การเกษตรส่วนตัว พ้ืนท่ีทําการเกษตรแปลงรวม พ้ืนท่ีส่วนกลาง เช่น ท่ีตั้งสหกรณ์ ถนน สระน้ํา เป็นต้น และ 
พ้ืนท่ีป่าชุมชน (ถ้ามี) 
- หากไม่พัฒนาพ้ืนท่ีเช่นนี้ เกษตรกรแทบจะหมดหนทางในการอยู่อาศัย/ทําการเกษตร ในหลายกรณีมักจบลง
ด้วยการขาย ซ่ึงไม่เกิดผลดีเลย เป็นปัญหาไม่รู้จบ 
 
8. มีทางเลือกในการสร้างท่ีพักอาศัยให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ นอกจากสวนส้มหรือไม่ 
- ส.ป.ก. ไม่มีท่ีว่างในพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีจะนํามาสร้างท่ีพักอาศัยให้เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ 
- เกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิอันชอบธรรมในการใช้พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ีจัดสรรให้ ซ่ึงต้องดูแลพ้ืนท่ี/ใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ จึงต้องพักอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ/ป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนนําไปใช้ประโยชน์โดยมิ
ชอบ 
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9. การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนส้มตามนโยบาย/ข้อตกลงข้างต้นมีข้อจํากัดอย่าง และ แก้ปัญหากันอย่างไร 
- บ้านพักอยู่ในสวนส้มไม่ได้ เนื่องจาก 
 - ท่ีพักอาศัยต้องอยู่ห่างจากยาฆ่าแมลง และ อยู่เหนือลม เนื่องจากจะเป็นอันตราย 
 - ท่ีพักอาศัยต้องไม่ติดสวนส้ม เนื่องจากเกิดโรคระบาดสวนส้มได้ง่าย 
 - สวนส้มต้องมีความปลอดภัย เนื่องจากผลผลิตส้มมีราคาสูง 
- การกําหนดให้บ้านพักของเกษตรกรอยู่ในพ้ืนท่ีติดกัน (ไม่กระจายในสวนส้ม) จะทําให้ 
 - ทําแนวกันยาฆ่าแมลง และ การป้องกันโรคระยาดได้ง่าย 
 - ชุมชนดูแลช่วยเหลือกัน และ ระมัดระวังผลผลิตส้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การจัดระบบสาธารณูปโภค/สิ่งอํานวยความสะดวก/การรักษาความปลอดภัย สามารถทําได้ง่าย และ มี
ต้นทุนตํ่า 
- พ้ืนท่ีพักอาศัยต้องมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงมีท้ังพืชระยะสั้น ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง 
เพ่ือให้มีรายได้ตลอดปี เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีพได้ในช่วงท่ีไม่มีรายได้จากสวนส้ม หรือ ผลผลิตส้มราคาตก 
- ในกรณีสวนส้มนี้ พิจารณาเห็นว่า เกษตรกรควรมีท่ีพักอาศัยพร้อมพ้ืนท่ีทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละ 2 ไร่ 
ซ่ึงแตกต่างจากกรณีอ่ืนๆ ท่ีจัดท่ีพักอาศัย รายละ 1 ไร่ และ พ้ืนท่ีทําการเกษตร รายละ 5 ไร่ เนื่องจากกรณีนี้
สวนส้ม เกษตรกรมีพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นสวนส้ม 
- แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนต้องมีขนาดพอประมาณ คือ ชุมชนละ 50 - 70 ครัวเรือน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้าน
ความแออัด ซ่ึงได้แบ่งเป็น 5 ชุมชน โดยแต่ละชุมชนกระจายตัวรอบสวนส้ม เพ่ือสะดวกการดูแลสวนส้มของ
ตนเอง และ การเดินทาง (สวนส้ม มีขนาดโดยประมาณ กว้าง 2.5 กม. ยาว 5.8 กม.) 
- เม่ือเห็นชอบเรื่องพ้ืนท่ีพักอาศัยพร้อมพ้ืนท่ีทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละ 2 ไร่ แล้ว ซ่ึงสวนส้มจะรองรับ
เกษตรกรได้ 300 ราย จึงต้องจัดพ้ืนท่ีสวนส้ม 5,958 ไร่ ดังนี้ 
 - พ้ืนท่ีพักอาศัยพร้อมพ้ืนท่ีทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวม 600 ไร่ 
 - พ้ืนท่ี Buffer Zone เพ่ือป้องกันยาฆ่าแมลง/โรคระบาด รวม 769 ไร่ 
 - พ้ืนท่ีท่ีจะเป็นถนน/พ้ืนท่ีส่วนกลาง รวม 769 ไร่ 
 - พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา รวม 352 ไร่ 
 - พ้ืนท่ีสวนส้ม เหลือ 4,061 ไร่ 
- ท้ังนี้พ้ืนท่ีบางส่วนมีอยู่แล้ว แต่พ้ืนท่ีบางส่วนต้องถากถางสวนส้ม เนื้อท่ี 947 ไร่ ซ่ึงได้เลือกพ้ืนท่ีท่ีเป็นต้นส้ม
ใกล้หมดอายุ หรือ มีผลผลิตน้อย 
- ส.ป.ก. ได้ขอรับการสนับสนุนหน่วยทหารช่างจาก ทบ. ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวทางข้างต้น ซ่ึงหน่วยทหาร
ช่างได้ดําเนินการถากถางสวนส้ม 
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10. การส่งเสริมอาชีพสวนส้มกับเกษตรกรรายใหม่ทําอย่างไร 
- เพ่ือให้เกษตรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดิน ส.ป.ก. รายใหม่ ซ่ึงยังไม่เคยทําสวนส้มมาก่อน สามารถทําสวนส้มได้ จึง
ต้องมีพ่ีเลี้ยง คือ เกษตรกรบางส่วนจากสวนส้มเดิมเข้ามารับการจัดสรรท่ีดิน และ สอนการทําสวนส้มต่อไป 
- การจัดสรรให้เกษตรกรบางส่วนจากสวนส้มเดิม เป็นไปตามระเบียบ คทช. ดังนี้ 
 1. เป็นเกษตรกรท่ียากไร้ 
 2. เป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ 
- เกษตรกรรายเดิม หากได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของสวนส้มแล้ว ไม่มีอาชีพ และ ไม่มีท่ีดินทํากิน สามารถ
ขอรับสิทธิ จากท้ังสองข้อได้ 
- การพิจารณาเกษตรกรเป็นอํานาจหน้าท่ีของ คทจ.เชียงใหม่ ซ่ึงมี ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฯ 
 
เม่ือถึงตรงนี้ จึงจําเป็นต้องรื้อสวนส้มบางส่วน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร ซ่ึงส่วนท่ีเก่ียวข้องได้
คิดวางแผนทําอย่างรอบคอบท่ีสุดแล้ว อีกท้ังสวนส้มเองได้รับทราบสิทธิของตนเอง มีความเข้าใจการ
ดําเนินการเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสร้างความเข้าใจ และ เช่ือม่ันในการดําเนินการของ
รัฐบาล เดินหน้าต่อ 
 


