
 
 

การขุดดินและถมดินของตามกฎหมายสหพันธรัฐมาเลเซีย 

* สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย 

๑. บทน า 

 การศึ กษากฎหมายว่ า ด้ ว ยการขุ ดดิ นและถมดิ น  (Land Excavation and Landfill Law)  
ของสหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) เป็นอีกประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ เนื่องจาก
สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของอาเซียน รวมทั้งยังเป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับประเทศไทยตลอดมา แม้ระบบกฎหมายและรูปแบบการปกครองของมาเลเซียและไทย 
จะมีความแตกต่างกัน โดยมาเลเซียใช้ระบบกฎหมายแบบ “Common Law”  ที่ยึดถือจารีตประเพณี 
จากค าพิพากษาของศาลเป็นบ่อเกิดของกฎหมายและมีรูปแบบการปกครองแบบ “รัฐรวม” (Federal State) 
ซึ่งท าให้แต่ละรัฐมีรัฐบาล (State Government) ที่มีอ านาจทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการได้
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง (Federal Government) ในขณะที่ ไทยใช้ ระบบกฎหมาย 
แบบ “Civil Law” ที่ยึดถือกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย และมีรูปแบบการปกครองแบบ 
“รัฐเดี่ยว” (Unitary State) ที่มีองค์กรหลักต่าง ๆ ที่ใช้อ านาจในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ  
อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองประเทศเหมือนกันคือ การมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา “ความต้องการใช้ประโยชน์ 
จากที่ดิน (Demand for Land Use)” ที่ เ พ่ิมมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) อันสะท้อนออกมาผ่านทางบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการ
ขุดดินและถมดิน ดังนั้น ในบทความนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดดินและ
ถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายของผู้อ่านต่อไป 

๒. ความหมายของค าว่า “การขุดดินและถมดิน” ตามกฎหมาย 

 เนื่ องจากประเทศมาเลเซียไม่มีกฎหมายเฉพาะว่ าด้วยการขุดดินและถมดินเหมือนกับ 
ประเทศไทยที่มี “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓” (Land Excavation and Land Filling 
Act B.E.2543) ที่มีการก าหนดนิยามความหมายของค าว่าการขุดดินและถมดินไว้อย่างชัดเจน  ดังนั้น
ความหมายของค าว่า “การขุดดินและถมดิน” ตามกฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซียจึงมีความหมายแตกต่าง
กันไปตามกฎหมายเฉพาะด้านแต่ละเรื่องของสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

 - พระราชบัญญัติการพัฒนาแร่  ค.ศ.  ๑๙๙๔  (Mineral Development Act 1994 (Act 525))  
มาตรา ๓ ก าหนดนิยามค าว่า “เหมือง” ว่าให้หมายความรวมถึง “การขุด” ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ 
การท าเหมืองตามมาตรานี้๑ 

                                                           

* นิสิตฝึกงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ กองกฎหมายต่างประเทศ 
๑ Interpretation 

3. (1) In this Act, unless the context otherwise requires — … 



 
 

 - พระราชบัญญัติถนน ทางระบายน้ า และอาคาร ค.ศ. ๑๙๗๔ (Street, Drainage and Building 
Act 1974 (Act 133)) มาตรา ๗๐A (๑๘) ก าหนดนิยามค าว่า “งานดิน” (earthworks) ว่าให้หมายความ
รวมถึง “การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปิดหน้าดิน การปรับระดับ การถมโดยใช้วัสดุปลูกสร้าง การลงเสาเข็ม 
การสร้างฐานราก การล้มต้นไม้ลงในที่ดิน หรือการกระท าอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับท่ีดินหรือส่งผลกระทบต่อที่ดิน”๒ 

 - พระราชบัญญัติการจัดวางผังเมือง ค.ศ. ๑๙๗๖ (Town and Country Planning Act 1976  
(Act 172)) มาตรา ๒ ก าหนดนิยามค าว่า “งานดิน” (earthworks) ว่าหมายความรวมถึง “การกระท าใด ๆ 
เกี่ยวกับการขุดดิน การปรับระดับพ้ืนดิน การเติมพ้ืนที่ว่างด้วยวัสดุใด ๆ หรือการตัดโค่นต้นไม้บนพ้ืนที่ใด ๆ 
หรือการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือรบกวนพ้ืนที่ใด ๆ”๓ 

 เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างการก าหนดนิยามความหมายของค าว่า “การขุดดินและถมดิน” ข้างต้น 
สามารถพิเคราะห์ได้ว่า เมื่อประเทศมาเลเซียไม่มีกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับเรื่องการขุดดินและถมดินโดยเฉพาะ 
การก าหนดนิยามเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินในกฎหมายแต่ละฉบับจึงเป็นไปเพ่ือให้ขอบเขตของนิยาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของแต่ละกฎหมายให้มากที่สุด 

๓. บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

 ด้วยความที่ประเทศมาเลเซียไม่มีกฎหมายหลักโดยเฉพาะเรื่องการขุดดินและถมดิน ดังนั้น 
กฎหมายทุกฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จึงมีบทบัญญัติเรื่องการด าเนินงานขุดดินถมดินแยก
ตามแต่ละฉบับไป ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศมาเลเซียก็พบว่ามีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องกระบวนการขุดดินและถมดินอยู่ด้วยกันหลายฉบับ สามารถยกตัวอย่างและอธิบายได้
ดังนี้ 

 ๓.๑ พระราชบัญญัติถนน ทางระบายน  า และอาคาร ค.ศ. ๑๙๗๔ (Street, Drainage and 
Building Act 1974 (Act 133)): พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศลงราชกิจจานุ เบกษาของมาเลเซีย  
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงและรวบรวมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับถนน 

                                                           

“ mine”, when used as a noun, means any place, excavation or working wherein, whereon or 
whereby any operation connected with mining is carried on together with all buildings, premises, erections, 
water reservoirs, tailing ponds, waste, other dumps and appliances belonging or appertaining thereto above 
or below the ground or in or below the sea for the purpose of winning, obtaining or extracting any mineral 
by any mode or method or for the purpose of dressing, treating or preparing mineral ores; 
๒ ( 1 8 )  In this section and in any by-laws made thereunder the word "earthworks" includes any act of 
excavation, levelling, filling with any material, piling, the construction of foundations, or felling of trees, on 
any land, or any other act of dealing with or disturbing any land. 
๓ Interpretation 

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires— … 
“ earthworks” includes any act of excavation, levelling, filling with any material, or felling of trees 

on any land, or any act of dealing with or disturbing any land; 



 
 

ทางระบายน้ า และอาคารซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ของมาเลเซียตะวั นตก 
(บริเวณแหลมมลายู) เท่านั้น๔ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขุดดินและถมดิน
ซึ่งเป็นมาตราหลัก ได้แก่ มาตรา ๗๐A ซึ่งได้วางมาตรฐานในการก าหนดวิธีการขุดดินและถมดินอย่างถูกต้อง
ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งวางหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องไว้หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น 
  ๑) “ห้ามมิให้ผู้ใดเริ่มหรือด าเนินงานดินต่อไปหรืออนุญาตให้มีการเริ่มหรือด าเนินการโดย
ไม่ได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบให้หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่น
พิจารณาก่อน”๕ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “หน้าที่” ของผู้ด าเนินการด้านงานดินที่จะต้องได้รับอนุญาตและต้อง
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐประจ าท้องถิ่นนั้น ๆ ให้ทราบถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องเสียก่อน จึงจะด าเนินงานดินได้ 

  ๒) “ในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วว่างานดินนั้นก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตหรือทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นอาจออกค าสั่งระงับงานดิน
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ และให้การออกหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานอันเป็นที่สุด และ ไม่อาจ 
อุทธรณ์ฎีกาต่อไปยังศาลใด ๆ ได้”๖ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “อ านาจทางปกครองของหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่น” 
ที่สามารถออกค าสั่งทางปกครองในการระงับการด าเนินงานดินทั้งหมดหรือบางส่วนได้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(Public Interest) ของประชาชน และเป็นกรณีที่อ านาจทางตุลาการไม่สามารถตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของค าสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของบุคคลได้ อันเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายปกครองของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วและของประเทศไทย 

  ๓) “ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือค าสั่งที่ออกตามมาตรานี้ หรือ
กระท าการขัดขวางหน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นมิให้เข้าไปในพ้ืนที่หรือปฏิบัติงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นริงกิต หรือทั้งจ าท้ังปรับ และในกรณีท่ียังมีการฝ่าฝืนกระท าความผิดอยู่ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยริงกิตต่อวัน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้มีการฝ่าฝืน”๗ ซึ่งเป็นการก าหนด “โทษอาญา”

                                                           
๔ An Act to amend and consolidate the laws relating to street, drainage and building in local authority areas 
in Peninsular Malaysia, and for purposes connected therewith. 
๕ ( 1 )  No person shall commence or carry out or permit to be commenced or carried out any earthworks 
without having first submitted to the local authority plans and specifications in respect of the earthworks 
and obtained the approval of the local authority thereto. 
๖ ( 4 )  The local authority may, where it certifies that the safety of life or property is affected or is likely to 
be affected by any earthworks, order the immediate cessation of the whole or any part of the earthworks; 
the certificate of the local authority under this subsection shall be conclusive proof of the matters stated 
therein and shall not be questioned or be subject to any appeal or review in any court. 
๗ (9) Any person who contravenes any provision of this section or fails to comply with any direction or order 
given under this section or does any act to obstruct in any manner whatsoever the entry or the execution 
of any work authorised to be effected or executed under this section by or on behalf of the local authority 
shall upon conviction be guilty of an offence and shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 
five years or to a fine not exceeding fifty thousand ringgit or to both, and in the case of a continuing offence 
to a fine which may extend to five hundred ringgit for every day during which the offence is continued. 



 
 

ของความผิดของการฝ่าฝืนบทบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกตามความใน
มาตรานี้  หรือกระท าการขัดขวางเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่นมิให้เข้าไปใช้อ านาจทางปกครองในพ้ืนที่ 
หรือปฏิบัติงาน 

  ๔) “ในกรณีที่ผู้ใดถูกตัดสินให้มีความผิดตามอนุมาตรา (๙) หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นอาจ
เพิกถอนการอนุญาตแบบแปลนและรายการประกอบแบบตามอนุมาตรา (๑) และให้ผู้ที่ด าเนินงานดินอยู่นั้น
ระงับการด าเนินงานดิน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเรื่องการเพิกถอนดังกล่าว”๘ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอ านาจของ
หน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นที่สามารถอ้างถึงการกระท าความผิดดังกล่าวเพ่ือ “ออกค าสั่งทางปกครอง”  
ที่กระทบสิทธิให้มีผลบังคับต่อผู้กระท าความผิดนั้นได้ 

  ๕) “เมื่อมีค าสั่งให้ระงับการด าเนินงานดินตามอนุมาตรา (๔) และ (๕) หรือเป็นผลจากการ
เพิกถอนตามอนุมาตรา (๑๐) แล้วไม่มีการปฏิบัติตาม หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นอาจท าการขับไล่บุคคลใด ๆ 
หรือขนย้ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักร หรือวัตถุอื่นใดออกจากพ้ืนที่ที่ด าเนินงานดิน เพ่ือเป็นการประกัน
ได้ว่ามีการระงับการด าเนินงานดินแล้วอย่างแท้จริง และเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ 
ส่วนท้องถิ่นอาจประสานไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือขอความช่วยเหลือได้”๙ ซึ่งสะท้อนถึงเรื่อง “สิทธิในการ 
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในการบังคับทางปกครอง” 

 ๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดวางผังเมือง ค.ศ. ๑๙๗๖ (Town and Country Planning Act 
1976 (Act 172)): พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาของมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 
ค.ศ. ๑๙๗๖ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรวบรวมกฎหมายและนโยบายให้เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือใช้ก าหนดหลักเกณฑ์
และควบคุมการวางผังเมืองภายในเขตดินแดนแหลมมลายูเท่านั้น๑๐ (ยกเว้นกรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐซาบาห์  
และรัฐซาราวัคที่มีกฎหมายวางผังเมืองของตัวเอง) โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องกระบวนการควบคุมการด าเนินงานขุดดินและถมดินอยู่หลายมาตรา เช่น การห้ามมิให้บุคคลใด
นอกจากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น เริ่มด าเนินการหรือด าเนินการพัฒนาที่ดินในทางใด ๆ จนกว่าจะได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายนี้ เว้นแต่หากเป็นการขุดดิน (รวมถึงการขุดดินเพ่ือสร้างบ่อน้ า) ที่ท าในการด าเนินงานทาง

                                                           
๘ ( 1 0 )  Where a person has been convicted of an offence under subsection (9 )  the local authority may 
revoke the approval of the plans and specifications given under subsection (1), and the person carrying out 
the earthworks shall upon receipt of the notice of such revocation forthwith cease the whole of the 
earthworks. 
๙ (11) Where cessation of the earthworks has been ordered under subsection (4) or (5) or is required to be 
effected under subsection (10) and the order or requirement is not complied with, the local authority 
may summarily eject any person or remove any equipment, vehicle, machinery or any article whatsoever 
from the site of the earthworks to secure the cessation of the earthworks and for this purpose may seek 
the assistance of the police. 
๑๐ An Act for the proper control and regulation of town and country planning in Peninsular Malaysia and 
for purposes connected therewith or ancillary thereto. 



 
 

การเกษตรตามปกติในพ้ืนที่ที่มีการแบ่งเขตเพ่ือการเกษตร ตามมาตรา ๑๙๑๑ ซึ่งหากบุคคลใดเริ่มด าเนินการ
หรือด าเนินการการพัฒนาที่ดินใดที่ขัดต่อมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนริงกิต หรือต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ และในกรณีที่มีการกระท าความผิดต่อเนื่องหลังจากถูกสั่งลงโทษแล้ว 
อาจถูกปรับอีกห้าพันริงกิตต่อวันในระหว่างที่การกระท าผิดนั้นยังด าเนินต่อไปตามมาตรา ๒๖๑๒ 

 ๓.๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาแร่ ค.ศ. ๑๙๙๔ (Mineral Development Act 1994 (Act 
525)): พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาของมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ค.ศ. ๑๙๙๔  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างการตรวจสอบควบคุมการส ารวจและการท าเหมืองแร่๑๓ โดยมีบทบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานของงานขุดดินและถมดิน เพ่ือให้การด าเนินการขุดดินและถมดิน
อันเกี่ยวกับกิจการเหมืองแร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอยู่หลาย
มาตรา เช่น มาตรา ๑๐ (๑) ทีว่างหลักว่า ผู้ถือใบอนุญาตการท าเหมืองไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
หรือผู้เช่าพ้ืนที่ท าเหมือง ต้องแจ้งแผนปฏิบัติการท าเหมืองให้อธิบดีทราบ เพ่ือการขออนุมัติการท าเหมือง  
ก่อนจะเริ่มงานใด ๆ ในพ้ืนที่ท าเหมือง๑๔ ซึ่งหากผู้ถือใบอนุญาตการท าเหมืองไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของ

                                                           
๑๑ Prohibition of development without planning permission 

19. (1) No person, other than a local authority, shall commence, undertake, or carry out any 
development unless planning permission in respect of the development has been granted to him under 
section 22 or extended under subsection 24(3). 

(2) Notwithstanding subsection (1), no planning permission shall be necessary— … 
(c) for any excavation, including excavation of or for wells, made in the ordinary course of 

agricultural operations in areas zoned for agriculture; 
๑๒ Offences relating to unauthorized development 
26. (1) A person who, whether at his own instance or at the instance of another person— … 

 (b) commences, undertakes, or carries out, or permits to be commenced, undertaken, or carried 
out, any development in contravention of section 19 or 20; … 

commits an offence and is liable, on conviction, to a fine not exceeding *five hundred thousand 
ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both and, in the case of a continuing 
offence, to a further fine which may extend to **five thousand ringgit for each day during which the 
offence continues after the first conviction for the offence. 
๑๓ An Act to provide for the inspection and regulation of the exploration and mining of minerals and mineral 
ores and for other matters connected therewith. 
๑๔ Submission of operational mining scheme 

10. (1) The holder of a proprietary mining licence or mining lease shall be required to submit for 
approval by the Director an operational mining scheme for development work and mining on the land 
which is the subject of such mineral tenement before the commencement of any development work or 
mining within the mineral tenement area. 



 
 

กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้เช่าพ้ืนที่ท าเหมืองไม่ส่งแผนปฏิบัติการท าเหมืองดังกล่าวหรือไม่ปฏิบัติตามแผนการท า
เหมืองนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนริงกิต หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจ าท้ังปรับตามมาตรา ๔๐๑๕ 

 ๓.๔ แนวทางส าหรับความปลอดภัยสาธารณะ และสุขภาวะส่วนรวมในสถานที่ก่อสร้าง (ฉบับ
แก้ไขครั งท่ี ๑) (Guidelines for Public Safety and Health at Construction Sites (1st Revision)): 
เป็นแนวทางที่ออกมาเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๗ โดยกรมความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย (Department of 
Occupational Safety and Health: DOSH) ได้ อาศั ยอ านาจตามมาตรา  ๖๖  ของพระราชบัญญัต ิ
ความปลอดภัย และสุขภาพในการท างาน ค.ศ. ๑๙๙๔ (Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 
514)) ในก าหนดแนวทางดังกล่าวเพ่ือให้สามารถควบคุมการด าเนินการเรื่องความปลอดภัยของงานก่อสร้าง  
อันรวมไปถึงงานขุดดินและถมดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะของการก าหนดแนวทางแก่นายจ้าง
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งสามารถด าเนินการได้ในทุก ๆ กิจกรรมของการก่อสร้าง เพ่ือการป้องกัน
อุบัติเหตุต่อลูกจ้างผู้ท างานและประชาชน๑๖ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยในการท างานขุดดิน
และถมดินจะถูกระบุอยู่ในข้อ ๑๘ ว่าด้วยเรื่องงานขุดดิน (Excavation Works) เป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการอธิบาย
รายละเอียดเรื่องวิธีการท าให้งานขุดดินในพ้ืนที่ก่อสร้างเป็นไปอย่างปลอดภัยตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ เช่น  
ข้อ ๑๘.๔ ที่วางหลักว่า “งานขุดดินทั้งหมดที่ด าเนินการบนถนนหรือทางหลวงควรได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน
รัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลถนนเสียก่อน จึงจะมีการเริ่มด าเนินงานขุดดินได้”๑๗ ข้อ ๑๘.๖ ทีว่างหลักว่า “พ้ืนที่ที่
มีการท างานขุดและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงควรได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายหลังจากเกิด
พายุฝนฟ้าคะนองหรือหลังกรณีอย่างอ่ืนที่มีผลกระทบรุนแรง”๑๘ ข้อ ๑๘.๑๑ ทีว่างหลักว่า “พ้ืนที่ขุดดินที่เป็น
หลุมลึกเกิน 3 เมตร ซึ่งบุคคลใดอาจตกลงไปได้ จะควรมีการป้องกันด้วยเครื่องกีดขวางที่เพียงพอ และควรมี
การติดป้ายแจ้งเตือนอันตรายที่เหมาะสมในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน”๑๙ เป็นต้น 

 เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้างต้น สามารถพิเคราะห์ได้ว่า เมื่อประเทศมาเลเซีย
ไม่มี “กฎหมายแม่บท” เกี่ยวกับเรื่องการขุดดินและถมดินโดยเฉพาะเหมือนกับประเทศไทย ดังนั้นการบังคับ

                                                           
๑๕ Penalty for failure to submit or comply with operational mining scheme 

40. Any holder of a proprietary mining licence or mining lease who fails to submit an operational 
mining scheme or comply with the approved operational mining scheme shall be guilty of an offence and 
shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one hundred thousand ringgit or to imprisonment for 
a term not exceeding five years or to both. 
๑๖ The purpose of these guidelines is to provide guidance to employers on how good work practices can 
be carried out on every activity in the construction to prevent accident to the workers and public. 
๑๗ 18.4 All work carried out on a road or highways shall have an approval of the road controlling authority 
before any work starts… 
๑๘ 18.6 The excavation site and its vicinity shall be checked by a designated person after every rainstorm 
or other hazard-increasing occurrence… 
๑๙ 18 . 1 1  Open sides of excavations where a person may fall more than 3  metres shall be guarded by 
adequate barricades and suitable warning signs shall be put up at conspicuous positions. 



 
 

ใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขุดดินและถมดินตามกฎหมายแต่ละฉบับนั้น จะเป็นในลักษณะของการใช้
บังคับตามขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับไป เช่น บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการท าถนน  
ทางระบายน้ า และก่อสร้างอาคารก็จะเกี่ยวข้องเฉพาะการขุดดินและถมดินเพ่ือการก่อสร้างอาคาร บทบัญญัติ
ของกฎหมายว่าด้วยการจัดวางผังเมืองก็จะเกี่ยวข้องเฉพาะการขุดดินและถมดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ก็จะเกี่ยวข้องเฉพาะการขุดดินและถมดินเพ่ือการ
เริ่มท าและพัฒนาเหมืองแร่ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับก็จะมีขอบเขตการบังคับใช้ รวมไปถึงรายละเอียด
ภายในกฎหมาย เช่น เรื่องการใช้อ านาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ หรือโทษทางอาญาทีแ่ตกต่างกันไป 

๔. บทวิเคราะห์และบทสรุป 

 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินของตามกฎหมายสหพันธรัฐมาเลเซียนั้นได้แก่  
“การก าหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน” ในลักษณะของการวางบทนิยาม
ของค าว่า “การขุดดินและถมดิน” รวมถึงการก าหนด “วัตถุประสงค์” ของกฎหมายแต่ละฉบับที่แตกต่างกัน 
รวมถึง “การก าหนดมาตรการควบคุมการขุดดินและถมดินให้มีประสิทธิภาพ” ผ่านบทบัญญัติกฎหมายที่ 
“ให้อ านาจทางปกครอง” แก่หน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นในการควบคุมงานขุดดินและถมดินให้มีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น ให้อ านาจเจ้าหน้าที่สามารถเพิกถอน
ใบอนุญาตการด าเนินการขุดดินและถมดิน ออกค าสั่งให้หยุดการด าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน และสามารถ
ขับไล่บุคคลผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายได้ รวมไปถึงบทบัญญัติที่ “ก าหนดโทษทางอาญา” ในกรณีที่มี 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์หรือค าสั่งของเจ้าหน้าที่อันออกตามความในกฎหมายนั้น 
เช่น ความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ 
และ “การสร้างช่องทางในกฎหมายล าดับหลักให้สามารถเพิ่มเติมแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุน
รายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน” ซ่ึงสะท้อนออกมาผ่านการใช้อ านาจตามกฎหมาย
ล าดับหลักในการสร้างแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งสร้างมาตรฐานในเรื่องการขุดดินและถมดิน เพ่ือใช้ส่งเสริม
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายล าดับหลักของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว 
หลักการเหล่านี้อาจน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย 
เพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้บทบัญญัติของกฎหมาย
ครอบคลุมถึงทุกกรณีท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 


