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บทสรปุสาํหรบัการบริหาร 
 

 โครงการศึกษาวจิยัเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมดิสทิธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าเป็น
งานวจิยัเพื่อทาํความเขา้ใจภาพรวมของปญัหาและเหตุปจัจยัของปญัหาทีด่นิและบรบิทแวดลอ้มทัง้ทางเศรษฐกจิสงัคม
และการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นผลใหร้าษฎรรอ้งเรยีนวา่ถูกละเมดิสทิธแิละถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดขีบัไล่ออกจากทีด่นิอยู่
อาศยัทํากนิจนไดร้บัความเดอืดรอ้น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิจากเรื่องรอ้งเรยีนการละเมดิ
สทิธดิ้านที่ดนิและป่า วเิคราะห์สงัเคราะห์ประเดน็ทางนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จดัทําความเหน็ในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายและกฎหมาย ทีจ่ะนําไปสูก่ารคุม้ครองสทิธขิองประชาชน และจดัทําขอ้เสนอเพือ่การปฏริูป
โครงสรา้งระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิและปา่ โดยใชว้ธิกีารวจิยัเอกสาร วเิคราะหเ์รื่องรอ้งเรยีนการละเมดิ
สทิธ ิ70-80 กรณี และมกีารจดัประชุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (focused group) วเิคราะหส์งัเคราะหป์ระเดน็ทาง
นโยบายและกฎหมาย จดัประชุมรบัฟงัความเหน็จากผูท้รงคุณวฒุแิลว้จงึนําความเหน็มาจดัทาํรายงานวจิยั  
 ผลการศกึษาวจิยัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัทีด่นิ 5 ประเภทไดแ้ก่ ทีด่นิปา่ไม ้ทีด่นิสาธารณะ ทีด่นิราชพสัดุ 
ทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.) และทีด่นิเอกชน พบวา่เรื่องรอ้งเรยีนส่วนใหญ่สมัพนัธก์บันโยบายการดาํเนินงาน
ของรฐับาลเช่น การอนุรกัษ์ปา่ การปลูกปา่ การออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิ การปฏริูปทีด่นิ การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน 
โดยภาพรวมสรุปไดว้า่มลีกัษณะการละเมดิสทิธทิีด่นิปา่ไมไ้ดแ้ก่การจบักุมฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีการกระทาํการรุนแรง
ต่อชวีติและทรพัยส์นิ การจาํกดัการทาํประโยชน์ทีด่นิ การจาํกดัการพฒันา การทาํโครงการของรฐัทบัทีร่าษฎรและ
ชุมชน และการเลอืกปฏบิตักิบัราษฎรทีย่ากจน โดยมปีระเดน็โครงสรา้งและสาระสาํคญัของนโยบายและกฎหมาย
ป่าไมเ้ช่นนิยามป่า การกําหนดพื้นที่ป่า การหา้มใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที่ป่า และการไม่ยอมรบั
สทิธชิุมชนเป็นเหตุปจัจยัสาํคญั และมขีอ้เสนอใหท้บทวนนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตใินประเดน็สาํคญัเช่นการกําหนด
พืน้ทีป่า่ การกาํหนดพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีช่นบทและพืน้ทีเ่กษตร ตลอดจนการกําหนดสทิธขิองชุมชน และเสนอให้
ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายใหเ้ป็นเอกภาพในรูปแบบประมวลกฎหมาย การปรบัหลกักฎหมายเป็นการส่งเสรมิ การ
ปรบัโครงสรา้งอาํนาจใหเ้ป็นแนวราบมากขึน้และการมสีว่นรว่มแบบพหุภาค ีตลอดจนแกไ้ขกระบวนการและวธิกีาร
กําหนด/ขยายพืน้ทีป่่า การนิยามความหมายของป่า การตรวจสอบพสิูจน์สทิธิ ์และการควบคุมบรหิารจดัการป่า 
รวมทัง้ทบทวนกระบวนการและวธิกีารตรวจสอบพสิจูน์สทิธริาษฎรในเขตปา่ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่30 ม.ิย. 
2541 ใหเ้ป็นวธิกีารทีร่าษฎรและองคก์รในทอ้งถิน่ยอมรบัและมสีว่นรว่ม 
 ในส่วนของที่ดนิสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นพื้นที่ทีม่ไิดอ้ยู่ในความครอบครองโดยชอบของบุคคลใดและ
ประชาชนใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นัน้ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งในที่ดิน
สาธารณประโยชน์มลีกัษณะดงัน้ี 1) การกําหนดทีส่าธารณะทบัทีด่นิทาํกนิของราษฎร แลว้เขา้ไปทาํลายทรพัยส์นิ 
ขบัไลข่ม่ขูคุ่กคามดาํเนินคดโีดยไมฟ่งัคาํคดัคา้นหรอืการมสีว่นรว่มตดัสนิใจของราษฎรคู่ขดัแยง้ เหตุปจัจยัแห่งการ
ละเมดิทีส่าํคญัคอืความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิสาธารณะ การเร่งรดัออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง และ
การประกาศที่สงวนหวงห้ามที่ขาดการแสวงหาข้อมูล หลกัฐาน พยานและข้อเท็จจริงที่ชดัเจน 2) หน่วยงาน
ราชการเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในทีด่นิสาธารณประโยชน์ ทําความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของราษฎรทีใ่ชป้ระโยชน์อยู่
เดมิโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรอืจ่ายค่าชดเชยไม่เป็นธรรม แลว้ใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล่ ขม่ขู ่คุกคาม ดําเนินคด ี
โดยมสีาเหตุจากความต้องการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการ ตลอดจนความสําคญัผดิในสถานะของที่ดนิ ไม่มี
ความชดัเจนในแนวเขต เจา้หน้าทีร่ฐัไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนของกฎหมาย และเจา้หน้าทีร่ฐัไมส่าํรวจการใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์ของหน่วยงาน 3) เอกชนบุกรุกทีส่าธารณประโยชน์ เพราะหน่วยงาน
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ราชการที่รบัผดิชอบไม่ดูแลรกัษาปล่อยให้เกิดการบุกรุก หรือทราบการบุกรุกแต่ไม่ดําเนินการแก้ไข ผู้บุกรุก
ขดัขวางไม่ใหร้าษฎรเขา้ไปใชป้ระโยชน์ ใชอ้ทิธพิลขม่ขูคุ่กคามราษฎร การออกเอกสารสทิธหิรอือา้งหลกัฐานการ
ครอบครองทีด่นิทบัทีส่าธารณประโยชน์ โดยมสีาเหตุจากความตอ้งการครอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิและถอืเอา
ประโยชน์จากทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาต ิมขีอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ควรกําหนดวธิกีารปฏบิตัริาชการใหเ้ป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนั โดยนําปญัหา ข้อเสนอและความคิดเห็นจากประสบการณ์ในในพื้นที่มาประกอบ ในทาง
กฎหมายควรปรบัปรุงบทบญัญตักิฎหมายทีส่าธารณประโยชน์ใหส้อดรบักบัรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั โดยเฉพาะ
การชําระและประมวลบทบญัญตักิฎหมายทีด่นิทัง้หมด บ่งเน้ือหาอํานาจและวธิกีารบรหิารจดัการตรวจสอบทีด่นิ
ประเภทต่างๆ ใหช้ดัเจน โดยประชาชนมสีว่นรว่มในทุกกระบวนการ 
 ประเดน็ทีร่าชพสัดุซึ่งเป็นทรพัยส์นิอสงัหารมิทรพัยข์องแผ่นดนิซึ่งรฐับาลใชใ้นราชการอยู่หรอืสงวนไวใ้ช้
ในราชการภายหน้า พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ในทีร่าชพสัดุไดแ้ก่การทบัซ้อนกบัทีด่นิอยู่อาศยัหรอืทีท่ํา
กนิของราษฎร หน่วยงานราชการอ้างว่าเป็นที่ดนิที่หน่วยราชการเคยใช้ประโยชน์ แต่ไม่มหีลกัฐานยนืยนั และ
ขอบเขตการใชป้ระโยชน์ไม่แน่นอน หน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของราษฎร 
เช่น การปรบัสภาพพืน้ทีข่องราษฎร เจา้หน้าทีร่ฐัใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล่ ขม่ขู ่คุกคาม ดําเนินคด ีราษฎรไม่
ทราบการประกาศการสงวนหวงหา้ม หรอืการอกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่ดนิ ราษฎรไม่มสี่วนร่วมในกระบวนการ
พสิจูน์สทิธิ ์และหน่วยงานงานราชการบบีบงัคบัใหร้าษฎรเชา่พืน้ทีต่ามนโยบายรฐัผา่นโครงการต่างๆ เช่นโครงการ
รฐัเอือ้ราษฎร และโครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน สาเหตุการละเมดิสทิธใินทีร่าชพสัดุเกดิจาก หน่วยงานราชการ
มกัขดีขอบเขตบนแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศโดยไม่ไดส้าํรวจพืน้ทีจ่รงิว่ามรีาษฎรครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อน
หรือไม่ทําให้ที่ราชพัสดุมีขอบเขตไม่ชัดเจน หน่วยงานราชการมีความต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไม่มี
พยานหลกัฐานการประกาศสงวนหวงหา้มทีช่ดัเจน เชน่ เอกสารการประกาศสงวนหวงหา้ม ขอบเขตทีต่ัง้และอาณา
เขตทีส่งวนหวงหา้ม เน้ือทีใ่นการสงวนหวงหา้ม  หน่วยงานประกาศทีส่งวนหวงหา้มทีด่นินัน้ เป็นตน้ และการไม่มี
กระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจนของหน่วยงานราชการเกีย่วขอ้ง  
 ทีด่นิเอกชนหมายถงึทีด่นิทีร่ฐัอนุญาตใหเ้อกชนถอืครองดว้ยความเป็นเจา้ของ (กรรมสทิธิ)์ และดว้ยการ
ครอบครองทําประโยชน์ โดยมหีรอืไม่มเีอกสารแสดงสทิธใินที่ดนิเป็นหลกัฐาน ลกัษณะการละเมดิสทิธไิดแ้ก่ 
ราษฎรพพิาทแนวเขตทีด่นิ การออกเอกสารสทิธแิละหนังสอืสําคญัสําหรบัทีด่นิ (ผดิพลาดคลาดเคลื่อน ผดิแปลง 
ออกทบัที่ราษฎร ออกเอกสารล่าช้า ไม่ออกเอกสาร ไม่เพกิถอนเอกสารสทิธทิี่ออกมชิอบ และคดัค้านการออก
เอกสารของราษฎร) และการดําเนินโครงการรฐักระทบสทิธใินทรพัยส์นิของเอกชน เช่นเจา้หน้าทีร่ฐัไม่ดําเนินการ
เวนคนืตามกฎหมาย เจา้หน้าทีร่ฐัไมด่าํเนินการขอใชป้ระโยชน์ในทีด่นิตามกฎหมาย และเจา้หน้าทีด่าํเนินโครงการ
รุกลํ้าที่ดนิราษฎร เหตุปจัจยัที่ทําใหเ้กดิการละเมดิได้แก่ การนําชี้แนวเขตผดิพลาดของเจา้หน้าที่รฐั และชื่อสิง่
แสดงอาณาเขตทีด่นิซํ้า) การปฏบิตัริาชการทางทะเบยีนทีด่นิของเจา้หน้าทีร่ฐั (เช่นลงระวางทีด่นิผดิพลาด พมิพ์
เลขทีด่นิประจําแปลงคลาดเคลื่อนไม่ตรงกบัตน้ร่างแผนที)่ การปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าทีร่ฐั (สรา้งขัน้ตอนการ
ออกเอกสารสทิธแิละหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิเกนิความจาํเป็น เจา้หน้าทีร่ฐัไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ไมด่าํเนินการ
เวนคนืตามขัน้ตอนหรอืระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด รวมทัง้ไมด่ําเนินการขออนุญาตใชท้ีด่นิเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตามทีก่ฎหมายกําหนด ดําเนินโครงการก่อสรา้งรุกลํ้าทีด่นิทีม่ผีูถ้อืครอง จ่ายค่าชดเชยไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสม) 
การรบัรูข้า่วสารและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน (ผูถ้อืครองทีด่นิไมท่ราบถงึการออกเอกสารสทิธแิละหนังสอื
สาํคญัสาํหรบัทีด่นิ ผูถ้อืครองทีด่นิไมท่ราบถงึการประกาศเวนคนื) และการหลอกลวง ฉ้อฉล ฉ้อโกง โดยมขีอ้เสนอ
ใหส้รา้งกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนการดําเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานรฐัทุกขัน้ตอนนับตัง้แต่ก่อน
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เริม่โครงการ เช่น การใหข้อ้มูล สํารวจพื้นที่ การรบัฟงัขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิ การกําหนดพจิารณาแนวทางการแก้ไข
ปญัหา ใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าทดแทนหรอืเวนคนืทีด่นิใหม่ เพื่อใหเ้กดิความเป็น
ธรรมและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั โดยใหผู้ท้ีเ่ป็นเจา้ของที่ดนิและผูท้ีม่สีทิธคิรอบครองที่ดนิมี
ส่วนร่วมในการกําหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และให้กรมที่ดนิมกีารปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบและกระบวนการออก
เอกสารสทิธโิดยใหป้ระชาชนหรอืชุมชนมสีว่นรว่ม 
 ทีด่นิในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก.) มลีกัษณะพฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ไดแ้ก่การจดัทีด่นิทบัซ้อน 
การออกเอกสารรบัรองสิทธิล่าช้า การดําเนินคดีราษฎรที่มีข้อพิพาท โดยมีสาเหตุจากการจัดที่ดินให้ผู้ไม่มี
คุณสมบตั ิการจดัทีด่นิปฏริปูทบัพืน้ทีป่า่ชุมชน การกนัทีด่นิคนืกรมปา่ไมท้าํใหร้าษฎรทีท่าํกนิไมไ่ดร้บัทีด่นิ การจดั
ทีด่นิลา่ชา้ทาํใหห้น่วยงานปา่ไมอ้า้งวา่ยงัเป็นพืน้ทีป่า่และถูกจบักุมดาํเนินคด ีสง่ผลใหเ้กดิปญัหาราษฎรไมส่ามารถ
เขา้ไปใชป้ระโยชน์ทีด่นิไมไ่ดห้รอืไมไ่ดร้บัเอกสารรบัรองสทิธ ิ 
 กล่าวโดยสรุป การละเมดิสทิธดิา้นทีด่นิและปา่ในภาพรวม มลีกัษณะขอบเขตการสงวนหวงหา้มทีด่นิของ
รฐัไม่ชดัเจน ขาดการมสี่วนร่วมของราษฎร ใชอ้ํานาจหน้าทีข่องเจา้พนักงานตามดุลพนิิจที่ไม่มมีาตรฐาน โดยมี
สาเหตุมาจากการใชอ้ํานาจรฐัส่วนกลางไปลม้ลา้งทําลายระบบสทิธอิํานาจของชุมชน ตลอดจนขาดกระบวนการ
คลีค่ลายขอ้พพิาททีม่ปีระสทิธภิาพเพราะขาดการมสี่วนร่วมของราษฎร รวมทัง้ความไม่ทนัสมยัของนโยบายและ
กฎหมาย และการขาดความรูค้วามเขา้ใจในบรบิททอ้งถิน่ของพนักงานเจา้หน้าที ่ทาํใหเ้กดิปญัหาขอ้พพิาทขดัแยง้
ในเรือ่งทีด่นิและปา่จาํนวนมากและมคีวามรุนแรง  
 โครงการวจิยัฯ มขีอ้เสนอในการปรบัปรุงนโยบายและกฎหมายดงัน้ี  
 ขอ้เสนอเชงิหลกัการ 
 - รฐัควรสง่เสรมิและสนับสนุนใหร้าษฎรไดร้บัสทิธทิีจ่ะมทีีด่นิอยูอ่าศยัและทาํกนิเพยีงพอต่อการยงัชพีและ
การพฒันาคุณภาพชวีติอยา่งทัว่ถงึ โดยสาํรวจราษฎรทีไ่มม่ทีีอ่าศยัทาํกนิและเรง่รดัจดัทีด่นิใหร้าษฎรผูไ้มม่ทีีด่นิทาํ
กนิใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ 
 - รฐัควรจดัการศกึษาใหร้าษฎรและเจา้หน้าทีร่ฐัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธแิละการปกป้องคุม้ครอง
สทิธใินทีด่นิของราษฎรและชุมชน และเมื่อราษฎรมขีอ้พพิาทเรื่องทีด่นิ รฐัควรจะตอ้งมหีน่วยงานใหข้อ้มูลและ
คาํปรกึษาแนะนําทางวชิาการและระเบยีบกฎหมายแก่ราษฎร  
 - เมื่อมปีญัหาพพิาทขดัแยง้เรื่องสทิธใินที่ดนิและทรพัยากร รฐัจะต้องวางโครงสรา้งและกลไกการแก้ไข
ปญัหาอยา่งมสี่วนร่วมแบบถาวร ราษฎรทีม่ปีญัหาพพิาทขดัแยง้เรื่องสทิธใินทีด่นิและทรพัยากร จะตอ้งมสี่วนร่วม
ในกระบวนการจดัการแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทในทีด่นิ  
ขอ้เสนอเฉพาะหน้า 
 ด้านกระบวนการยติุธรรม เสนอใหย้ตุกิารกระทาํทีรุ่นแรงต่อราษฎรในพืน้ทีพ่พิาททัง้โดยหน่วยงานของ
รฐัและภาคเอกชน และสรา้งกลไกและกระบวนการยุตธิรรมทีใ่หช้่วยใหร้าษฎรไดเ้ขา้ถงึทรพัยากรในการต่อสูเ้พื่อ
ความเป็นธรรมในกระบวนการยตุธิรรมไดจ้รงิ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และในระดบัชาต ิ
 ด้านข้อมูลและระบบฐานข้อมูล รฐัควรปรบัปรุงการเก็บขอ้มูลและการเก็บรกัษาขอ้มูลและหลกัฐาน
เกีย่วกบัทีด่นิใหด้แีละปลอดภยั และมกีลไกใหส้าธารณตรวจสอบและเขา้ถงึขอ้มลูทีด่นิของรฐัไดโ้ดยงา่ย 
ขอ้เสนอระยะยาว 
 - ปรบัปรุงกฎหมายเกีย่วกบัทีด่นิและทรพัยากรทัง้หมด โดยทาํเป็น “ประมวลกฎหมายการบรหิารจดัการ
ที่ดินและทรพัยากร” ที่มลีกัษณะเป็นกฎหมายส่งเสรมิ เพื่อลดการทบัซ้อนของกฎหมายหลายฉบบัในที่แปลง
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เดยีวกนั ตลอดจนสามารถจดัการทีด่นิและทรพัยากรไดอ้ยา่งบรูณาการ รวมทัง้การสง่เสรมิเกดิการใชท้ีด่นิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และภายใตก้ฎหมายใหม่ ควรปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการสาํรวจพสิูจน์สทิธริวมทัง้การ
ออกเอกสารสทิธ ิโดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่ม 
 - ทบทวนระบบการถอืครองทีด่นิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยไมค่วรเกนิกว่า 50 ไร่ เพือ่ใหเ้กดิการกระจาย
การถอืครองทีด่นิ และทบทวนระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีม่หีลากหลายแบบเป็นมาตรฐานเดยีวกนัดงัน้ี 
 ระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของรฐั ควรมเีกณฑด์งัน้ี  
 - เอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์ระบบเดยีวคอื “โฉนดทีด่นิของรฐั” เพือ่ใหท้ีด่นิของรฐัมหีลกัฐานขอบเขตทีต่ัง้ที่
ถูกตอ้งและชดัเจน  
 - ในกรณรีาษฎรขอเชา่ทีด่นิของรฐั ใหจ้ดัทาํเป็นสญัญาเชา่ทีด่นิของรฐั  
 - ระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเอกชน แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 - เอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์“โฉนดทีด่นิ” ทัว่ไป 
 - เอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์“โฉนดทีด่นิ” แบบมเีงื่อนไข ซึ่งทีด่นิดงักล่าวเป็นทีด่นิทีอ่ยู่ในพืน้ทีคุ่ม้ครอง
เกษตรกรรม และเดมิเป็นทีด่นิของรฐัต่อมาจดัใหร้าษฎรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ เช่น ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีด่นิใน
เขตนิคมสหกรณ์ ที่ดนิในเขตป่า เป็นต้น โดยมกีารกําหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  
กาํหนดระยะเวลาหา้มจาํหน่ายจา่ยโอน การซือ้ขายทีด่นิตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากชุมชน 
 - ระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของชุมชน แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 - เอกสารแสดงกรรมสทิธิข์องชุมชนเป็น “โฉนดทีด่นิ” ในทีส่าธารณประโยชน์ประเภทพลเมอืงใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั เช่น หนองน้ํา ทําเลเลี้ยงสตัว์ ป่าชุมชน ซึ่งชุมชนมีอํานาจในการบริหารจดัการที่ดินดงักล่าวเพื่อใช้
ประโยชน์รว่มกนั 
 - ระบบกรรมสทิธิเ์ชงิซอ้น เป็นทีด่นิในชุมชนทีม่สีทิธใินเชงิปจัเจก แต่ชุมชนมสีว่นในการควบคุมใหเ้ป็นไป
ตามแบบแผนของชุมชนดว้ย  
 - ดา้นการบรหิารจดัการทีด่นิทีเ่ป็นเอกภาพ ควรยุบควบรวมหน่วยงานราชการทีป่ฏบิตังิานซํ้าซอ้นกนัให้
มารวมกนัเป็นหน่วยงานเดยีว 
 - รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้ให้ชุมชนท้องถิ่นมีอํานาจ แรงจูงใจ และความรู้ในการจดัการที่ดินและ
ทรพัยากรไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 - การซือ้ขายทีด่นิ ควรมกีลไกการควบคุมตรวจสอบทีเ่หมาะสมไมใ่หผู้ซ้ือ้อาศยัอาํนาจเหนือตลาดไปกวา้น
ซือ้ทีด่นิเพือ่เกง็กาํไรโดยไมท่าํประโยชน์ หรอืนําไปใชป้ระโยชน์ทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
 - รฐัควรสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการนโยบายสาธารณะในการกําหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกบั
ทีด่นิและทรพัยากร ทีม่สีว่นรว่มจากทุกภาคสว่น 
 - การบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัทีด่นิและทรพัยากร ควรสรา้งกลไกและกระบวนการตคีวามและบงัคบัใช้
กฎหมายใหอ้ยูบ่นฐานองคค์วามรูแ้ละขอ้เทจ็จรงิ 
 

------------------------------------------------------------------ 
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An abstract 

The research project entitled “Reformation of Policy and Laws that Violated Land Rights 
Study” was aimed to analyze appeals on violation of human rights on land and forest, to analyze 
policies and laws related to the violation, and to develop proposal for policy and laws reformation. 
One hundred appeal cases of forest land, public land, land reform plots, private land and state 
land were analyzed. Critical analysis also included 75 copies of policies and laws, 48 cabinet 
decisions. Focus group discussion and expert consultations were employed. 

This research revealed that violent conflicts evidences over people’s land rights include 
threatening, arresting, limiting land use and development activities, take over land, and unfair 
treatments. Major causes of land rights violation were unclear demarcation of state land, poor 
standard of government official performance, top-down and delayed decision making processes, 
overrule of community rights, lacking of people’s participation in most of the land management 
activities. Conflict resolution mechanism of the government was almost absent or inefficient. 
Suggestions were made for the government to cancel all violent actions against people victims of 
land rights violation and build up restorative justice processes to handle land rights conflict cases. 
Strong people’s participation is highly recommended for all land management activities, particularly 
in land demarcation and land use stipulation.  Some policy recommendations were to revisit all 
land policies and laws, amend contents of laws that lead to the violation of land rights, and if 
possible combine them into a Land and Natural Resource Code.  
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1. คาํนํา 
 

 ทีด่นิและทรพัยากรเพื่อการดํารงชพีเป็นความจําเป็นขัน้พืน้ฐานสาํหรบัการดํารงชวีติของมนุษย ์
การเขา้ถงึทีด่นิและทรพัยากรเป็นสทิธเิสรภีาพของประชาชนทีไ่ดร้บัการรบัรองไวใ้นกฎหมายรฐัธรรมนูญ 
ซึ่งไดก้ําหนดใหร้ฐัจะตอ้งดําเนินการตามแนวนโยบายทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อใหม้ี
การวางแผนการใชท้ีด่นิและทรพัยากรอยา่งเป็นระบบ เกดิประโยชน์ต่อสว่นรวม มกีารกระจายการถอืครอง
ที่ดนิอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธใินที่ดนิเพื่อประกอบเกษตรกรรม  
อย่างทัว่ถึง แต่ในทางปฏิบตัินอกจากรฐับาลไม่อาจกระจายการถือครองที่ดินและช่วยเหลือเกษตรกร               
ใหม้สีทิธใินทีด่นิไดท้ัว่ถงึแลว้ ยงัเกดิกรณีพพิาทขดัแยง้ระหว่างเกษตรกรกบัหน่วยงานของรฐัขึน้ทัว่ประเทศ 
เกษตรกรจาํนวนมากรอ้งเรยีนมายงัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตวิา่ถูกละเมดิสทิธใินการถอืครอง
และใชป้ระโยชน์ทีด่นิอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยรปูแบบและวธิกีารต่างๆกนั ทัง้ในเขตทีด่นิปา่ไม ้ทีด่นิสาธารณะ
ประโยชน์ ที่ดนิราชพสัดุ ที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดนิ และที่ดนิเอกชน  ผลการตรวจสอบเรื่องราวร้องเรยีน
เหล่าน้ีพบว่าเหตุปจัจยัรากเหงา้ของปญัหาเกดิจากนโยบายและกฎหมายทีย่งัคบัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัมเีน้ือหา
ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบับทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั (ฉบบั พ.ศ. 2550) และไม่มคีวามพยายามที่จะ
ปรบัปรุงแกไ้ขเน้ือหาและกระบวนการทางกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ สทิธใินทีด่นิของเกษตรกร
และชุมชนจงึไมม่กีฎหมายรบัรองและเมื่อรฐัมนีโยบายบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเคร่งครดั เกษตรกรทีท่ํากนิอยู่ใน
ทีด่นิพพิาทกบัรฐัและเอกชนกม็กัจะโดนแจง้ความดําเนินคดไีล่รื้อใหอ้อกจากทีด่นิทํากนิทําใหเ้กษตรกร
และครอบครวัได้รบัความเดือดร้อนแสนสาหสั การแก้ไขปญัหาการละเมดิสทิธิในที่ดนิของประชาชน                 
กก็ระทาํไดย้ากเพราะเป็นปญัหาเชงิโครงสรา้งทางนโยบายและกฎหมาย 
 การศกึษาวจิยัเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายและกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนดา้นที่ดนิและป่าน้ี             
มวีตัถุประสงคเ์พือ่รวบรวมขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิจากเรื่องรอ้งเรยีนการละเมดิสทิธดิา้นทีด่นิปา่ไม ้วเิคราะห์
สงัเคราะห์ประเดน็ทางนโยบายและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธใินทีด่นิและป่า จดัทําความเหน็ 
ในการปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายและกฎหมาย ทีจ่ะนําไปสู่การคุม้ครองสทิธขิองประชาชน และ จดัทําขอ้เสนอ
เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่า และเน่ืองจากงานวจิยัชิ้นน้ี
เกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาทางนโยบาย ระเบยีบกฎหมาย รวมทัง้มตคิณะรฐัมนตรจีํานวนมากนับรอ้ยเรื่อง 
ซึ่งต้องใช้เวลามากในการอ่านและวิเคราะห์สงัเคราะห์ทัง้ในเชิงประวตัิศาสตร์และเน้ือหาที่เป็น
สาระสาํคญั ช่วงเวลาวจิยัทีก่ําหนดไวเ้พยีง 1 ปี จงึค่อนขา้งสัน้เป็นขอ้จาํกดัสาํคญัของการเขยีนงานวจิยั
ให้มคีุณภาพ แต่ก็นับว่าโชคดีที่ทีมงานวิจยัทุกคนมีต้นทุนทางข้อมูลความรู้และประสบการณ์อยู่
พอสมควรแลว้ จงึช่วยใหก้ารเขยีนวเิคราะหส์งัเคราะหเ์น้ือหาสาระเป็นรายงานเสรจ็สิน้ลงไดใ้นเวลาที่
กําหนด และยงัได้รบัความอนุเคราะห์จากวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒใิห้ความคิดเห็นและข้อเสนอและ           
ต่อรายงานการวจิยั จงึทาํใหร้ายงานผลการวจิยัชิน้น้ีเสรจ็สิน้สมบรูณ์ขึน้มาได ้
 ทมีงานวจิยัตอ้งขอขอบคุณนายแพทยนิ์รนัดร ์พทิกัษ์วชัระ กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
และทมีงานเลขานุการของอนุกรรมการสทิธมินุษยชนด้านที่ดนิและป่าทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่           
คุณลดาพร เผ่าเหลอืงทอง คุณเพญ็พรรณ อนิทปนัต ีและคุณเกศรนิ เตยีวสกุล ผูอ้ํานวยการกลุ่มงาน
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ตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน ที่ให้การสนับสนุนทัง้ขอ้มูลเอกสารและอํานวยความสะดวกด้านสถานที่ทํางาน  
และเจา้หน้าที่ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนทุก ๆ ท่าน ที่มสี่วนช่วยใหง้านวจิยัชิ้นน้ีสําเรจ็ลุล่วง           
ลงไดด้ว้ยด ีรวมทัง้สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ทีใ่หโ้อกาสและใหก้าร
สนับสนุนบุคลากรมาทําวิจัย และหวังว่ารายงานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ                
สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและเป็นประโยชน์โดยรวมต่อผู้ทํางานปกป้องคุ้มครองสทิธใินที่ดนิและป่า          
ของประชาชนต่อไป  
 
 

         
                  นายเพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย ์

           หวัหน้าโครงการวจิยัฯ 
 



2‐1 

 

2. กรอบคิดการวิจยั 
 

2.1 ความเป็นมา 

 ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศไทยไดข้ยายตวัไปอย่างกวา้งขวางในทุกมติแิละ 
ทุกพืน้ที ่โดยเฉพาะในดา้นทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นฐานชวีติของประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ 
แมค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(ก.ส.ม.) จะไดแ้ต่งตัง้อนุกรรมการดา้นที่ดนิและป่าใหท้ําหน้าที่
ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วกบัสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา่ไมอ้ย่างแขง็ขนั 
ตลอดจนจดัทําขอ้เสนอแนะการแก้ไขปญัหาเชงินโยบายและกฎหมาย ระเบยีบตลอดจนแนวปฏบิตั ิ        
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ทําการศกึษาวจิยัสาเหตุของปญัหาการละเมดิสทิธ ิตลอดจนส่งเสรมิใหเ้กดิความรู้
ความเขา้ใจและพฒันากลไกการคุม้ครองสทิธขิองประชาชนดา้นสทิธใินการจดัการทีด่นิและป่าไมม้า
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 แลว้ เรื่องรอ้งเรยีนการละเมดิสทิธปิระชาชนเกีย่วกบัเรื่องทีด่นิและปา่กย็งัไมม่ทีที่าวา่
จะลดลง แต่กลบัเพิม่ขึน้เป็นจาํนวนมากกวา่ 500 เรือ่ง (นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา) ทัง้จากหน่วยงาน          
ของรฐัและจากเอกชน ซึ่งจากการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวน้ีไดพ้บการละเมดิสทิธใินหลายรูปแบบ
หลายลกัษณะ นอกเหนือจากการกระทาํของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีไ่มเ่หมาะสม การทุจรติ การเลอืกปฏบิตั ิ 
 จากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าเหตุปจัจัยรากเหง้าของข้อพิพาทส่วนใหญ่เกิดจาก
โครงสรา้งนโยบายและกฎหมายในหลายแง่มุม อาท ิระเบยีบกฎหมายเก่าแก่ลา้สมยัไม่สอดคลอ้งกบั
บรบิทของสงัคม กฎหมายมคีวามซบัซอ้น การเลอืกใชก้ฎหมาย ฯลฯ สง่ผลใหเ้กดิการใชอ้ํานาจรฐัและ
กระบวนการยุตธิรรมอย่างไม่เหมาะสมเป็นเครื่องมอืละเมดิสทิธขิองประชาชนอย่างกวา้งขวางและ 
เป็นเหตุใหม้เีรื่องรอ้งเรยีนเขา้มายงัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตแิละหน่วยงานอื่น ๆ ของรฐั 
เป็นจาํนวนมากจนตรวจสอบไมท่นั ยิง่กวา่นัน้ในการเชญิเจา้หน้าทีร่ฐัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาไต่สวน
ให้ขอ้มูลและความเหน็เกี่ยวกบันโยบายและกฎหมายยงัพบว่ามปีระเด็นทางกฎหมายจํานวนมาก          
ทีแ่มแ้ต่พนักงานเจา้หน้าทีข่องรฐัรวมทัง้นิตกิรและนักวชิาการดา้นกฎหมายเองกส็บัสน ไม่สามารถ         
ใหค้ําตอบไดเ้พราะไม่มคีวามรูห้รอืความรูเ้ก่าไม่ทนัสมยั แต่ใชห้ลกัฐานตามความเขา้ใจของตนส่งฟ้องศาล 
และศาลก็มิได้ออกไปไต่สวนหาข้อเท็จจริงจึงมกัเชื่อหลกัฐานของเจ้าหน้าที่รฐัมากกว่าหลกัฐาน          
ความเป็นจรงิเชงิประจกัษ์ในพื้นที่ ประชาชนจงึมกัแพค้ดอีนัเน่ืองจากไม่ได้รบัความเป็นธรรมจาก
กระบวนการยตุธิรรมดงักลา่ว จนตอ้งออกมารอ้งเรยีนและชุมนุมประทว้งกนัตามทีท่ราบกนัดแีลว้  
 การแก้ปญัหาการละเมดิสทิธิประชาชนด้านที่ดินและป่าจึงไม่เพียงแค่การตรวจสอบการ
ละเมดิสทิธอินัเป็นการแก้ปญัหาที่ปลายเหตุที่นับวนัจะมจีํานวนเพิม่ขึน้มากเท่านัน้ แต่จะต้องแก้ไข
ปญัหาเชงิโครงสรา้งทีน่โยบายและกฎหมายอนัเป็นเหตุใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งไม่เป็นธรรมและละเมดิ
สทิธปิระชาชนดว้ย แต่งานศกึษาวจิยัในปจัจุบนัซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัของสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวจิยั (ส.ก.ว.) สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา สถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั และองคก์รพฒันาเอกชน
ดา้นทรพัยากร พบว่ามจีํากดัไม่มากนักและไม่ครอบคลุมปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนซึ่งเกดิจาก
การกระทําของหน่วยงานรฐัต่าง ๆ งานวจิยัส่วนใหญ่จงึเป็นการวเิคราะห์นโยบายและกฎหมายที่
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ละเมดิสทิธใินมุมกวา้ง แมจ้ะมขีอ้เสนอในการปรบัแกก้ฎหมายมามากแลว้แต่เป็นขอ้เสนอจากมุมมอง
การบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ แต่ยงัไม่พบงานใด ๆ ทีศ่กึษาวเิคราะหเ์จาะลกึประเดน็การ
ละเมดิสทิธเิพือ่เสนอแนะการปรบัปรุงระเบยีบกฎหมายในระดบัปฏบิตักิารทีล่ะเมดิสทิธขิองประชาชน  
 ดงันัน้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารศกึษาวจิยัถงึรายละเอยีดของกฎหมาย ระเบยีบ ปฏบิตั ิมตคิณะรฐัมนตรี
ดงักล่าวอย่างละเอยีด โดยใชข้อ้มูลรายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธขิองคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาตเิป็นฐาน เพือ่การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู ปญัหาขอ้เทจ็จรงิ ปญัหาทางกฎหมาย ตลอดจน
ความเกีย่วโยงสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพปญัหาจรงิกบักฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิอนันํามาสูข่อ้เสนอเชงินโยบาย
ทีเ่ป็นรปูธรรม สามารถนําไปสูก่ารปรบัเปลีย่นตวับทกฎหมายนัน้ ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิไดต่้อไป 
 

2.2 แนวความคิด 

 การมทีี่ทํากินเป็นของตนเองถือเป็นสทิธพิื้นฐานของราษฎรในชนบท ที่จะช่วยให้สามารถ          
ทาํมาหากนิเพือ่ดาํรงชวีติอยูไ่ดอ้ยา่งมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยไ์ด ้แมร้ฐัธรรมนูญกย็งัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะ
ช่วยใหเ้กษตรกรทุกคนมทีีท่าํกนิโดยไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 85 (2) ใหก้ระจายการถอืครองทีด่นิอย่างเป็นธรรม
และดาํเนินการใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธใินทีด่นิเพือ่ประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถงึ แต่ในทางปฏบิตัิ
รฐัไดป้ระกาศพืน้ทีท่ีย่งัไมม่กีรรมสทิธิต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิเป็นทีข่องรฐัทําใหร้าษฎรและชุมชน
สญูเสยีสทิธคิรอบครองและใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีถ่อืสบืต่อกนัมา ทีด่นิส่วนหน่ึงทีนํ่ามาจดัสรรใหเ้กษตรกรยากจน
แต่กไ็ม่สามารถช่วยเกษตรกรใหม้คีวามสามารถรกัษาทีด่นิไวไ้ด ้เกษตรกรไรท้ีด่นิกลบัมจีํานวนเพิม่ขึน้            
ทีเ่ป็นดงัน้ีเพราะทีด่นิกลายเป็นสนิคา้ทีก่ระจุกตวัอยู่ในมอืผูท้ีม่ทีุนทรพัยแ์ต่มไิดถ้อืครองใชป้ระโยชน์ 
เกษตรกรรายยอ่ยจงึถูกเบยีดขบัออกจากทีด่นิดว้ยวธิกีารต่าง ๆ นานา ปญัหาทีด่นิโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในประเดน็การละเมดิสทิธทิีด่นิจงึเป็นเรือ่งสาํคญัทีจ่ะตอ้งเรง่แกไ้ขดว้ยการศกึษาหาขอ้มลู ความรู ้และ
ประสบการณ์ทีจ่ะนําไปสู่การแกป้ญัหาทัง้ในระดบัโครงสรา้งอนัไดแ้ก่นโยบาย กฎหมาย และในระดบั
ปฏบิตัซิึง่เป็นกรณพีพิาทขดัแยง้กนัในชุมชนใหส้าํเรจ็ 
 ทีด่นิเป็นฐานทรพัยากรทีจ่ําเป็นสาํหรบัชวีติของชาวชนบท และยงัเป็นปจัจยัการผลติสาํคญั 
ทีช่่วยผลติอาหารเลีย้งผูค้นทัง้โลก สทิธใินการครอบครองและใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อการยงัชพีจงึเป็น
สทิธขิ ัน้พื้นฐานที่สําคญัซึ่งเชื่อมโยงไปสู่สทิธมินุษยชนดา้นอื่น ๆ เช่น สทิธทิางเศรษฐกจิ สทิธทิางสงัคม 
สทิธทิางวฒันธรรม สทิธทิางการเมอืง และสทิธคิวามเป็นพลเมอืง การสญูเสยีสทิธใินทีด่นิจงึเป็นการสญูเสยี
ทีย่ ิง่ใหญ่ทีจ่ะนําไปสู่ความเศรา้สลดต่อชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทเพราะเป็นเหตุใหต้อ้ง
สญูเสยีสทิธดิา้นอื่น ๆ ไปดว้ย เช่น การเขา้ไมถ่งึทรพัยากร หรอืการเขา้ไม่ถงึสวสัดกิารของสงัคมและ
สวสัดกิารของรฐัในดา้นต่าง ๆ ส่งผลใหเ้กดิปญัหาความไมเ่ป็นธรรมและความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิ
และสงัคมอย่างรุนแรง การช่วยกนัคุ้มครองป้องกนัการละเมดิสทิธใินที่ดนิของประชาชนจงึมคีวาม
จาํเป็นยิง่  
 การสญูเสยีสทิธใินการครอบครองและใชป้ระโยชน์ทีด่นิเกดิจากเหตุปจัจยัหลายประการ แต่ส่วนสาํคญั
ทีเ่ป็นสาระสําคญัของการศกึษาวจิยัครัง้น้ีคอื ราษฎรไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการทีห่น่วยงานของรฐั
และเอกชนใชอ้ํานาจรฐัทัง้ดว้ยอํานาจตามกฎหมายทีสุ่จรติและไม่สุจรติใจ เขา้ไปครอบครอง กําหนด
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เขตหวงหา้มใชป้ระโยชน์ และออกเอกสารสทิธิ ์ทบัสทิธชิุมชนและราษฎรในทอ้งถิน่ และขบัไล่เขาออก
จากทีด่นิทีเ่ขาอยูอ่าศยัทาํกนิมาแต่บรรพบุรุษ ทีด่นิทีเ่ป็นกรณีพพิาทขดัแยง้มทีัง้สว่นทีด่นิของรฐั เช่น 
ทีด่นิปา่ไม ้ทีด่นิราชพสัดุ ทีด่นิสาธารณะ ทีด่นิจดัสรรตามโครงการปฏริปูทีด่นิ และทีด่นิกรรมสทิธิข์อง
เอกชนซึ่งรฐัจดัสรรไปให้ อนุกรรมการสทิธมินุษยชนด้านที่ดนิและป่าได้ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและ
ประเดน็การละเมดิสทิธแิละไดจ้ดัทํารายงานการตรวจสอบไวเ้บื้องตน้แลว้ แต่มปีระเดน็ทางนโยบาย
และกฎหมายอยูม่ากซึง่เป็นปญัหาเชงิโครงสรา้งอํานาจทีไ่มอ่าจแกไ้ขในระดบัปฏบิตัไิด ้จาํเป็นจะตอ้งศกึษา
วิเคราะห์ด้วยมุมมองและวิธีการใหม่ ๆ ให้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมทางนโยบายและกฎหมาย          
ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการละเมดิสทิธปิระชาชนโดยรฐัและเอกชนทัง้หลาย  
 หลกัการสาํคญัในการศกึษาวเิคราะหน์โยบายกฎหมายทีส่งสยัวา่จะมสีว่นทาํใหเ้กดิการละเมดิสทิธิ
ในทีด่นิปา่ไม ้ ไดแ้ก่หลกัสทิธมินุษยชนทัง้ทีเ่ป็นหลกัสากลและหลกัการในกฎหมายไทย หลกัการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการกําหนดกฎกตกิาสงัคมและการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเท่าเทยีมกนัและ
หลกัธรรมาภบิาลซึ่งเป็นหลกัการสําคญัทีเ่จา้หน้าทีร่ฐัตอ้งปฏบิตั ิจงึเชื่อว่าหลกัการทัง้สามประการน้ี 
จะนําไปสูก่ารตอบโจทยก์ารวเิคราะหน์โยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธใินทีด่นิปา่ไม้
ไดช้ดัเจนทางวชิาการและเป็นระบบยิง่ขึน้  
 

2.3 วตัถปุระสงค ์
 โครงการศกึษาวจิยัเพือ่การปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายและกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิ
และป่า ไม่ใช่โครงการแรกในดา้นน้ีทีส่ํานักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตสินับสนุน แต่มกีาร
สนับสนุนใหศ้กึษาวจิยัรวบรวมกรณีละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นทรพัยากรอยู่บ้างแล้วตัง้แต่คณะกรรมการ
สทิธฯิ ชุดแรก งานวจิยัน้ีจงึมลีกัษณะเป็นการต่อยอดงานวจิยัเดมิที่มอียู่แลว้ โดยไดก้ําหนดวตัถุประสงค ์         
ในการศกึษาวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. เพือ่รวบรวมขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิจากเรือ่งรอ้งเรยีน รายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธขิอง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนโยบายของรฐัที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่
ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทีร่าชพสัดุ ทีด่นิเขตปฏริปูทีด่นิ ทีด่นิเอกชน ทีส่าธารณประโยชน์ และทีด่นิใน
เขตปา่ไม ้ 
 2. เพือ่วเิคราะหส์งัเคราะหป์ระเดน็ทางนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธใิน
ทีด่นิและปา่  
 3. เพื่อจดัทําความเหน็ในการปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายและกฎหมาย ทีจ่ะนําไปสู่การคุม้ครอง
สทิธขิองประชาชน  
 4. เพือ่จดัทาํขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูโครงสรา้งระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิและปา่  
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2.4 ขอบเขตงานวิจยั 

 2.4.1 ขอบเขตของการศึกษาวิจยั  
  1. เน่ืองจากเป็นการวจิยัระยะสัน้มรีะยะเวลาศกึษาเพยีงหน่ึงปี จงึได้กําหนดขอบเขต
ขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิทีต่อ้งการศกึษาไดจ้รงิจากเอกสารเรื่องรอ้งเรยีน รายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธแิละ
นโยบายของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิและปา่ไม ้ในพืน้ทีป่ระเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทีร่าชพสัดุ ที ่ส.ป.ก. ทีด่นิเอกชน 
ทีส่าธารณประโยชน์ และทีป่า่ไม ้โดยไมต่อ้งลงไปสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีอ่กี 
  2. วเิคราะหส์งัเคราะหป์ระเดน็ทางนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธใิน
ทีด่นิและปา่ ทีป่ระกอบดว้ยพืน้ที ่ไดแ้ก่ ทีร่าชพสัดุ ที ่ส.ป.ก. ทีด่นิเอกชน ทีส่าธารณประโยชน์ และทีป่า่ไม ้
โดยพื้นที่แต่ละประเภทน้ีจะอธบิายครอบคลุมถึงโครงการของรฐัที่เกดิขึ้นในที่ดนิแต่ละประเภทนัน้
รวมอยูด่ว้ย 
  3. เสนอความคดิเหน็ 
   - การปรับปรุงแก้ไข นโยบายและกฎหมาย ที่จะนําไปสู่การคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนในเขตพืน้ทีท่ีร่าชพสัดุ เขตปฏริปูทีด่นิ (ที ่ส.ป.ก.) ทีด่นิเอกชน ทีส่าธารณประโยชน์ และทีป่า่ไม ้
   - การปฏริปูระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิและปา่ 
  4. จดัเวทวีเิคราะหข์อ้มลู โดยอนุกรรมการฯ ร่วมกบันักวชิาการและผูท้รงคุณวุฒ ิมาร่วมกนั
วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู 
  5. จดัเวทนํีาเสนอความกา้วหน้า โดยเชญินักวชิาการ ผูท้รงคุณวุฒ ิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
มาชว่ยแสดงความคดิเหน็ 
 2.4.2 กรอบคิดในการวิเคราะหก์ารละเมิดสิทธิ 
 ในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนในทางปฏบิตัแิลว้ไม่ใช่ง่ายเลยทีจ่ะตดัสนิว่ามกีาร
ละเมดิสทิธหิรอืไม่ ในสงัคมทีม่คีวามไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมลํ้าสงู ผูม้อีํานาจทัง้หลายมกัจะอา้ง
หรอือาศยันโยบายของรฐัและชอ่งทางของกฎหมายสรา้งความชอบธรรมในการแยง่ชงิทีด่นิจากราษฎร
ที่ยากจนซึ่งครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่เดิมโดยปราศจากหลักฐานที่กฎหมายรับรองหรือ                 
มหีลกัฐานทีไ่มช่ดัเจนและไมเ่ป็นปจัจุบนั เชน่ ภ.บ.ท. 5, ส.ค. 1, น.ส. 3 ใหอ้อกไปจากพืน้ทีโ่ดยไมม่ทีาง
หรอืโอกาสในการต่อสูต้ามกระบวนการยุตธิรรม ทําใหก้ารตรวจสอบการละเมดิสทิธแิละเสรภีาพของ
ประชาชนในบรบิทของสงัคมไทยกระทาํไดย้าก อย่างไรกด็ใีนงานวจิยัน้ี นอกจากจะอาศยักรอบทีเ่ป็น
ระเบยีบกฎหมายของรฐัไทยแล้วยงัใช้กรอบสทิธซิึ่งเป็นกฎกติกาสากลที่ประเทศส่วนใหญ่ทัว่โลก
ยอมรบั ทีท่าํใหค้วามเชื่อและแนวคดิความเท่าเทยีมกนัทางสทิธแิละศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยไ์ดร้บัการ
คุม้ครองโดยหลกัการและกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศรวมทัง้กฎหมายในระดบัประเทศ            
มาเป็นกรอบในการวเิคราะหด์ว้ย  
 1) กฎกติกาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 ในทีน้ี่จะกล่าวถงึปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2491 ซึ่งแมจ้ะไม่ใช่สนธสิญัญา
ระหว่างประเทศแต่กเ็ป็นกฎหมายจารตีระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนทีส่ําคญัทีสุ่ดซึ่งประเทศต่าง ๆ 
จําตอ้งเคารพต่อหลกัการสทิธมินุษยชนที่ไดต้ราไวใ้นปฏญิญาฉบบัน้ี และปฏญิญาสหประชาชาตวิ่า
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ด้วยสทิธิของชนเผ่าพื้นเมอืง พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปฏิญญาสากลของสหประชาชาติที่สําคญัในการ
สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธขิองชนเผา่พืน้เมอืง ผูซ้ึง่ไดร้บัผลกระทบมาอยา่งยาวนานตัง้แต่ในอดตีจนถงึ
ยุคปจัจุบนั ทัง้การสญูเสยีทีด่นิ เขตแดนตามประเพณ ี วฒันธรรมและการธาํรงความเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง
โดยผา่นกลไกและเงือ่นไขต่าง ๆ ทีฝ่า่ยผูม้อีาํนาจมากกวา่เป็นผูส้รา้งขึน้มา  
 1.1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 
 ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน พ.ศ. 2491 หลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนสาํคญั 30 ประการ 
โดยมหีลกัการสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งเชือ่มโยงกบัสทิธขิองประชาชนดา้นฐานทรพัยากรและความเป็นชุมชน
อยูห่ลายประการ เชน่ 
 ประการที ่1 มนุษยท์ัง้หลายเกดิมามอีสิระเสร ีเท่าเทยีมกนัทัง้ศกัดิศ์รแีละสทิธ ิทุกคนไดร้บัการ
ประสทิธิป์ระสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏบิตัต่ิอกนัอยา่งฉนัพีน้่อง 
 ประการที ่3 บุคคลมสีทิธใินการดาํเนินชวีติ ในเสรธีรรมและในความมัน่คงแหง่รา่งกาย 
 ประการที ่7 ทุก ๆ คน ต่างเสมอกนัในกฎหมายและชอบทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย           
เท่าเทยีมกนั โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ ทุกคนชอบที่จะไดร้บัการคุม้ครองอย่างเสมอหน้า  
จากการเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และต่อการยุยงส่งเสริมให้เกิดการ               
เลอืกปฏบิตัเิชน่นัน้ 
 1.2) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผา่พืน้เมือง  
 ตามนิยามสหประชาชาต ิชนเผา่พืน้เมอืง (Indigenous People) หมายถงึ “ชุมชน ประชาชน 
และประชาชาตทิีเ่ป็นชนเผา่พืน้เมอืง คอืผูท้ีโ่ดยความสบืเน่ืองทางประวตัศิาสตร.์.. พจิารณาตนเองว่า   
มคีวามแตกต่างไปจากภาคสว่นอื่น ๆ ของสงัคม ทีข่ณะนี้อยูอ่าศยัในเขตแดนเหล่านัน้... พวกเขามไิดเ้ป็น
กลุ่มครอบงําในสงัคม และมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะอนุรกัษ์ พฒันาและสบืทอดเขตแดนของบรรพบุรุษและ            
อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุข์องตนสู่คนรุ่นอนาคต ในฐานะทีเ่ป็นรากฐานของการคงอยู่ในสถานะของประชาชน 
อนัสบืเน่ืองจากแบบแผนทางวฒันธรรม สถาบนัทางสงัคม และระบบนิตธิรรมของตน”1 
 แต่ชนเผ่าพืน้เมอืงในหลายทีท่ ัว่โลก กลบัตกเป็นผูถู้กกระทําและถูกเลอืกปฏบิตัใินหลายลกัษณะ
จากทัง้กระบวนการสรา้งรฐัชาต ิทีม่กีระบวนการกลนืกลายความหลากหลายของชนเผ่าใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว 
ในลกัษณะรฐัชาต ิทาํใหช้นเผา่พืน้เมอืงถูกปิดกัน้ ครอบงาํ หรอืไมก่ถ็ูกกนัออกจากกระบวนการพฒันา 
และตกอยู่ในสภาพ “คนชายขอบ” ของสงัคม เกดิปญัหาถูกพรากจากทีด่นิ/ถิน่ทีอ่ยู่ ทีด่นิถูกแย่งชงิ  
ถูกกดีกนัการเขา้ถงึทรพัยากรและบรกิารพื้นฐานของรฐั สูญเสยีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และเขา้สู ่         
วงัวนของอาชญากรรม  
 ปฏญิญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิองชนเผา่พืน้เมอืง พ.ศ. 2550 ประกอบไปดว้ยอารมัภบท 
24 ยอ่หน้าและเน้ือหาหลกั 46 มาตรา เน้ือหาทีส่าํคญั คอื สทิธใินการนิยามตนเองในฐานะเป็นชนเผา่พืน้เมอืง 
สทิธใินการกําหนดอนาคตตนเอง สทิธใินทีด่นิ เขตแดนและทรพัยากรธรรมชาต ิ สทิธใินการใหก้ารยนิยอม               
ทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ล่วงหน้าและเป็นอสิระในกจิกรรมการพฒันาในทีด่นิและเขตแดนของเขา และสทิธิ
ทีม่อียู่ในกฎหมายสทิธมินุษยชนอื่น ๆ ปฏญิญาฯ ยงัมลีกัษณะพเิศษเฉพาะคอืมกีารพดูถงึสทิธอิงคร์วม 
                                                            

1ชพูนิิจ เกษมณี อา้งแลว้ 
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ซึง่เป็นเรื่องทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัชนเผ่าพืน้เมอืงเพราะว่าวถิชีวีติของชนเผ่าพืน้เมอืงในหลายดา้นนัน้
เป็นประเดน็รว่ม หรอืการแบง่ปนั เชน่ สทิธคิวามเป็นเจา้ของในทีด่นิและทรพัยากร เป็นตน้  
 โดยมมีาตราสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
 มาตรา 10. ชนเผา่พืน้เมอืงตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหอ้อกจากทีด่นิหรอืเขตแดนของตน จะไมม่กีาร
ตัง้ถิน่ฐานใหม่เกดิขึน้โดยปราศจากการยนิยอมที่มกีารบอกแจง้ เขา้ใจล่วงหน้า และเป็นอสิระ ของชนเผ่า
พื้นเมอืงที่เกี่ยวขอ้ง และหลงัจากที่มขีอ้ตกลงในการชดเชยที่เป็นธรรมและเหมาะสมแลว้ และหากเป็นไปได ้           
ใหม้ทีางเลอืกในการกลบัคนืถิน่นัน้ไดอ้กี 
 มาตรา 18. ชนเผ่าพืน้เมอืงมสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจมผีลกระทบ           
ต่อสทิธขิองพวกเขา โดยผ่านผูแ้ทนทีพ่วกเขาเลอืกเองตามกระบวนการของตนเอง และในการธํารง
รกัษาและพฒันาสถาบนัทีท่าํหน้าทีต่ดัสนิใจอนัเป็นลกัษณะของชนเผา่พืน้เมอืงของตนเอง 
 มาตรา 25. ชนเผ่าพืน้เมอืงมสีทิธทิีจ่ะธํารงรกัษาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของความสมัพนัธ ์           
ดา้นจติวญิญาณกบัทีด่นิ เขตแดน น้ําและชายฝ ัง่ทะเลและทรพัยากรอื่น ๆ ซึง่พวกเขาไดเ้ป็นเจา้ของ
ตามประเพณีหรอืมฉิะนัน้เคยครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์อยู่ก่อนแลว้ และมสีทิธทิีด่ํารงความรบัผดิชอบ            
ในการสง่เสรมิสิง่เหลา่น้ีสูค่นในรุน่ต่อไป 
 มาตรา 26. ชนเผ่าพืน้เมอืงมสีทิธใินทีด่นิและเขตแดนและทรพัยากร ซึ่งพวกเขาไดค้รอบครอง  
เป็นเจา้ของตามประเพณ ีหรอืมฉิะนัน้จากการทีเ่คยใชห้รอืเคยไดร้บัมาก่อน 
 ชนเผ่าพื้นเมอืงมสีทิธิเป็นเจ้าของ ใช้ พฒันาและควบคุมที่ดิน เขตแดนและทรพัยากรที่พวกเขา            
เป็นเจา้ของดว้ยเหตุผลจากการเป็นเจา้ของตามประเพณ ีหรอืการครอบครองหรอืการใชต้ามประเพณีอื่น ๆ 
รวมทัง้กรณกีารไดม้าซึง่สิง่เหลา่นัน้โดยวธิอีื่น  
 รฐัจกัต้องให้การยอมรบัและการคุ้มครองในทางกฎหมายต่อที่ดนิ เขตแดนและทรพัยากรเหล่าน้ี  
การยอมรับดังกล่าวจกัต้องกระทําโดยการให้ความเคารพต่อประเพณี วฒันธรรมและระบบการ               
ถอืครองทีด่นิของชนเผา่พืน้เมอืงทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 มาตรา 27. รฐัตอ้งจดัตัง้และดําเนินการร่วมกบัชนเผ่าพืน้เมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกระบวนการ               
ที่เป็นธรรม อสิระ เป็นกลาง เปิดเผย และโปร่งใส ใหก้ารยอมรบักฎหมาย ธรรมเนียมปฏบิตั ิจารตี
ประเพณแีละระบบการถอืครองทีด่นิของชนเผา่พืน้เมอืง เพือ่สรา้งการยอมรบัและพจิารณาถงึสทิธขิอง
ชนเผ่าพื้นเมอืงที่เกี่ยวขอ้งกบัที่ดนิ เขตแดนและทรพัยากรอย่างเหมาะสม รวมทัง้พื้นที่ที่ชนเผ่าพื้นเมอืง 
เคยเป็นเจา้ของตามประเพณี หรอืมฉิะนัน้เคยครอบครองหรอืใช้มาก่อน ชนเผ่าพื้นเมอืงควรมสีทิธ ิ                 
ทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มในกระบวนการดงักลา่วน้ีดว้ย 
 มาตรา 28. ชนเผา่พืน้เมอืงมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการชดเชย ซึง่หมายรวมถงึการใหค้นื หากการใหค้นื 
ไมอ่าจกระทาํไดก้ค็วรใหก้ารชดเชยอื่น ๆ ทีย่ตุธิรรม เป็นธรรม และมมีลูค่าเท่ากบัทีด่นิอาณาเขต และ
ทรพัยากร ทีช่นเผา่พืน้เมอืงเคยเป็นเจา้ของมาแต่ดัง้เดมิ เคยครอบครอง หรอืเคยใชป้ระโยชน์ ซึง่สิง่เหล่าน้ี
ไดถู้กยดึไป เอาไปครอบครอง ใชส้อย หรอืทาํลาย โดยชนเผา่พืน้เมอืงมไิดย้นิยอมอยา่งเตม็ใจ หรอืมไิด้
ยนิยอมใหก้ระทาํการดงักลา่วกอ่นลว่งหน้า 
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 หากไมม่กีารตกลงอย่างยนิยอมพรอ้มใจโดยกลุ่มชนทีเ่กีย่วขอ้ง การชดเชยควรทําในรปูของทีด่นิ 
อาณาเขต และทรพัยากร ทีม่คีุณภาพ ขนาด และสถานภาพทางกฎหมายทีเ่ท่ากนั หรอืเป็นตวัเงนิ 
หรอืเป็นการชดเชยในรปูแบบอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม 
 มาตรา 29. ชนเผ่าพืน้เมอืงมสีทิธใินการอนุรกัษ์และปกป้องสิง่แวดลอ้มและความสามารถ
ทางการผลติของทีด่นิ อาณาเขต และทรพัยากรรฐัควรจดัตัง้โครงการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชนเผา่พืน้เมอืง 
ในการอนุรกัษ์และปกป้องสิง่แวดลอ้ม โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ
 รฐัควรใชม้าตรการทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไมม่วีตัถุอนัตรายถูกเกบ็ไวห้รอืนําไปทิง้ไว้
ในทีด่นิหรอือาณาเขตของชนเผา่พืน้เมอืงโดยมไิดย้นิยอมอย่างเตม็ใจ หรอืมไิดย้นิยอมใหก้ระทาํการ
ดงักลา่วก่อนลว่งหน้า 
 รฐัควรใชม้าตรการทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารดาํเนินการโครงการต่าง ๆ  ทีจ่ะฟ้ืนฟู รกัษา 
และตดิตามผลทางด้านสุขภาพของชนเผ่าพื้นเมอืงผูซ้ึ่งได้รบัผลกระทบจากวตัถุอนัตรายให้เป็นไป
ตามทีก่าํหนด โดยโครงการเหลา่น้ีเป็นโครงการทีพ่ฒันาขึน้และนําไปปฏบิตัโิดยชนเผา่พืน้เมอืง 
 มาตรา 32. ชนเผา่พืน้เมอืงมสีทิธใินการตดัสนิใจและพฒันาลาดบัความสาํคญัและยุทธศาสตร์
สาํหรบัการพฒันาหรอืการใชท้ีด่นิ เขตแดนและทรพัยากรอื่น ๆ ของตน  
 รฐัตอ้งปรกึษาและรว่มมอืโดยสุจรติใจกบัชนเผา่พืน้เมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผา่นสถาบนัทีเ่ป็นตวัแทน
ของเขาในการขอรบัการยนิยอมทีม่กีารบอกแจง้ และเป็นอสิระ ก่อนทีจ่ะมกีารอนุมตัโิครงการใด ๆ ทีม่ี
ผลกระทบต่อทีด่นิ เขตแดนและทรพัยากรอื่น ๆ ของพวกเขา โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา 
การใชป้ระโยชน์หรอืการใชป้ระโยชน์แรธ่าตุ น้ําหรอืทรพัยากรอื่น ๆ  
 รฐัตอ้งจดัหากลไกทีม่ปีระสทิธผิลสาหรบัการชดเชยทีด่แีละยุตธิรรมสาํหรบักจิกรรมดงักล่าว 
และจดัหามาตรการทีเ่หมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบของสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรมหรอืจติวญิญาณ  
 2) สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ  
 สทิธขิองบุคคลตามทีป่รากฏในรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มปีระเดน็สาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 2.1) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 มาตรา 32 - 35 กล่าวถงึการหา้มทรมาน ทารุณกรรม/เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์รวมทัง้ 
การจบัและคุมขงับุคคล ตอ้งมหีมายศาล และการคน้ตวับุคคล หรอืกระทาํใด ม ีกฎหมายบญัญตั ิสทิธิ
เกีย่วกบัเคหสถาน ความเป็นอยูส่ว่นตวั และการเลอืกถิน่ทีอ่ยู ่
 2.2) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยติุธรรม 
 มสีทิธเิขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรม เช่น มทีนายความ และ การปล่อยตวัชัว่คราว ผูต้อ้งหามสีทิธิ
โตแ้ยง้ สทิธคิดัคา้นผูพ้พิากษา /พพิากษาครบองคค์ณะ ผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา จาํเลย และพยานในคดอีาญา  
มสีทิธไิดร้บัความคุม้ครอง รวมทัง้ เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ไดร้บัความคุม้ครอง สาํหรบัคดแีพง่
มสีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายจากรฐั (มาตรา 40)  
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 2.3) สิทธิการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการหมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐั ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการดาํเนินงานของรฐัหรอืขอ้มลู
ขา่วสารเกีย่วกบัเอกชน  
 สทิธกิารรบัรูข้อ้มูลขา่วสารเป็นสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานซึ่งรฐัธรรมนูญมาตรา 58 กําหนดไวว้่า
บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัทราบขอ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะในกรอบของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนัน้จะกระทบต่อความมัน่คงของรฐั 
ความปลอดภยัของประชาชน หรอืส่วนได้เสยีอนัพงึได้รบัความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทัง้น้ีตามที่
กฎหมายบญัญตั ิซึง่ปจัจุบนัมพีระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งเปิดเผยเป็นการทัว่ไป ไดแ้ก่ขอ้มลูขา่วสารทีล่งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา เชน่ 
 1) โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดาํเนินงานของหน่วยงานของรฐันัน้  
 2) สรุปอาํนาจหน้าทีท่ีส่าํคญัและวธิกีารดาํเนินงาน  
 3) สถานทีต่ดิต่อเพือ่ขอรบัขอ้มลูขา่วสาร หรอืคาํแนะนําในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั  
 4) กฎ มตคิณะรฐัมนตร ีขอ้บงัคบั คาํสัง่ หนังสอืเวยีน ระเบยีบแบบแผน นโยบายหรอืการตคีวาม 
ทัง้น้ี เฉพาะทีจ่ดัใหม้ขี ึน้ โดยมสีภาพอยา่งกฎเพือ่ใหม้ผีลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
 ขอ้มลูขา่วสารทีห่น่วยงานของรฐัตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจด ูตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีค่ณะกรรมการกําหนด ไดแ้ก่ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีทีก่ําลงัดาํเนินการ คู่มอื 
หรอืคาํสัง่เกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่มผีลกระทบถงึสทิธหิน้าทีข่องเอกชน ฯลฯ 
 2.4) สิทธิในเรื่องทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม  
 สทิธเิสรภีาพของประชาชนกําหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญในหลายมาตรา ทีส่าํคญัไดแ้ก่ มาตรา 66 
“บุคคลซึง่รวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ยอ่มมสีทิธอินุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตี
ประเพณีภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาตแิละมสี่วนร่วมในการ
จดัการ การบํารุงรกัษาและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและ
ยัง่ยนื” 
 มาตรา 67 “สทิธขิองบุคคลทีจ่ะมสี่วนร่วมกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ์บํารุงรกัษาและการ
ไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพและในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมที่จะ                 
ไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตนยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือทรพัยากรธรรมชาติ จะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มและจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน
รวมทัง้ได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทน
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สถาบนัอุดมศกึษาที่จดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตใิหค้วามเหน็ประกอบ
ก่อนมกีารดาํเนินการดงักลา่ว” 
 มาตรา 85 ตอ้งใหป้ระชาชนในพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบฯ มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ เกี่ยวกบัการ
กําหนดหลกัเกณฑ์การใช้ที่ดนิ การกระจายการถือครองที่ดนิ การจดัวางผงัเมอืง การจดัให้มแีผนจดัการ
ทรพัยากรน้ําและทรพัยากรธรรมชาตอิื่น และสง่เสรมิ บาํรุงรกัษา และคุม้ครองคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
 มาตรา 87 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในระดบัชาต ิ
และระดบัทอ้งถิน่ ฯลฯ 
 กติตศิกัดิส์รุปว่า สทิธขิองบุคคลที่รวมกนัเป็นชุมชนเท่าทีป่รากฏในรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550  
มปีระเดน็สาํคญัอยา่งน้อย 8 ประการ 
 1. สทิธใินการไดร้บัการยอมรบัความมอียูข่องชุมชน (ม. 66 ม. 67)  
 2. สทิธใินการดาํรงอยูแ่ละดาํเนินกจิการของชุมชน 
 3. สทิธใินการถอืครองทรพัยส์นิของชุมชน 
 4. สทิธใินการธาํรงรกัษาและพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชน (ม. 66 ม. 67) 
 5. สทิธใินการมสีว่นรว่มคุม้ครองสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 6. สทิธใินการไดร้บัการรบัฟงัจากหน่วยงานของรฐั 
 7. สทิธขิองชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิในกานอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
และศลิปวฒันธรรม (ม. 66) 
 8. สทิธใินการบาํรุงรกัษาและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งสมดุลและยัง่ยนื (ม. 66) 
 ปญัหาเบื้องต้นในเรื่องสทิธชิุมชนคอืการรบัรองสถานะหรอืความมตีวัตนทางกฎหมายของ
ชุมชนหรอืปญัหาสภาพบุคคลทัง้ในฐานะบุคคลธรรมดาและในฐานะนิตบิุคคลของชุมชน เพราะในทาง
กฎหมายการมสีภาพบุคคลหมายถงึสถานะทีจ่ะมสีทิธแิละหน้าทีไ่ด ้ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัใหม้สีภาพ
บุคคลยอ่มไมม่ทีางจะมสีทิธแิละหน้าทีไ่ด ้ 
 กล่าวโดยสรุป สทิธมินุษยชนทีจ่ําเป็นจะตอ้งส่งเสรมิใหเ้กดิการปกป้องคุม้ครองมใิหเ้กดิการ
ละเมดิสทิธแิก่ประชาชนทีส่าํคญัไดแ้ก่ สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย สทิธเิขา้ถงึกระบวนการ
ยตุธิรรม สทิธกิารรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของทางราชการ และสทิธชิุมชนเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ฐานทรพัยากร  
 2.5) สิทธิชมุชน 
 สทิธขิองบุคคลทีร่วมกนัเป็นชุมชน โดยทัว่ไป ชุมชน หมายถงึกลุ่มหรอืหน่วยทางสงัคมทีม่ทีีเ่ป็น 
อยู่แล้วตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการความมัน่คงปลอดภยัของตนเองและครอบครวั ชุมชนที่อาศยั            
อยู่ร่วมกนัในพืน้ทีเ่ดยีวกนัซึ่งอาจไม่ใช่พืน้ทีใ่นเขตปกครอง แมอ้าจจะมรีะยะเวลาไม่นานแต่มคีวามสมัพนัธ์กนั            
มกีฎเกณฑ์กตกิาที่เป็นทีย่อมรบัและปฏบิตัริ่วมกนัเรยีกว่าชุมชนทอ้งถิน่ แต่ถ้าอยู่รวมกนัในถิน่เดยีวกนั           
มานานจนสามารถสรา้งและพฒันากจิกรรมจนเกดิเป็นวถิชีวีติจารตีประเพณีและวฒันธรรมทีถ่อืปฏบิตัิ
รว่มกนั เชน่ ภาษา การแต่งกาย ความเชือ่ความศรทัธา เรยีกวา่ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ (เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย,์ 
2551) 
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 “สิทธิชุมชน” ได้รับการยอมรับให้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น กติกา                  
ระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิาง
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม อนุสญัญาแรงงานระหว่างประเทศฉบบัที ่169 คาํประกาศรโิอว่าดว้ย
สิง่แวดลอ้มและการพฒันา (Agenda 21) อนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ และปฏญิญาสากล
ของสหประชาชาตวิ่าดว้ยสทิธขิองชนพืน้เมอืง ค.ศ. 2007 นอกจากน้ี ยงัมกีารยอมรบัในคําพพิากษา
ของศาลทัง้ที่เป็นการพิจารณาคดีระหว่างประเทศและคดีภายในประเทศของหลายประเทศ เช่น 
ประเทศอเมรกิา ประเทศแคนาดา หรอืประเทศออสเตรเลยี โดยยอมรบัว่า สทิธขิองชนพืน้เมอืงหรอื
สทิธชิุมชนเป็นสทิธทิีเ่กดิขึน้และมอียู่ก่อน เป็นสทิธติามธรรมชาตดิัง้เดมิตามหลกักฎหมายธรรมชาต ิ
(Natural Law) และรฐัมหีน้าทีต่อ้งคุม้ครองสทิธขิองชุมชนดงักล่าว และเน่ืองจากสทิธชิุมชนถูกพฒันา
มาจากกระบวนการต่อสูเ้พือ่เรยีกรอ้งสทิธมินุษยชนของชนพืน้เมอืง (Indigenous Peoples) ในโลกตะวนัตก 
ซึ่งกระบวนการต่อสูเ้พื่อสทิธมินุษยชนกเ็ป็นส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟูความคดิของสํานักกฎหมายธรรมชาต ิ
เพราะการต่อสูเ้พือ่สทิธมินุษยชนในดา้นความคดิจะตอ้งต่อสูก้บัความคดิของสาํนักกฎหมายบา้นเมอืง 
(Legal Positivism) ดงันัน้ จงึอาจกลา่วไดว้า่ สทิธชิุมชนไมใ่ช่สิง่ทีเ่กดิขึน้โดยไรท้ีม่าทางทฤษฎ ีเพราะ
ทฤษฎีกฎหมายอันเป็นพื้นฐานแนวคิดของสิทธิชุมชนก็คือ ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ที่มองว่า 
กฎหมายธรรมชาตคิอืกฎหมายทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิเกดิขึน้เอง มนุษยไ์ม่ไดส้รา้งขึน้ เป็นกฎหมายที่
อยูเ่หนือรฐั และใชไ้ดโ้ดยไมจ่าํกดัเวลาและสถานที ่เป็นนิรนัดร หมายความวา่เมือ่เป็นจรงิในสมยัหน่ึง 
อกีสมยัหน่ึงก็ต้องเป็นจรงิดว้ย หากเป็นจรงิในเวลาหนึ่งแต่ไม่เป็นจรงิในเวลาหน่ึงกไ็ม่ใช่กฎเกณฑ์
ธรรมชาต ิทฤษฎกีฎหมายธรรมชาตน้ีิไดถู้กพฒันาเป็นทฤษฎสีทิธธิรรมชาต ิโดย จอหน์ ลอ็ค (John Lock) 
ซึ่งยนืยนัว่า2 ปจัเจกชนทุกคนต่างลว้นมสีทิธ ิและอํานาจที่มมีาเองโดยธรรมชาต ิอนัหมายถึง สทิธิ
ธรรมชาตใินชวีติ อสิรภาพ และทรพัย์สนิ อนัเป็นสทิธทิี่ไม่อาจถูกยกเลกิหรอืขดัขวางไดจ้ากรฐั โดยสทิธิ
ธรรมชาตน้ีิสบืทีม่าจากกฎหมายธรรมชาต ิและโดยทีส่ทิธดิงักล่าวเป็นของมนุษยเ์ท่านัน้ ดงันัน้ สทิธิ
ธรรมชาตจิงึมคีวามหมายตรงกบัสทิธมินุษยชนดว้ยในตวั 
 เน้ือหาของแนวคิดสิทธิชุมชนในระดบัสากล ปรากฏเด่นชดัในเรื่องของสิทธิชนพื้นเมือง 
(Indigenous Peoples) หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ (Indigenous Community) ในฐานะผูท้รงสทิธ ิ             
โดยได้มกีารให้ความหมายว่าคอืกลุ่มคนที่อาศยัอยู่ในดนิแดนแห่งใดแห่งหน่ึงมาก่อนอย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน โดยอาศยัช่วงเวลาก่อนการก่อตัง้รฐัสมยัใหม ่(Modern State) เป็นเกณฑใ์นการกําหนดการ
อยู่อย่างต่อเน่ืองยาวนานของชุมชน และยงัรวมถึงก่อนที่จะมกีารรุกรานจากประเทศอาณานิคมเขา้ไปยงั
ชุมชน ในขณะทีเ่น้ือหาของสทิธชิุมชนม ี2 ประการ กลา่วคอื ประการแรก สทิธใินการอนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ศิลปะ หรือวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงสิทธิกําหนด
แนวทางในการอนุรกัษ์และปกป้องมใิหถู้กเปลีย่นแปลงทําลายอกีดว้ย และประการทีส่อง สทิธใินการ
จดัการและพฒันาฐานทรพัยากรโดยเฉพาะทรพัยากรที่ดนิที่ชุมชนใชป้ระโยชน์ภายใต้เงื่อนไขความ
ยัง่ยนืของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึสทิธใินการไดร้บัการคุม้ครองจากรฐัในการเขา้ถงึทรพัยากร
ดงักล่าว การจํากดัสทิธน้ีิลงโดยกฎหมายต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสงัคมเท่านัน้และต้องมกีาร             
                                                            

2จรญั โฆษณานนัท,์ อา้งแลว้ 
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จ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมอกีดว้ย และรฐัยงัต้องปรบัปรุงกฎหมายและดําเนินการใหก้ารรองรบั
สทิธขิองชุมชนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 ส่วนประเทศไทยได้มีการรบัรองสิทธิชุมชนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย               
โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเน้ือหาของสทิธชิุมชนในระดบัสากล พบวา่ ในดา้นเน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกนั 
กล่าวคือ มกีารรบัรองทัง้สทิธิในทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และสทิธิในการอนุรกัษ์หรือ             
ฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ในกฎหมาย ดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้น
มาตรา 66 และ 67 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  
 เน่ืองจากสทิธชิุมชนเป็นการเรยีกรอ้งสทิธใินการจดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ
ในลกัษณะที่เป็นทรพัยส์นิ สทิธชิุมชนจงึมลีกัษณะเป็นสทิธธิรรมชาตทิีไ่ม่อาจถูกยกเลกิหรอืขดัขวางได้
จากรฐัเช่นกนั เพราะการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชนนัน้กเ็ป็นไปเพื่อดํารงรกัษาชวีติ
และร่างกายอนัเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของการเป็นมนุษย ์หากรฐัยกเลกิหรอืขดัขวางการใชส้ทิธดิงักล่าว 
ก็เท่ากบัรฐัขดัขวางการดํารงชีวติของมนุษย์คนหน่ึงซึ่งเป็นประชากรของรฐัที่รฐัมหีน้าที่ต้องดูแล
ประชากรของรฐัทุกคนอยา่งเทา่เทยีมกนั  
 สทิธชิุมชนจงึเป็นการกาํหนดหน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งใหก้ารรบัรองและคุม้ครองในกฎหมายของรฐั
ใหเ้ทา่เทยีมกบัสทิธดิา้นอื่น ๆ ดว้ย หรอือาจกล่าวไดว้า่ สทิธชิุมชนจะตอ้งมสีถานะทางกฎหมายทีเ่ท่าเทยีม
กบัสทิธแิละเสรภีาพดา้นอื่น ๆ ทีร่ฐัใหก้ารรบัรองอยูแ่ลว้ โดยมไิดม้สีถานะทีเ่หนือกวา่สทิธแิละเสรภีาพ
ในดา้นอื่น ๆ หรอืมสีถานะอาํนาจเหนือรฐั ดงันัน้ ในการตรากฎหมาย การใชก้ฎหมาย และการตคีวาม
กฎหมายของรฐันัน้ จงึควรเป็นไปในลกัษณะการยอมรบัว่าสทิธชิุมชนกม็สีถานะทีเ่ท่าเทยีมกบัสทิธิ
และเสรภีาพดา้นอื่น ๆ ภายในรฐัดว้ยเชน่กนั  
 1) สิทธิในการจดัการและใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ 
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ําหนดสทิธใินทรพัยากรธรรมชาติ
ของชุมชนเอาไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ สทิธใินการจดัการ สทิธใินการบํารุงรกัษา และสทิธใินการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้น้ี สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทัง้ 3 ประการน้ีไม่ได้เป็นสิทธิเด็ดขาด               
โดยสมบรูณ์ของชุมชน เพราะรฐัธรรมนูญไดก้าํหนดใหส้ทิธเิหลา่น้ีตอ้งอยูภ่ายใต ้“การมสีว่นรว่ม” ดว้ย  
 ดังนั ้น สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร                      
ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื จงึหมายถงึ สทิธใินการ 
มสี่วนร่วมไดเ้สยีร่วมกบัผูอ้ื่นในการดําเนินการเพื่อใหเ้กดิความเจรญิงอกงาม การระวงั ดูแล และป้องกนั 
และการใช้ให้ได้ผลตามที่ต้องการซึ่งทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชวีภาพทีม่อียูใ่นบรเิวณชุมชนอยา่งมดุีลยภาพทีย่าวนาน 
 ในการปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชน หน้าทีข่องรฐัจะตอ้งพงึเคารพ หมายถงึ กฎหมาย 
นโยบาย และโครงการของรฐั รวมถงึการปฏบิตัขิองเจา้หน้าที่รฐัจะต้องไม่นําไปสู่การละเมดิสทิธมินุษยชน             
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม หรอืไมด่าํเนินนโยบายทีจ่ะสง่เสรมิใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐานของรฐั จะตอ้งปกป้อง
ซึง่หมายถงึ ตอ้งมกีฎหมาย นโยบายหรอืมาตรการทีจ่ะดแูลหรอืป้องกนัไมใ่หก้ลุ่มหรอืบุคคลใดทาํการ
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ละเมดิสทิธมินุษยชนของบุคคลอื่น และเตมิเตม็ หมายถงึรฐัจะตอ้งออกกฎหมายหรอืดําเนินนโยบาย
เพือ่ใหส้ทิธมินุษยชนทีทุ่กคนพงึไดร้บัไดเ้กดิขึน้จรงิ (แอมเนสตี,้ 2548) 
 กล่าวโดยสรุป กรอบในการวเิคราะห์ประเดน็เรื่องที่ดนินัน้ ไม่อาจจะพจิารณาเฉพาะสทิธใินที่ดนิ 
หรือประเด็นการละเมิดสิทธิในที่ดินเท่านัน้ หากแต่จําเป็นต้องพจิารณาเชื่อมโยงไปถึงเรื่องสิทธ ิ              
ขัน้พืน้ฐานในระดบัต่าง ๆ ทีม่สีาระในการเขา้ถงึสทิธใินลกัษณะและเงื่อนไขต่าง ๆ ทัง้สทิธมินุษยชน 
สทิธคิวามเป็นพลเมอืง สทิธขิองความเป็นชนเผ่า หรอืชนพืน้เมอืง สทิธใินการจดัการตนเอง สทิธใินการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สทิธขิองชุมชน โดยพจิารณาถึงพฤตกิรรมที่เกดิขึน้และบทบาท
หน้าทีท่ีร่ฐัพงึมพีงึปฏบิตัต่ิอราษฎร 
 

2.5 หน่วยงานและผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล             
จ. นครปฐม 73170 โดยม ีดร.เพิม่ศกัดิ ์ มกราภริมย ์อาจารยป์ระจาํของสถาบนัฯ ทาํหน้าทีห่วัหน้าโครงการ 
 

2.6 วิธีการศึกษาวิจยั  
 วธิกีารศกึษาวจิยั ใชร้ปูแบบทีห่ลากหลายดงัน้ี 
 การวิจยัเอกสาร ทัง้เอกสารรายงานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเอกสารของ
หน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และการจดัประชุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (focused group) จากบุคลากร
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนโยบาย กฎหมาย กระบวนการยุตธิรรม ตลอดจนนักปฏบิตักิารดา้นสทิธมินุษยชน 
เพือ่วเิคราะหส์งัเคราะหป์ระเดน็ทางนโยบายและกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธดิา้นทีด่นิและปา่ของประชาชน  
การวจิยัเอกสาร จะทบทวนแนวคดิหลกัการทีส่าํคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวางกรอบการละเมดิสทิธ ิเช่น 
แนวคดิดา้นสทิธมินุษยชน แนวคดิธรรมาภบิาล แนวคดิการมสีว่นรว่มของประชาชน ตลอดจนทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งรวบรวมรายชื่อเบื้องต้นไว้บ้างแล้ว (จาก ส.ก.ว., พ.อ.ช., ส.ส.ส. และ
สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ) ใหค้รอบคลุมประเดน็ทีด่นิประเภทหลกั รวมทัง้การละเมดิสทิธทิีด่นิและป่า
ในต่างประเทศเท่าทีจ่ะคน้หาเอกสารได ้ ตลอดจนขอ้มูลนโยบาย ระเบยีบ กฎหมาย และมตคิณะรฐัมนตร ี             
ทีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 การทบทวนเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิท่ีดินและป่าท่ีร้องเรียนมายัง ก.ส.ม.                 
จะตรวจสอบเพือ่คดัเลอืกเรื่องรอ้งเรยีนการละเมดิสทิธทิีด่นิและปา่ซึง่มปีระมาณ 300 เรื่อง เพือ่จดัเขา้กบั
กลุ่มปญัหา 5 กลุ่มคือที่ดินป่า ที่ราชพสัดุ ที่สาธารณะ ที่ปฏิรูปที่ดิน และที่เอกชน แล้วคัดเลือก
กรณีศกึษาทีจ่าํแนกไวแ้ลว้ในแต่ละกลุ่มใหไ้ดร้าว 5 - 15 กรณี โดยกําหนดเกณฑก์ารคดัเลอืกใหม้คีวาม
หลากหลายดว้ยวธิกีระจายตวัอย่างใหท้ัว่ภูมภิาค สภาพภูมนิิเวศ กลุ่มชาตพินัธุ์ และเงื่อนไขเฉพาะ
ทางกฎหมาย เชน่ การเลอืกกรณศีกึษาทีด่นิปา่ไม ้กจ็ะเลอืกใหค้รอบคลุมพืน้ทีพ่พิาทในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตอุทยานแหง่ชาตเิป็นตน้  
 การจดัประชุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (focused group) จดัเป็นเวทวีเิคราะหข์อ้มลูการ
ละเมดิสทิธิในที่ดินประเภทต่าง ๆ และการวเิคราะห์ขอ้เสนอเชิงนโยบายและการปฏิรูปกฎหมาย                 
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โดยทมีงานวจิยัร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่เป็นนักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย การคุม้ครอง
สทิธมินุษยชน โดยจดัเวทหีลกั ๆ จํานวน 4 ครัง้ อย่างไรกด็จีะมกีารประชุมปรกึษาหารอืวงเลก็ ๆ 
แบบไมเ่ป็นทางการอกีหลาย ๆ ครัง้ก่อนและหลงัการประชุมใหญ่ ๆ แต่ละครัง้ 
 จดัเวทีรายงานความก้าวหน้า จะจดัเวทสีมัมนาเพื่อนําเสนอและสรุปความก้าวหน้าของ
โครงการเป็นระยะ ๆ จาํนวน 1 ครัง้  
 จดัเวทีนําเสนอรายงานสมบูรณ์ จะจดัเวทวีชิาการเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
จากนักวิชาการ นักปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จํานวน 1 ครัง้               
ก่อนสิน้สดุโครงการ  
 การจดัเวทปีระชุมแต่ละครัง้ จะเตรยีมเอกสารซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลและประเดน็ต่าง ๆ ที่ศกึษา
อยา่งละเอยีด ใหผู้ท้รงคุณวฒุไิดศ้กึษาลว่งหน้าก่อนเขา้รว่มประชุม  
 

2.7 แผนกิจกรรม  
 โครงการวจิยัฯ ไดก้าํหนดแผนยทุธศาสตรใ์นการทาํวจิยัไว ้3 ระยะ 
 ระยะแรก ใชเ้วลา 3 เดอืน จะเน้นการเตรยีมขอ้มลูดงัน้ี 
 - การนํารายชื่อเอกสารและกรณีศกึษามาวเิคราะห์ความสําคญัและความเกี่ยวขอ้งเบื้องต้น 
เมื่อไดร้ายชื่อเบื้องต้น (short list) แลว้ จงึพจิารณากําหนดเกณฑเ์พื่อการคดัเลอืกเอกสารและ
กรณีศกึษาทีต่อ้งการ แลว้จงึอ่านเพื่อกลัน่กรองคดัเลอืกเอกสารทีต่อ้งการ ซึ่งคาดว่าจะใชก้รณีศกึษา
ทัง้สิน้ราว 70 - 80 กรณี พรอ้มทัง้สบืคน้รวบรวมเอกสารทีเ่ลอืกสรรแลว้ใหม้าจดัรวมกนัเป็นหมวดหมู่
เพื่อสะดวกแก่การคน้ควา้อา้งองิ วเิคราะห์รวบรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด เพื่อดําเนินการ 2 เรื่อง
สาํคญัคอื  
 - การทบทวนวรรณกรรม จะศกึษาทบทวนเอกสารเพื่อการเรยีบเรยีงงานผลงานวจิยัและ
ประเดน็ปญัหาและขอ้เสนอต่าง ๆ ทีค่น้พบจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ระยะท่ีสอง ใชเ้วลา 6 เดอืน จะเน้นการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
 - การศกึษาขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิจากเอกสารและขอ้มูลกรณีศกึษาที่ดนิและป่าไม ้ที่คดัเลอืกไว ้
ในพืน้ทีท่ีจ่าํแนกไวเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ทีป่า่ไม ้ ทีร่าชพสัดุ ทีส่าธารณประโยชน์ ที ่ส.ป.ก. และ
ทีด่นิเอกชน  
 ขอ้มลูเอกสารทีต่อ้งการ เช่น 1) รายงานการตรวจสอบของ ก.ส.ม. 2) กฎหมายเฉพาะระดบั 
พ.ร.บ., พ.ร.ฎ., พ.ร.ก. 3) กฎกระทรวง ระเบยีบ แนวทางปฏบิตั ิคาํสัง่ และ 4) มต ิค.ร.ม. คาํสัง่นายกรฐัมนตร ี
มตคิณะกรรมการ มตทิีป่ระชุม 
 รายละเอยีดเกีย่วกบัคําแถลงนโยบาย หรอืเน้ือหากฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนเจตนารมณ์
ของนโยบายหรอืกฎหมาย รวมทัง้ขอ้มลูทีส่นับสนุนการกําหนดนโยบายและกฎหมายนัน้ ๆ จะเป็น
สาระสาํคญัประกอบการวเิคราะหว์จิยัการละเมดิสทิธ ิ
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 - การวเิคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลที่รวบรวมและสรุปเบื้องต้นได้แล้ว จะนํามาเปิดเวที
พูดคุยเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์จากทีต่่าง ๆ มาช่วยใหมุ้มมองและความคดิเหน็ 
ใหร้อบดา้นมากขึน้ 
 ระยะท่ีสาม เป็นชว่งสดุทา้ย ระยะเวลา 3 เดอืน  
 ระยะน้ีจะเน้นการเรยีบเรยีบและปรบัปรุงแก้ไขขอ้มูลและผลการวเิคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูล               
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาของทมีวจิยั และความเหน็ทีไ่ดจ้ากผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ภายนอกทีร่วบรวมได ้           
ในทีป่ระชุมสมัมนาเวทต่ีาง ๆ จนเป็นรายงานทีส่มบรูณ์  
 สาํหรบัแผนกจิกรรมการศกึษาวจิยัในรายละเอยีด มดีงัน้ี 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา (เดือนท่ี) หมายเหต ุ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1. การทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง / / /          ทัง้ของ ก.ส.ม. และ

หน่วยงานภายนอก 

2. การรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ 
(ขอ้มลูรอ้งเรยีน กฎระเบยีบ 
มต ิค.ร.ม. ที่เกี่ยวขอ้ง และ
รายงานการตรวจสอบของ 
ก.ส.ม. 

/ / / / / / / / /     

3. วเิคราะหส์งัเคราะหข์อ้มลู 
(จดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็) 
- ทีร่าชพสัดุ 
- ทีป่ฏริปูทีด่นิ  
- ทีส่าธารณประโยชน์ และที ่
    เอกชน 
- ทีป่า่ไม ้

   / / / / / / /    

4. สรปุรายงานความคบืหน้า 

- ทีร่าชพสัดุ 
- ทีป่ฏริปูทีด่นิ  
- ทีส่าธารณประโยชน์ และที ่
    เอกชน 
- ทีป่า่ไม ้

      /       

5. จดัเวทนํีาเสนอร่างรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ 

         /   เชญินกัวชิาการ

ผูเ้ชีย่วชาญมารว่ม 

6. จดัสง่รา่งรายงานฉบบัสมบรูณ์            /  
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2.8 ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ภายในระยะเวลา 360 วนั ตัง้แต่วนัที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป  

 

2.9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

ผลจากการศกึษาวจิยัของโครงการศกึษาวจิยัเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมายทีล่ะเมดิ

สทิธมินุษยชนด้านที่ดนิและป่า จะนําไปสู่การเรยีนรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่

คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ของ ก.ส.ม. ตลอดจนพนักงานเจา้หน้าทีข่อง ก.ส.ม. 

ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1) องคค์วามรูด้า้นการละเมดิสทิธดิา้นทีด่นิและปา่ในทีด่นิแต่ละประเภท 
 2) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและการปรบัปรุงปฏริปูระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สํานักงาน กสม. และ
บุคคลภายนอก ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒ ิเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นทมีงานสนับสนุนการ
วจิยัไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นนโยบายและระเบยีบกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธดิา้นทีด่นิและปา่ 
 4) คณะอนุกรรมการฯ นําผลงานวจิยัไปใชใ้นการปรบัปรุงการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน           

ใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
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3. การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.1 ท่ีดินและการใช้ท่ีดิน 

 พจนานุกรมของราชบณัฑติยสถานอธบิายความหมายของทีด่นิ (Land) ว่า หมายถงึ ผนืแผ่นดนิ
หรอืพืน้ดนิ พืน้ทีด่นิทัว่ไป และหมายความรวมถงึภูเขา หว้ย หนอง คลอง บาง ลาํน้ํา ทะเลสาบ เกาะ
และทีช่ายทะเลดว้ย สว่นพจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน อธบิายไว ้2 ความหมายดงัน้ี  
 1. ตามทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ หมายถงึ ปจัจยัการผลติประเภทหน่ึง เป็นทรพัยากรทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาต ิ และนํามาใชเ้พือ่การประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง ๆ ซึง่ในทีน้ี่ทรพัยากรธรรมชาตจิะ
หมายถงึ ทัง้สิง่ทีอ่ยู่ในดนิและเหนือพืน้ดนิดว้ย เช่น แร่ธาตุ หนิ ดนิ ทราย น้ํา ป่าไม ้น้ํามนั และ
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากทีด่นิจะเรยีกวา่ คา่เชา่  
 2. ในทางบญัช ี ทีด่นิ หมายถงึ แผน่ดนิซึง่อาจมทีรพัยากรธรรมชาตอิยูภ่ายใตห้รอืเหนือพืน้ดนิ
และจะนํามาใชใ้นการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง ๆ เชน่ เป็นทีต่ ัง้ของอาคาร โรงงาน การเพาะปลกู 
การเลีย้งสตัว ์ และเมือ่มทีีด่นิกต็อ้งม ี เจา้ของทีด่นิ (landlord) เป็นธรรมดา ในพจนานุกรมดงักล่าว
อธบิายวา่ หมายถงึ ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีอ่ยูบ่นทีด่นินัน้ ซึง่จะไดร้บัผลตอบแทนใน
รูปของค่าเช่าจากการใหผู้อ้ื่นใชป้ระโยชน์จากทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีเ่ขาเป็นเจา้ของในการประกอบ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ ค่าเช่าทีเ่จา้ของทีด่นิไดร้บัอาจมาจากค่าเช่าแท ้ๆ หรอืค่าเช่าทีม่าจากการ
ลงทุนในการปรบัปรุงทีด่นินัน้ดว้ย เจา้ของทีด่นิมกัมคีวามสมัพนัธก์บัผูเ้ช่าทีด่นิตามกฎหมายเกีย่วกบั
การเช่าทีด่นิ และหลกัประกนัในการใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้ สาํหรบัประมวลกฎหมายทีด่นิ ไดใ้หค้วามหมาย
ทีด่นิไวว้า่ “พืน้ทีด่นิทัว่ไปและใหห้มายความรวมถงึ ภูเขา หว้ย หนอง คลอง บงึ บาง ลาํน้ํา ทะเลสาบ 
เกาะและทีช่ายทะเลดว้ย”  
 ในกรอบคดิสทิธมินุษยชนสากล ทีด่นิเป็นปจัจยัจําเป็นขัน้พืน้ฐานของมนุษยท์ุกคนไม่มขีอ้ยกเวน้ 
จงึควรนิยามความหมายทีด่นิใหก้วา้งและการกําหนดสทิธใินทีด่นิจะตอ้งเคารพสทิธขิองคนจากคนจน
คนทีข่าดโอกาสทางการศกึษาผูท้ีเ่ขา้ไม่ถงึกฎหมายทีอ่ยู่ในชนบทหรอือยู่ตามป่าเขาลําเนาไพรดว้ย 
กล่าวคือ ไม่ใช้อํานาจตามกฎหมายที่เหนือกว่าไปซ้อนทบัสทิธขิองบุคคลและชุมชนที่มมีาแต่เดิม            
ตามธรรมชาต ิจงึขอให้นิยามที่ดนิและสทิธใินที่ดนิไวว้่า หมายถึง พื้นที่ดนิทัว่ไปรวมถึงภูเขา ห้วย 
หนอง คลอง บงึ บางลาํน้ําทะเลสาบเกาะและทีช่ายทะเลซึง่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการประกอบกจิกรรม
ของมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ โดยมรีะบบสทิธริองรบัทัง้สทิธติามกฎหมาย ไดแ้ก่ ทีด่นิในกรรมสทิธิข์องรฐั
และทีด่นิในกรรมสทิธิข์องเอกชน และสทิธติามธรรมชาตทิัง้ของปจัเจกบุคคลและของสว่นรวมทีชุ่มชน
ใช้ร่วมกนัแม้ยงัไม่มกีฎหมายรองรบัให้กรรมสทิธิโ์ดยสมบูรณ์เหมอืนของเอกชนหรอืหน่วยงานรฐั            
แต่เขาครอบครองใชป้ระโยชน์มาอยา่งสมดุลยัง่ยนืมาชา้นาน  
 การใช้ที่ดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินที่มีอยู่นัน้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด             
เกดิผลตอบแทนมากที่สุด (วนัทนา บุษยวงศ์, 2534 อ้างจาก ดวงพร เพิม่สุวรรณ, 2547) ดงันัน้              
การใช้ที่ดนิหรอืการใช้ประโยชน์ที่ดินจงึหมายถึง การใช้ประโยชน์จากที่ดนิซึ่งมอียู่ตามธรรมชาต ิ           
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เพื่อประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชวีติของมนุษย์ ทัง้การใชท้ี่ดนิในปจัจุบนั หรอือนาคต 
เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมป่าไมโ้ดยมนุษย์จะทําการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อใหก้ารใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ดนิที่มอียู่นัน้ใหเ้กดิประโยชน์มากที่สุด เกดิผลตอบแทน
มากทีส่ดุ อยา่งไรกด็ทีีด่นิเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั มนุษยจ์งึตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารอนุรกัษ์
เพื่อใหท้รพัยากรทีด่นิมใีชไ้ดย้าวนานทีสุ่ด การใชท้ีด่นิในระยะแรกนัน้มนุษยไ์ม่ไดค้ํานึงถงึขอ้จํากดัใด ๆ 
เกี่ยวกบัดนิและที่ดนิจงึส่งผลให้เกดิการทําลายดนิและที่ดนิอย่างรุนแรงและเกดิผลกระทบจากการ             
ใชท้ีด่นิซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของเอบิ (2525 อา้งจาก สริภีทัร ์ขาวมชีื่อ, 2546) ทีอ่ธบิายว่า
เป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งรูถ้งึธรรมชาตขิองดนิและทีด่นิแต่ละประเภทก่อนทีจ่ะเริม่ใชป้ระโยชน์
เพราะถา้ใชผ้ดิไปแลว้จะเปลีย่นแปลงใหด้เีหมอืนเดมิยากและจะตอ้งลงทุนสงูมาก 
 เราสามารถจําแนกทีด่นิออกเป็นประเภท ต่าง ๆ ไดม้ากมายโดยมกีารศกึษาคน้ควา้วจิยัเกี่ยวกบั
เรือ่งน้ีเป็นจาํนวนมากแต่ไมม่รีะบบการจดัการทีแ่น่นอนซึง่คลา้ย ๆ กบัธรรมชาตทิีไ่มม่คีวามแน่นอนเช่นกนั
และสามารถเปลีย่นแปลงไดเ้สมอซึ่งระบบการจดัประเภทของการใชท้ีด่นิสามารถอธบิายและบ่งบอก
ถึงความสําเรจ็ของการใช้พื้นที่ในบรเิวณ ต่าง ๆ ที่ผ่านมา เช่น อเมรกิา เปอโตรโิก และหลาย ๆ บรเิวณ             
ในทวปียุโรป ขอบข่ายของโครงร่างสามารถอธิบายโดยใช้ลกัษณะทางธรณีวทิยาซึ่งจะแสดงการ             
แบ่งชัน้ของพื้นดินในแต่ละบรเิวณนัน้ ๆ ตามขอ้มูลที่ได้สะสมไว้เป็นเวลานานจะช่วยให้แผนภาพ
ประกอบขอ้มูลดูชดัเจนและละเอยีดมากยิง่ขึน้อกจากน้ีนักวจิยัจะตอ้งทําการศกึษาเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม
ประกอบดว้ยเพือ่ทีจ่ะทาํใหก้ารจดัประเภทการใชท้ีด่นิทาํไดง้า่ยยิง่ขึน้โดยการใชท้ีด่นิของประเทศไทย
แบง่ออกเป็น 5 ประเภท คอื 
 1. เมอืงและสิง่ก่อสรา้ง (urban and built - up land) ไดแ้ก่ ทีอ่ยูอ่าศยั ยา่นการคา้ ยา่นอุตสาหกรรม 
คมนาคม และสถานทีร่าชการอื่น ๆ 
 2. พืน้ทีเ่กษตรกรรม (agricultural land) ไดแ้ก่ พืน้ทีป่ลกูพชืลม้ลุกและพชืถาวร เช่น สวนผกั 
สวนผลไม ้พชืไร ่นาขา้ว ทุง่ปศุสตัว ์และไรห่มนุเวยีน 
 3. ปา่ไม ้ (forest land) ไดแ้ก่ พืน้ทีป่า่ไมท้ัว่ไปและจดัแยกยอ่ยไปตามประเภทของปา่ เช่น 
ปา่เตง็รงั ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแลง้ ป่าดบิเขา ปา่ดบิชื้น ป่าชายเลน ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิและสวนป่า
เป็นตน้ 
 4. แหล่งน้ํา (water sources) ไดแ้ก่ พืน้ทีแ่มน้ํ่าลาํธาร หนอง คลอง บงึ ทะเลสาบ และแหล่งกกัเกบ็น้ํา

ทีส่รา้งขึน้ 

 5. พืน้ทีว่า่งเปลา่ (abandon land) ไดแ้ก่ พืน้ทีป่ราศจากสิง่ปกคลุมรวมถงึไรร่า้ง (สถติย,์ 2525)  
 ความตอ้งการใชท้ีด่นิขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเพือ่ตอบสนองประโยชน์สงูสุดของผูใ้ชจ้ากการ
ทีม่กีารใชป้จัจยัการผลติทางการเกษตรในระดบัสงูโดยเฉพาะการใชพ้นัธุพ์ชืใหม ่ๆ การปรบัปรุงระบบ
การปลกูพชืใหเ้ป็นแบบร่วมหลายชนิดหรอืแบบหมุนเวยีนมผีลทําใหด้นิเสือ่มโทรมนอกจากน้ียงัมกีาร
ใชท้ีด่นิผดิประเภทไม่เหมาะสมแต่การบงัคบัใหเ้จา้ของทีด่นิหรอืราษฎรใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหเ้หมาะสมกบั
สมรรถนะทีด่นิทาํไดย้ากอยา่งไรกต็ามทีด่นิเป็นทรพัยากรทีม่อียู่อยา่งจาํกดัจงึควรใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ไปจนถงึคนในรุน่ต่อ ๆ ไป (สมเจตน์  จนัทวฒัน์, 2524)  
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 โดยทัว่ไปการใชท้ีด่นิมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ กรมพฒันาทีด่นิไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการใชท้ีด่นิ
บางประเภทของประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิตลอดเวลา ช่วงปี พ.ศ. 2518 
เริม่การปฏริปูทีด่นิโดยสว่นใหญ่นําพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรมมาจดัใหร้าษฎร ทาํใหท้ีด่นิปา่ไมก้วา่ 30 ลา้นไร่
เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่กไ็ม่เกดิการกระจายการถือครองที่ดนิจรงิเพราะไม่นานที่ดนิที่จดัสรร            
กก็ลบัไปอยู่กบันายทุน ผลการดําเนินงานปฏริูปทีด่นิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 - 2547 ไดม้อบหนังสอื              
ใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 - 01) ประเภททีด่นิของรฐัเป็นพืน้ที ่24.41 ลา้นไร ่
 การศกึษาเปรยีบเทยีบในปี พ.ศ. 2523, 2529, 2541 และ 2544 ในขณะทีพ่ืน้ทีป่า่ไมล้ดลง 
พืน้ทีเ่กษตรกรรมเพิม่ขึน้ รวมทัง้พืน้ทีชุ่มชนทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 4 เท่าตวัจาก พ.ศ. 2523 อย่างไรกต็าม 
เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ตัง้แต่ พ.ศ. 2529 - 2541 พืน้ทีน่าไดล้ดลงประมาณ 3.5 ลา้นไร่ โดยถูกเปลีย่นสภาพไปเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศยั สนามกอล์ฟ รสีอร์ท หรอืที่พกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้แต่ พ.ศ. 2529              
เป็นตน้มา พืน้ทีน่าไดล้ดลงประมาณ 3.5 ลา้นไร่ ขณะเดยีวกนัพืน้ทีเ่พาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าไดเ้พิม่ขึน้ประมาณ              
1 ลา้นไร่ แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2544 พืน้ทีน่าไดเ้พิม่ขึน้ประมาณ 1.5 ลา้นไร่ เน่ืองจากหลงัวกิฤตการณ์
ทางเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 ไดม้กีารเคลือ่นยา้ยแรงงานกลบัสูภ่าคเกษตรมากขึน้  
 สาํหรบัพืน้ทีถ่อืครองทางการเกษตรของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2525 - 2542 ไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงมากนัก ในปี พ.ศ. 2525 มพีื้นที่ถอืครองทางการเกษตรประมาณ 123.59 ลา้นไร ่              
และในปี พ.ศ. 2542 มพีืน้ทีถ่อืครองทางการเกษตรประมาณ 131.34 ลา้นไร่ พืน้ทีถ่อืครองทางการเกษตร             
มแีนวโน้มลดลงโดยตลอด แต่จาํนวนครวัเรอืนเกษตรมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
 การศกึษาของกรมพฒันาทีด่นิ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2530 - 2536 ยงัพบวา่ ทีด่นิเพือ่การเกษตร
ในเขตปรมิณฑลเปลีย่นแปลงสภาพไปเฉลีย่ 18,000 ไร่ต่อปี ในเขตปรมิณฑลทีม่กีารเปลีย่นแปลง  
การใชท้ีด่นิเกษตรกรรมเพือ่กจิกรรมอื่น ๆ มากพืน้ทีห่น่ึงคอืจงัหวดัปทุมธานี จากการสาํรวจในปี พ.ศ. 2531 
จงัหวดัปทุมธานีมโีครงการบา้นจดัสรรจาํนวน 46 โครงการ (โสภณ  ชมชาญ, 2538) ต่อมา ในเดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2537 จากการสาํรวจในพืน้ทีอ่ําเภอคลองหลวง ธญับุร ีและหนองเสอื พบวา่ มโีครงการจดัสรรทีด่นิ 
บา้นจดัสรร รสีอรท์ และสนามกอลฟ์รวม 146 โครงการ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2543 ไดม้กีาร 
สาํรวจโครงการบา้นจดัสรร เหลอือยู่ประมาณ 30 โครงการ แต่พืน้ทีท่ีอ่ยู่ในโครงการพฒันาทีด่นิ ต่าง ๆ               
ที่หยุดหรือชะลอโครงการไว้ ซึ่งเดิมเป็นที่เกษตรกรรมได้ทิ้งร้างมไิด้ใช้ประโยชน์เป็นจํานวนมาก               
ทีต่ัง้ของโครงการดงักลา่วน้ีเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการเกษตรและอยูใ่นเขตชลประทาน  
 อย่างไรกต็าม จากการวเิคราะห ์พบวา่ พืน้ทีท่ีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ ซึ่งมจีาํนวน 32.1 ลา้นไร ่
36.45 ลา้นไร่ และ 29.89 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 2523, 2529 และ 2541 ตามลาํดบันัน้ สว่นหน่ึงเคยเป็นทีด่นิ              
ที่ใชเ้พื่อเกษตรกรรมมาก่อน ซึ่งเมื่อรวมกบัพื้นที่การเกษตรในแต่ละช่วง จะมเีน้ือที่เกษตรกรรม
มากกวา่ 168 ลา้น ตามความสามารถในการรองรบั (carrying capacity) มาตัง้แต่ พ.ศ. 2529 
 ในปี พ.ศ. 2535 กรมปา่ไมต้ามมตคิณะรฐัมนตร ี วนัที ่10 และ 17 มนีาคม พ.ศ. 2535 นัน้  
ไดม้กีารจําแนกพืน้ทีป่า่ไมเ้ป็นเขตอนุรกัษ์ (โซน C) จํานวน 88.23 ลา้นไร่ เขตเศรษฐกจิ (โซน E) 
จาํนวน 51.88 ลา้นไร่ และเขตทีเ่หมาะสมต่อการเกษตรกรรม (โซน A) จาํนวน 7.22 ลา้นไร่ ต่อมา  
ในปี พ.ศ. 2536 กรมปา่ไมไ้ดส้ง่มอบพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีม่ปีระชาชนเขา้ทาํกนิรวม 44 ลา้นไร ่
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ใหแ้ก่สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อการเกษตรกรรม ซึง่สว่นหน่ึงมาจากปา่เศรษฐกจิ (โซน E) ดงันัน้ 
ปา่อนุรกัษ์ (โซน C) และปา่เศรษฐกจิ (โซน E) จงึอยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมปา่ไมป้ระมาณ 103.3 ลา้นไร ่
 การใช้ที่ดินโดยปราศจากวางแผนที่ดีอีกทัง้ขาดการจดัการเรื่องสิทธิการครอบครองและ               
ใช้ประโยชน์ที่ดนิที่ชดัเจนทําให้การใช้ที่ดนิเปลี่ยนแปลงไปตามแรงจูงใจทางเศรษฐกจิ รวมทัง้การ
ปล่อยที่ดนิทิ้งรา้งรอขาย ทําใหเ้กดิความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดนิ เช่น การชะลา้งพงัทลายของดนิถงึ 
108.87 ลา้นไร่ ดนิทีม่ปีญัหาต่อการใชป้ระโยชน์ทางดา้นเกษตรกรรม 209.84 ลา้นไร่ ซึง่ส่วนใหญ่อยูใ่น
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนดินเค็ม ดินกรดและดินค่อนข้างเป็นทราย อยู่ในพื้นที ่             
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาํหรบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิไมถู่กตอ้งตามศกัยภาพ คดิเป็นพืน้ที ่35.60 ลา้นไร ่
 

3.2 สิทธิในท่ีดิน 
 ในอดตียุคโบราณยงัไม่มรีะบบกรรมสทิธิ ์ทีด่นิเป็นสมบตัขิองส่วนรวม ไม่มใีครหวงหา้มและกนั
เป็นของตนได ้การเพาะปลกูในยุคนัน้ยงัไมม่กีารถอืสทิธใินทีด่นิ เพราะทีด่นิมมีากมาย เมือ่ทีด่นิแห่งหน่ึง
เพาะปลูกไม่ไดผ้ลด ีกจ็ะอพยพโยกยา้ยไปหาทีด่นิแห่งใหม่ นอกจากนัน้มนุษยใ์นยุคน้ียงัสามารถทําการ
เพาะปลกูรว่มกนัได ้โดยถอืวา่ทีด่นิเป็นสว่นรวมของสงัคมผูท้าํการเพาะปลกูเพยีงแต่แบ่งปนัพชืผลกนั
เทา่นัน้ (หลวงวจิติรวาทการ, 2523)  
 เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกนัเป็นสงัคม และมจีํานวนคนเพิม่มากขึ้น มคีวามจําเป็นต้องทําการ
เพาะปลูกใหไ้ดผ้ลดกีต็้องหาที่ดนิที่ดซีึ่งในสมยันัน้คอืที่ดนิที่น้ําขึน้แลว้น้ําลดลง กเ็ริม่มคีวามจําเป็น            
ในการถอืสทิธใินทีด่นิเพือ่แบ่งสรรทีด่นิกนัเพาะปลกู โดยเป็นสทิธเิพยีงชัว่คราวมกีําหนดเวลาไมเ่กนิ 1 ปี 
แต่สทิธน้ีิกย็งัไมใ่ช่สทิธสิว่นบุคคลสทิธคิรอบครองยงัเป็นของพวกของหมูห่รอืเผา่ เพราะการแบ่งทีด่นิอย่างน้ี
ต้องแบ่งเป็นผืนใหญ่ ๆ ไม่สามารถจัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ต่อมาเมื่อมีวิวฒันาการด้านการ
เพาะปลูกมากขึ้น ต้องหกัร้างถางพง ต้องขุดร่องดงึน้ําเขา้มา หรอืต้องขุดบ่อ ขุดสระกกัเก็บน้ําไว ้             
งานเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลาและแรงงานมาก ทําใหเ้กดิความหวงกนัทีด่นิดงักล่าวจะใหค้นอื่นมาเอาไปเสยีไม่ได ้
สทิธใินทีด่นิอยา่งแทจ้รงิจงึไดก้ําเนิดขึน้จากการลงแรง สทิธน้ีิยงัไมเ่ป็นสทิธสิว่นตวับุคคล แต่เป็นของ
ครอบครวั หมู่หรอืเผ่าซึ่งครอบครวั หมู่หรอืเผ่า ยงัไม่ยอมให้คนแต่ละคนแบ่งแยกออกไป (หลวงวจิติร -              
วาทการ, อา้งแลว้) ต่อมา เมื่อเผ่ารวมกนัเป็นประเทศ การปกครองมคีวามมัน่คงยิง่ขึน้ เป็นเหตุให้
อาํนาจของครอบครวัเสือ่มลงไปมาก แต่ละคนมสีทิธมิากขึน้ หลกักรรมสทิธิใ์นทีด่นิของเอกชนจงึก่อตัง้ขึน้ 
(ภาสกร ชุณหอุไร, 2528) แต่กรรมสทิธิใ์นที่ดนิของเอกชนยงัมลีกัษณะต่างจากกรรมสทิธิใ์น
สงัหารมิทรพัย์ เพราะในสมยันัน้ที่ดนิมอียู่มาก แต่คนยงัมน้ีอย ถ้าใครต้องการที่ดนิที่จะเพาะปลูก            
หรอืปลูกเรอืนอยู ่ตอ้งไปหาทีด่นิในปา่ แลว้ถากถางโค่นสรา้งทีด่นินัน้จงึจะเป็นของตน แต่ถา้เจา้ของ
อพยพออกจากที่ดินหรือเลิกทําประโยชน์ในที่ดินนัน้แล้ว ที่ดินนัน้จะกลับมาเป็นสมบตัิส่วนรวม              
ผู้อื่นเข้าทําประโยชน์ต่อไปได้ เพราะในสมยัโบราณกรรมสทิธิย์งัไม่แยกออกจากการครอบครอง 
เจา้ของตอ้งเป็นผูท้ีค่รอบครองหรอืทําประโยชน์ในทีด่นินัน้จงึจะมสีทิธหิวงหา้มในทีด่นินัน้ได ้(ร. แลงกาต,ี 
2526) 
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 กรรมสทิธิท์ีด่นิในประเทศไทย ปรากฏเริม่แรกตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยัเป็นราชธานี ในรชักาลของ            
พอ่ขุนรามคําแหง ซึ่งทรงดําเนินรฐัประศาสโนบายส่งเสรมิเศรษฐกจิเกีย่วกบัการทําประโยชน์ในทีด่นิ 
เพื่อให้ได้พืชผลมาเป็นปจัจัยในการบริโภคและอุปโภคพอควรแก่ระดับการครองชีพในสมัยนัน้               
เมื่อราษฎรเขา้บุกเบกิหกัรา้งถางพงในทีด่นิจนเพาะปลูกไดผ้ลไดป้ระโยชน์แลว้กโ็ปรดใหท้ีด่นินัน้ ๆ 
เป็นกรรมสทิธิข์องผูอ้อกแรงออกทุนไป ดงัปรากฏในหลกัศลิาจารกึหลกัที ่1 ว่า "ฯลฯ สรา้งปา่หมาก
ปา่พลูทัว่เมอืงทุกแห่ง ปา่พรา้วกห็ลายในเมอืงน้ี ปา่คาง (ขนุน) กห็ลายในเมอืงน้ี หมากม่วงกห็ลาย 
ในเมอืงน้ี หมากขามกห็ลายในเมอืงน้ีใครสรา้งไดไ้วแ้ก่มนั ฯลฯ" ไดจ้ดัแบ่งองคก์ารบรหิารออกเป็น              
รปูจตุสดมภ ์คอื เวยีง วงั คลงั นา ประจาํอยูส่ว่นกลาง การจดัเรื่องทีด่นิขึน้อยูแ่ก่กรมนา ในแผน่ดนิ
สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 (พระเจา้อู่ทอง) (พ.ศ. 1903) ตาํแหน่งเสนาบดกีรมนามชีือ่เรยีกวา่ "ขนุเกษตราธบิด"ี 
ในแผ่นดนิสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991) หรอืทีเ่รยีกว่า "พระเกษตราธบิด"ี ในแผ่นดนิ              
พระเจา้ปราสาททอง (พ.ศ. 2175) เรยีกว่า "เจา้พระยาพลเทพเสนาบดศีรไีชยนพรตัน์เกษตราธบิด ี
อภยัพริยิะปรากรมพาหุ" นามเจา้พระยาพลเทพน้ีใชอ้ยู่จนถงึสมยักรุงรตันโกสนิทร์ ในสมยัน้ีมกีฎหมาย
ลกัษณะเบด็เสรจ็ซึง่ตราขึน้ใชบ้งัคบัตัง้แต่แผน่ดนิสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 (พระเจา้อู่ทอง) บทที ่35, 
42 และ 43 เป็นแม่บทสําหรบัดําเนินการ โดยกําหนดใหม้กีารจดัทีด่นิซึ่งยงัรกรา้งเป็นทําเลเปล่า              
ใหร้าษฎร เขา้ก่นสรา้งใหม้ปีระโยชน์ขึน้ สมยักรุงรตันโกสนิทร ์ รชักาลที ่1 - 2 งานทีด่นิยงัคงยดึหลกัการ                
ตามกฎหมายลกัษณะเบด็เสรจ็ สมยัรชักาลที ่3 มกีารออกหนังสอืสาํหรบัทีบ่า้น เพือ่ระงบัขอ้พพิาท
การรุกลํ้าเขตกนั สมยัรชักาลที ่4 มกีารประกาศขายฝากและจาํนําทีส่วน ทีน่า และมกีารออกตราแดง 
ในเขตจงัหวดักรุงเก่า (พระนครศรอียุธยาอ่างทอง ลพบุรสีุพรรณบุร)ี เป็นหลกัฐานแสดงว่ามผีูม้ชี ื่อ 
เป็นเจา้ของและใชใ้นการเกบ็ภาษทีีน่า 
 การออกหนังสอืสาํคญัชนิด ต่าง ๆ มเีพิม่ขึน้อกีหลายชนิดในสมยัรชักาลที ่5 เช่น โฉนดสวน 
ใบตราจอง เพื่อประโยชน์ในการเกบ็ภาษคี่านา ต่อมา มปีญัหาเรื่องกรรมสทิธิท์ี่ดนิสู่ศาลบ่อยขึน้ 
เพราะหนังสอืสาํคญัทีเ่จา้หน้าทีผู่เ้กบ็ภาษอีากรออกใหเ้จา้ของทีด่นิยดึถอืไวน้ัน้ไมอ่าจระงบัขอ้พพิาท
โตแ้ยง้ได ้ เน่ืองจากมขีอ้ความไม่กระจ่างว่าผูใ้ดมสีทิธอิยู่ในทีด่นิเพยีงใดอย่างใด พระบาทสมเดจ็               
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงประสบถงึความเดอืดรอ้นของราษฎรในกรณีดงักล่าว จงึไดท้รงพระกรุณา   
โปรดเกลา้ฯ ใหก้ระทรวง เกษตรพาณิชยการจดัดําเนินงานเรื่องสทิธใินทีด่นิใหร้ดักุมขึน้ โดยมดีําเนินการ 
ออกโฉนดทีด่นิ โดยใหอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของเทศาภบิาลมณฑลกรุงเก่า 
 การออกเดนิสํารวจเป็นครัง้แรกในปี ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) โดยขา้หลวงเกษตรพรอ้มดว้ย 
เจา้พนกังานกรมแผนที ่และมพีระบรมราชานุญาตใหผู้ท้ีถ่อืโฉนดทีด่นิ เป็นผูม้กีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ มกีาร
ออกโฉนดตราจอง เป็นหนังสอืสําคญัสําหรบัที่ดนิที่ไดท้ําประโยชน์แลว้ ปจัจุบนัยงัคงมอียู่ในเขต
มณฑลพษิณุโลก คอื จงัหวดัพษิณุโลก พจิติร อุตรดติถ์ และสุโขทยั และจดัตัง้หอทะเบยีนทีด่นิแห่งแรก 
คอื หอทะเบยีนมณฑลกรุงเก่าในพระราชวงับางปะอนิ เมื่อ ร.ศ. 120 ซึ่งตรงกบั พ.ศ. 2444 หลงัจากนัน้               
ไดม้กีารสถาปนากรมทะเบยีนทีด่นิ หรอืกรมทีด่นิปจัจุบนัขึน้ในกระทรวงเกษตราธกิาร เมือ่ 17 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2444 และมกีารออกพระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิ ร.ศ.127 (พ.ศ. 2451) ซึ่งไดร้วบรวมการ
ดาํเนินการเรื่องทีด่นิแต่ดัง้เดมิหลายฉบบัไวเ้ป็นฉบบัเดยีว และถอืเป็นมลูฐานของกฎหมายเกีย่วกบั
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การออกโฉนดทีด่นิต่อมา โดยไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นพระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิอกีหลายฉบบั 
ฉบบัสุดทา้ย คอื พระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2479 ซึ่งไดว้วิฒันาการ จนเป็น
ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 ใชบ้งัคบัเกีย่วกบัการออกโฉนดทีด่นิและหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ
ต่าง ๆ สบืมาจนถงึปจัจุบนั  
 ประมวลกฎหมายทีด่นิมาตรา 1 สทิธใินทีด่นิหมายความถงึ “กรรมสทิธิ ์และใหห้มายความรวมถงึ
สทิธคิรอบครองดว้ย” และมาตรา 2 “ทีด่นิซึ่งมไิดต้กเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลหน่ึงบุคคลใด ใหถ้อืว่า
เป็นของรฐั และมาตรา 3 บุคคลยอ่มมกีรรมสทิธิท์ีด่นิในกรณีดงัต่อไปน้ี (1) ไดม้าซึง่กรรมสทิธิต์ามบท
กฎหมาย ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายน้ีใชบ้งัคบั หรอืไดม้าซึง่โฉนดทีด่นิตามบทแห่งประมวลกฎหมายน้ี (2) 
ไดม้าซึง่กรรมสทิธิต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การครองชพีหรอืกฎหมายอื่น  
 สาํหรบัประเภทของทีด่นิ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื ทีด่นิของเอกชน และทีด่นิของรฐั โดยทีด่นิ
เอกชน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 1) ทีด่นิทีม่หีนังสอืแสดงกรรมสทิธิ ์อนัไดแ้ก่ โฉนดทีด่นิ โฉนดตราจอง 
เป็นทีด่นิทีท่างราชการออกให ้และ 2) ทีด่นิมอืเปล่า หมายถงึ ทีด่นิทีย่งัไมม่หีนังสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธ ์
แต่อาจมหีลกัฐานสําหรบัที่ดนิ เช่น ใบจอง (น.ส.2) ใบเหยยีบยํ่า ตราจอง แบบแจง้การครอบครอง (ส.ค.1) 
แบบหมายเลข 3 หนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 หรอื น.ส.3ก.) ผูค้รอบครองทีด่นิดงักล่าวน้ี 
กฎหมายถอืว่า มสีทิธิเ์พยีงครอบครองเท่านัน้ ส่วนทีด่นิของรฐั แบ่งออกได ้2 ประเภท คอื 1) ทีด่นิทีเ่ป็น  
สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ หมายถงึ ทีด่นิอนัเป็นทรพัยส์นิทุกชนิดของแผ่นดนิทีใ่ชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
หรอืสงวนไวเ้พือ่ประโยชน์ร่วมกนั เช่น ทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่า และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนื หรอืทอดทิง้ ทีด่นิ
สําหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั เป็นตน้ว่า ทีช่ายตลิง่ ทางน้ําทางหลวง ทะเลสาบ ที่ทําเลเลี้ยงสตัว ์ป่าชา้
สาธารณะ ที่ดนิที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ เช่น ป้อม โรงทหาร ที่ตัง้สํานักงานทางราชการ   
และทีด่นิสงวนไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น ทีด่นิปา่สงวนแห่งชาต ิทีด่นิอุทยานแห่งชาต ิและเขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป์า่ เป็นตน้ 2) ทีด่นิอนัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิธรรมดา หมายถงึ ทีด่นิทีร่ฐัถอืสทิธใินทีด่นิ
เช่นเดยีวกบัเอกชนทัว่ไป เช่น ทีด่นิราชพสัดุที่กรมธนารกัษ์ใหเ้อกชนเช่า (วนิดา, 2536 อ้างจาก                
สพุรรณ ีทกัษณิสมัพนัธ,์ 2547) 
 จากนิยามและคําอธบิายขา้งต้นชี้ใหเ้หน็ว่า การกําหนดสทิธทิี่ดนิเบื้องต้นยงัใหค้วามหมาย
ครอบคลุมถงึสทิธคิรอบครองดว้ย ดงันัน้ ผูท้ีค่รอบครองที่ดนิอยู่สบืต่อกนัมาเป็นรุ่น ๆ แต่ครัง้บรรพบุรุษ
โดยไม่มผีูอ้ ื่นมาครอบครองใชป้ระโยชน์ กย็่อมจะตอ้งมสีทิธใินทีด่นิผนืนัน้ ๆ แต่ในประมวลกฎหมาย
ทีด่นิมาตรา 3 ไดไ้ปจาํกดัสทิธขิองผูม้กีรรมสทิธิท์ีด่นิ โดยระบุใหบุ้คคลมกีรรมสทิธิท์ีด่นิไดใ้น 2 กรณี
เท่านัน้คอื ไดม้าซึ่งกรรมสทิธิต์ามบทกฎหมาย ก่อนวนัที่ประมวลกฎหมายน้ีใชบ้งัคบั หรอืไดม้าซึ่ง
โฉนดที่ดนิตามบทแห่งประมวลกฎหมายน้ี และไดม้าซึ่งกรรมสทิธิต์ามกฎหมายว่าด้วยการจดัที่ดนิ 
เพื่อการครองชพีหรอืกฎหมายอื่น ซึง่หมายถงึ ไดส้ทิธจิากรฐัจดัทีด่นิใหใ้หม ่ประมวลกฎหมายทีด่นิ            
จงึทาํใหผู้ท้ีค่รอบครองอยูอ่าศยัทาํกนิในทีด่นิก่อนหรอืหลงัประมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัแต่มไิดแ้จง้
ใหท้างราชการทราบหรอืแจง้แลว้ทางราชการไมไ่ดด้าํเนินการต่อใหห้รอืไมไ่ดโ้ฉนด เช่น ชุมชนกลุ่มชาตพินัธุ ์
ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีอ่ยู่ห่างไกล กจ็ะไมไ่ดร้บัสทิธติามประมวลกฎหมายทีด่นิ และยิง่เมือ่รฐัประกาศเขตปา่ 
และออกพระราชบญัญัติป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 กําหนดให้ป่าคอืที่ดนิที่ยงัมไิด้มบีุคคลได้มา               
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ตามกฎหมายทีด่นิ กท็ําใหร้าษฎรในชนบทห่างไกลหรอืชุมชนทีอ่ยู่กบัป่า กลายเป็นผูไ้รส้ทิธใินทีด่นิ 
และถูกกล่าวหาเป็นผูบุ้กรุกปา่ทัง้ ๆ ทีเ่ขาอยู่อาศยัทํากนิอยูท่ีเ่ดมิของเขามาแต่บรรพบุรุษ ยิง่กวา่นัน้
ยงัมทีีด่นิซึ่งชุมชนใชส้อยร่วมกนั เช่น ทีไ่ร่หมุนเวยีน ทีป่า่ใชส้อย ทีส่าธารณประโยชน์ ปา่บุ่งปา่ทาม พรุ 
หนองน้ํา ก็ตกเป็นของรฐัตามกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานของรฐัใช้อํานาจตามกฎหมายเขา้มาควบคุมดูแล 
อํานาจรฐัในการบรหิารจดัการที่ดนิจงึซ้อนทบัอํานาจของราษฎรและชุมชนที่มสีทิธติามธรรมชาตใินที่ดนิ
และทรพัยากรทีเ่ขาสบืทอดกนัมาชา้นาน เมื่อราษฎรยนืยนัสทิธแิละใชท้ีด่นิทํากนิตามจารตีประเพณี
ของเขา จงึเกดิขอ้พพิาทขดัแยง้กบัหน่วยงานของรฐัและเมือ่หน่วยงานของรฐับงัคบัใชก้ฎหมายเหนือกฎเกณฑ์
ตามจารตีประเพณ ีจงึเกดิขอ้พพิาทขดัแยง้และนําไปสูก่ารละเมดิสทิธใินทีด่นิและปา่ของราษฎร 
 

3.3 งานวิจยัท่ีดิน 
 ทีด่นิและปา่ไมท้ีส่มบูรณ์เป็นทรพัยากรพืน้ฐานทีเ่ชื่อมโยงกบัการดํารงชวีติและการประกอบอาชพี
ตามวถิชีวีติและวฒันธรรม ตลอดจนความมัน่คงทางอาหารและสภาวะแวดล้อมของสงัคม โดยรวม
ประเทศไทยยงัมทีี่ดนิที่อุดมสมบูรณ์พอเพยีงเมื่อเทยีบกบัจํานวนประชากร 65 ล้านคน เกษตรกร           
ควรจะมีที่ดินเฉลี่ยคนละ 22 ไร่ตามข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แต่ความเป็นจริง                 
กลบัไม่เป็นเช่นนัน้ราษฎรชาวไทยต้องเผชญิกบัปญัหาการขาดแคลนที่ดนิในการผลติมาโดยตลอด 
นโยบายรฐัยงัคงมุ่งกระตุน้เศรษฐกจิเปิดช่องใหน้ักลงทุนต่างชาตเิขา้มาซื้อขายครอบครองทีด่นิไดโ้ดยเสร ี
ทําให้เกิดการแก่งแย่งที่ดินและทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแทบทุกรูปแบบ                  
ดงัปรากฏในรายงานสถานการณ์ปญัหาทีด่นิในสงัคมไทยมาอยา่งต่อเน่ือง  
 งานวจิยัที่ดินในช่วงแรกอธิบายการปฏิรูปที่ดินรฐั เช่น งานวจิยัเรื่องววิฒันาการของการ
ปฏริปูทีด่นิในประเทศไทย : ศกึษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏริปูทีด่นิ (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2518) 
โดย วรีวฒัน์ อรยิะ, วริยิานันท ์พุทธกาลรชัธร และแล ดลิกวทิยรตัน์ ชีใ้หเ้หน็ว่า ปญัหาความขดัแยง้
ในการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติในสังคมไทยเกิดขึ้นมานานแล้วตัง้แต่ยุคศักดินา                   
ครัง้กรุงสุโขทยั กรุงศรอียุธยา จนถึงตอนต้นกรุงรตันโกสนิทร์ กรรมสทิธิท์ี่ดนิถูกแยกเป็นสองส่วน  
พระเจา้แผน่ดนิเป็นเจา้ของทีด่นิ (Ownership) ราษฎรไดส้ทิธใินการใชป้ระโยชน์ทํากนิแลกกบัการสง่สว่ย
และเกณฑแ์รงงานผ่านระบบเจา้ขุนมูลนายซึ่งดูแลแทนพระมหากษตัรยิอ์กีทอดหน่ึง ระบบเศรษฐกจิ
ในช่วงน้ีเป็นเศรษฐกจิแบบพอยงัชพี (Subsistence Economy) ทีด่นิถูกใชเ้ป็นปจัจยัในการยงัชพี 
โครงสรา้งส่วนบนและโครงสรา้งส่วนล่างสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั จนถงึภายหลงัการเซน็ต์สนธสิญัญาเบาวริง่
ในปี พ.ศ. 2398 ทําใหฐ้านทางเศรษฐกจิของไทยเปิดเชื่อมต่อกบัระบบเศรษฐกจิโลกเน่ืองจาก                 
แรงกดดนัของมหาอํานาจในการเสาะแสวงหาแหล่งวตัถุดบิและตลาดสําหรบัระบายสนิค้าและทุน              
ซึ่งมาพรอ้มกบัลทัธกิารล่าอาณานิคม พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่ 5 ไดป้รบัปรุง                
ระบบบริหารราชการแผ่นดินให้ทนัสมยัตามแบบตะวนัตก พร้อมทัง้ปฏิรูปกฎหมายจัดการที่ดิน              
จากกฎหมายตราสามดวงไปเป็นระบบทอแรนส ์ (โฉนดแผนที)่ ทีม่ผีลเป็นการผนวกกรรมสทิธิท์ีด่นิ            
ทัง้ความเป็นเจา้ของและสทิธใินการใชป้ระโยชน์ที่เคยแยกกนัเขา้เป็นหน่ึงเดยีวทีเ่รยีกว่า กรรมสทิธิ ์
เอกชน ซึง่ก่อใหเ้กดิเจา้ของทีด่นิทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่ (Absentee Landlords) และแรงงานเสรทีีห่ลุดจากทีด่นิ   
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ทําใหก้ารถอืครองทีด่นิเกดิภาวะการกระจุกตวัอยู่ในมอืของชนชัน้สงู ทีด่นิกลายเป็นสนิคา้ (Commodity)          
ทีม่รีาคาสงูสง่ผลกระทบใหช้าวนาชาวไรไ่รท้ีด่นิเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็จนกลายเป็นปญัหานบัแต่นัน้มา 
 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัรชัการที่ 7 ก็ได้เสนอ            
เกบ็ภาษรีายไดแ้ละภาษอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อช่วยบรรเทาความเดอืดรอ้นของคนยากจน แต่ไม่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากรฐัสภา และตัง้แต่การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถงึปจัจุบนัไดม้คีวาม
พยายามปฏริูปที่ดนิเพื่อปรบัเปลี่ยนกรรมสทิธิก์ารถอืครองที่ดนิที่กระจุกตวัอยู่ใหก้ระจายสู่กลุ่มคนต่าง ๆ 
เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมอยู ่3 ระลอก  
 ช่วงเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นโยบายปฏริปูทีด่นิระลอกแรก (พ.ศ. 2476) ทีม่าจาก
ความตัง้ใจที่จะแก้ไขปญัหาการถือครองที่ดนิซึ่งดํารงอยู่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 
มถุินายน พ.ศ. 2475 ของคณะราษฎรสายพลเรอืนนําโดยนายปรดี ีพนมยงค ์ในเคา้โครงเศรษฐกจิ
ของนายปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวถึง “การประกนัความสุขสมบูรณ์ของราษฎร” และ “วธิีซึ่งรฐับาล               
จะหาทีด่นิ แรงงาน เงนิทุน” อนัไดแ้ก่ การจดัหาทีด่นิ โดยการซื้อ “ทีด่นิทีจ่ะใชป้ระกอบการทางเศรษฐกจิ         
เช่น ที่นาหรอืไร่ กลบัคนืสู่รฐับาล” มขีอ้เสนอให้รฐับาลใช้พนัธบตัรซื้อที่ดนิสําหรบัการเพาะปลูกทัง้หมด    
แต่ถูกโจมตวี่า “เคา้โครงการเศรษฐกจิแห่งชาต”ิ เป็นโครงการของคอมมูนิสต์ และไม่ไดร้บัเหน็ชอบ              
ใหเ้ป็นนโยบายของรฐับาล การทีน่โยบายปฏริูปทีด่นิถูกต่อตา้นอย่างรุนแรงจากคณะเจา้และขุนนาง
ขา้ราชการชัน้สูงรวมทัง้ส่วนหน่ึงของคณะราษฎรเพราะนโยบายปฏริูปที่ดนิดว้ยการรวมที่ดนิส่งผล
กระทบกระเทอืนอยา่งรุนแรงต่อการถอืครองทีด่นิของคณะเจา้และขนุนางขา้ราชการชัน้สงูซึง่เป็นกลุ่ม
ทีถ่อืครองทีด่นิเป็นจาํนวนมาก 
 ความตัง้ใจปฏริปูทีด่นิระลอกทีส่องในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม (พ.ศ. 2497) ซึง่ดาํเนิน
นโยบายทัง้ทางการเมอืงเศรษฐกจิสงัคมวฒันธรรมแบบชาตนิิยมตามแนวคดิของ หลวงวจิติรวาทการ 
เพื่อปลดพนัธนาการของต่างชาตทิีค่รอบงาํเศรษฐกจิของไทยรวมทัง้ความตอ้งการส่งเสรมิการพฒันา
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม เพื่อใหร้าษฎรไทยอยู่ดกีนิดขีึน้แต่ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มทีีน่าของตนเอง 
ในขณะทีผู่ม้อีทิธพิลในสงัคมใชท้ัง้เล่หเ์พทุบายการขม่ขูแ่ละช่องว่างของกฎหมายฉกฉวยเอาทีด่นิจาก
ราษฎรไปจนเกดิเป็นกรณีพพิาทจํานวนมากรฐับาลสามารถตราพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพื่อความเป็นธรรม
แก่สงัคมและพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลทีด่นิ 2497 ซึง่มเีน้ือหาสาระในการจาํกดัการถอืครองทีด่นิ
ทัง้ในการประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั  
 แต่หลงัจากการรฐัประหารยดึอํานาจของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ รฐับาลเผดจ็การของไทย             
ได้ไปรบัเอาแผนพฒันาเศรษฐกจิตามคําแนะนําของธนาคารโลกมาเป็นแนวนโยบายแห่งรฐัภายใต้
บรรยากาศของสงครามเยน็ ทําใหโ้ครงสรา้งส่วนล่างของไทยผนวกเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกจิ
โลกอยา่งสมบูรณ์ในขณะทีโ่ครงสรา้งสว่นบนไมไ่ดเ้ป็นประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์ยิง่ ไดย้กเลกิการจาํกดั
เพดานการถอืครองทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิทีส่่งผลใหก้ารถอืครองทีด่นิเกดิสภาวะการกระจุกตวั 
ในมอืคนส่วนน้อย คอืพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ 2497 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการจํากดั
การถอืครองทีด่นิ (มาตรา 34 ถงึมาตรา 49 และมาตรา 94 อนุมาตรา 5 ของประมวลกฎหมายทีด่นิ 2497) 
ไดถู้กยกเลกิโดยประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ 49 ลงวนัที ่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502 โดยจอมพลสฤษดิ ์
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ธนะรชัต์ เพราะการจํากดัการถอืครองทีด่นิซึ่งเป็นปจัจยัการผลติทีส่ําคญัในระบบทุนนิยมขดัแยง้กบั
หลกัการเศรษฐกจิเสรตีามแผนพฒันาเศรษฐกจิของธนาคารโลกเพือ่พฒันาประเทศไทยในช่วงเวลานัน้
ซึง่ทําใหป้ระเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้มามบีทบาทอย่างสงูโดยการอยู่เบือ้งหลงัในการผลกัดนันโยบาย
สาํคญั ๆ ของรฐับาลประเทศไทยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 
 สว่น พ.ร.บ. ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นผลของการปฏริูปทีด่นิซึ่งเกดิขึน้
จากการเรยีกรอ้งของสหพนัธ์ชาวนาชาวไร่ที่มาชุมนุมเรยีกรอ้งที่ดนิทํากนิต่อรฐับาลเฉพาะกาลของ
นายสัญญาธรรมศักดิใ์นช่วงสถานการณ์ทางการเมืองที่เอื้ออํานวยต่อการเคลื่อนไหวของพลัง                 
ภาคประชาชนในยุคทีป่ระชาธปิไตยกําลงัเบ่งบานในปี พ.ศ. 2517 จนสามารถประกาศใชเ้ป็นกฎหมายได้
อยา่งเป็นทางการในสมยัรฐับาล ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ ปราโมช และไดใ้ชม้าจนถงึทุกวนัน้ี กฎหมายฉบบัน้ี
ไมถู่กต่อตา้นหรอืยกเลกิเหมอืนกฎหมายปฏริปูทีด่นิฉบบัก่อนหน้าน้ีเพราะเน้ือหาสาระเป็นการจดัสรร
ทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่าหรอืทีด่นิของรฐั (มาตรา 26 อนุ 3) เพื่อใหเ้กษตรกรทํากนิในจาํนวนเน้ือทีด่นิ                
ทีไ่มส่ง่ผลกระทบกระเทอืนต่อการถอืครองทีด่นิของกลุ่มทุนแต่เป็นเพยีงการผอ่นคลายความตงึเครยีด
จากการถูกกดขีขู่ดรดีของระบบทุนนิยมซึ่งเท่ากบัเป็นการปรบัตวัของระบบทุนนิยมเพื่อใหส้ามารถ           
ขดูรดีต่อเน่ืองต่อไปไดเ้ท่านัน้นอกจากนัน้ทีด่นิ ส.ป.ก. สว่นใหญ่ยงัถูกผูม้อีทิธพิลทอ้งถิน่นกัการเมอืง
รวมทัง้นายทุนสวมสทิธใินการเป็นเกษตรกรเป็นจาํนวนมากอกีดว้ย 
 เช่นเดยีวกบังานวจิยัเรื่องกระบวนการกําหนดนโยบายทีด่นิในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2475 - 2500 
โดย ศรญัญู เทพสงเคราะห์ ที่ชี้ใหเ้หน็ถงึปญัหาความขดัแยง้ระหว่างเอกชนกบัประชาชนในการถอืครอง
กรรมสทิธิท์ีด่นิ ทีส่ะทอ้นถงึความไมเ่ป็นธรรมจากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถอืครองทีด่นิ จนทําใหเ้กดิ 
มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการและออกกฎหมายอกีหลายฉบบัขึน้มาเพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว 
 กรณีพพิาทเกีย่วกบัทีด่นิในทอ้งทีอ่ําเภอบางบ่อและบางพลจีงัหวดัสมุทรปราการถอืเป็นกรณี
พพิาทเกีย่วกบัทีด่นิทีส่าํคญัทีสุ่ดในช่วงทศวรรษ 2490 ซึง่รฐับาลใหค้วามสนใจเป็นอยา่งยิง่และมผีลต่อ
การกําหนดนโยบายจดัสรรทีด่นิของรฐับาลในช่วงครึง่หลงัทศวรรษ 2490 โดยกรณีพพิาทน้ีเป็นเรื่อง
สบืเน่ืองมาจากกรณีพพิาทระหว่างหา้งหุน้ส่วนสยามกสกิรของนายมงักร สามเสน กบัราษฎรในช่วง
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถึงแม้รฐัจะพยายามแก้ปญัหาดงักล่าวด้วยการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดการแบ่งที่ดนิในอําเภอบางบ่อบางพลจีงัหวดัสมุทรปราการและบางปะกงจงัหวดัฉะเชงิเทรา
ใหแ้ก่ราษฎร พ.ศ. 2473 โดยตัง้ขา้หลวงพเิศษออกไปจดัแบ่งทีด่นิทีด่งักล่าวใหแ้ก่ราษฎรผูส้ามารถ 
ทําการเพาะปลูกได้เองแต่ในระหว่างที่ขา้หลวงพเิศษจดัแบ่งที่ดนิดําเนินการในท้องที่ที่กําหนดนัน้     
กรณีพิพาทที่ดินระหว่างราษฎรกับห้างหุ้นส่วนสยามกสิกรก็ยงัคงดําเนินอยู่โดยในปี พ.ศ. 2480              
นายมงักร สามเสน ผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนสยามกสกิรไดย้ื่นคํารอ้งขอรงัวดัเพื่อรบัโฉนดที่ดนิ การขอ
รงัวดัครัง้นัน้มรีาษฎรหลายรายคดัคา้นและเรื่องกค็า้งเรื่อยมาเพราะทัง้ฝ่ายผูข้อและผูค้ดัคา้นไม่เอาใจใส่
ทอดทิ้งเรื่องไว ้และเมื่อพจิารณาการจดัแบ่งที่ดนิของขา้หลวงพเิศษในที่ดนิดงักล่าวกลบัปรากฏว่า
ขา้หลวงพเิศษยงัไม่มกีารดําเนินการจดัแบ่งที่ดนิจนกระทัง่มกีารออกกฎหมายฉบบัสุดทา้ยที่ยกเลกิ
ขา้หลวงพเิศษจดัแบง่ทีด่นิในปี พ.ศ. 2489 อนัทาํใหคู้พ่พิาทตอ้งแกป้ญัหาดว้ยการดาํเนินการฟ้องรอ้ง
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ในโรงศาลภายใต้กฎหมายที่ดนิธรรมดา ซึ่งภาวะเช่นน้ีฝ่ายราษฎรย่อมเสยีเปรยีบฝ่ายนายทุนที่มี
เงนิทุนในการฟ้องรอ้ง 
 จากอุปสงคต่์อทีด่นิเพิม่มากขึน้ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ไดส้ง่ผลใหก้รณีพพิาททีด่นิ 
ในอําเภอบางบ่อและบางพลเีริม่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้โดยในปี พ.ศ. 2491 นายสกล สามเสน              
(บุตรนายมงักร สามเสน) ไดข้อรงัวดัรบัโฉนดในทีด่นิพพิาทซึ่งการขอรงัวดัครัง้น้ีนายสกลมไิดข้อ            
ในนามหา้งหุน้ส่วนสยามกสกิรแต่แยกออกเป็น 184 แปลง และทางเจา้หน้าทีไ่ดอ้อกโฉนดทีด่นิให ้           
115 แปลง 
 จากเหตุการณ์น้ีทําให้ราษฎรที่เคยครอบครองทําประโยชน์ในที่ดนิอยู่ก่อนต่างกล่าวหาว่า          
เจา้พนักงานร่วมสมคบกบันายทุนเอาทีด่นิของราษฎรไปออกโฉนดใหน้ายทุนราษฎรจงึเริม่จบัอาวุธขึน้ต่อสู้
กบันายทุนเพื่อปกป้องสทิธใินที่ดนิของตนจนทอ้งที่อําเภอบางบ่อและบางพลไีด้กลายเป็นสนามรบ
ระหว่างนายทุนเจ้าที่ดินกับชาวนาไปโดยปริยาย ถึงแม้ทางราชการจะเข้าไปช่วยประนีประนอม                
แต่กไ็ม่สามารถยุตขิอ้พพิาทไดแ้ละเมื่อทางราชการไดพ้จิารณาสาเหตุของขอ้พพิาทในหลาย ๆ กรณ ี
พบว่า เกดิจากการออกโฉนดที่ดนิโดยไม่ชอบธรรมจํานวนมาก ดงันัน้ ทางรฐับาลจงึมอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่าง พ.ร.บ. สํารวจการออกโฉนดทีด่นิขึ้นมาบงัคบัใช ้ซึ่งตามกฎหมาย
ฉบบัน้ีจะมกีารตัง้คณะกรรมการชุดหน่ึงเรยีกวา่ “คณะกรรมการสาํรวจการออกโฉนดทีด่นิ” มหีน้าที่
สํารวจการออกโฉนดทีด่นิและถ้าพบว่า การออกโฉนดที่ดนิรายใดไม่ไดร้บัความเป็นธรรม คณะกรรมการน้ี             
มอีํานาจสัง่ยกเลกิโฉนดที่ดนินัน้และสัง่ให้ออกโฉนดที่ดนิใหม่ตามความเป็นธรรมได้โดยคําสัง่ของ
คณะกรรมการใหถ้อืเป็นเดด็ขาดหา้มผูใ้ดนําไปฟ้องรอ้งต่อศาลเพือ่แกไ้ขเป็นอยา่งอื่น 
 และงานวจิยัเรื่อง ปญัหาอุปสรรคและผลกระทบในการจดัทีด่นิตามพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม : ศกึษาเฉพาะกรณีโครงการปา่หนองหญา้ปลอ้ง ตําบลเขายอ้ย ตําบลทบัคาง และ
ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ีโดยอนุสรณ์ ร่างเลก็ ทีพ่บวา่ ปญัหาผลกระทบการจดัทีด่นิ
ตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิฯ ในการตคีวามและความขดัแยง้ของ ส.ป.ก. กบัขอ้กฎหมาย        
สง่ผลกระทบต่อประชาชนซึง่ครอบครองทีด่นิจากกรณีความไม่ชดัเจนของเจา้หน้าทีผู่นํ้านโยบายการ
จดัทีด่นิไปปฏบิตัซิึง่เป็นประโยชน์สงูสุดทีป่ระชาชนตอ้งการ การใชเ้งนิงบประมาณแผน่ดนิหรอืเงนิอื่น ๆ 
กระทบต่อการนําเงนิงบประมาณไปปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่ขตปฏริูปทีด่นิ ซึ่งเป็นเงนิงบประมาณของ
แผน่ดนิทีไ่ดม้กีารตัง้แผนงานและกจิกรรมต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็นการรงัวดัแปลงถอืครองทีด่นิ การสอบสทิธิ ์
เกษตรกรผูถ้อืครองทีด่นิเพือ่ดาํเนินการจดัทีด่นิ การสนับสนุนเงนิดา้นสาธารณูปโภค การใหกู้ย้มืเงนิ
กองทุกเพือ่การปฏริปูทีด่นิฯ หรอืกระทัง้การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน ซึง่เป็นนโยบายของรฐับาลในการ
แกป้ญัหาความยากจน ผลกระทบจากเอกสาร ส.ป.ก. 4 - 01 กระทบผลประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกร 
เน่ืองจากเป็นเอกสารที่ใชเ้พื่ออ้างองิในการเขา้ทําประโยชน์ในพื้นที่จงึเกดิผลกระทบกบัองค์กรและ 
ขาดความเชื่อมัน่กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง จากการทีไ่ม่ชดัเจนในการนํานโยบายไปปฏบิตัไิมไ่ดร้บัการพฒันา
พื้นที่ทัง้ระบบในเขตพื้นที่ดงักล่าวโดยเฉพาะการพฒันาโครงสร้างขัน้พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํา 
ถนน หรอืการไดร้บัการสนับสนุนพนัธุพ์ชืพนัธุส์ตัว ์ การขยายตวัของชุมชนและอื่น ๆ ฉะนัน้ จงึเหน็ไดว้่า
การจดัทีด่นิใหเ้กษตรกรโดยนําทีด่นิของรฐัซึ่งเป็นปา่สงวนแห่งชาตแิละประชาชนบุกรุกเขา้ไปทํากนิ
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โดยผิดกฎหมายมาจัดที่ดินให้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินฯ               
จงึเป็นนโยบายที่สอดคลอ้งกบัแนวคดิที่ว่าด้วยความสําคญัของการนํานโยบายไปปฏบิตัขิองสมบตั ิ
ธาํรงธญัวงค ์(2549) ทีก่ล่าววา่ ความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตัจิะสง่ผลกระทบ
ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อผูต้ดัสนิใจนโยบายกลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งและต่อหน่วยปฏบิตัเิมือ่การนํานโยบาย
ไปปฏบิตัลิม้เหลวย่อมแปลว่าผูต้ดัสนิใจ ในฐานะผูนํ้าทางการเมอืงทีค่วบคุมกํากบัดูแลหน่วยปฏบิตั ิ            
มคีวามบกพร่องดว้ย และตอ้งรบัผดิชอบกบัความลม้เหลวที่เกดิขึน้ กล่าวคอืหากผูนํ้านโยบาย                   
ไปปฏบิตัสิามารถจดัที่ดนิไดต้ามพระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมไดร้บัผลประโยชน์   
ซึง่เป็นเงือ่นไขสาํคญัทีก่ารปฏบิตัปิระสบผลสาํเรจ็ สอดคลอ้งกบัตวัแบบวเิคราะหท์างดา้นการจดัการ 
ทีเ่ชื่อวา่ ความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิตัยิอ่มขึน้อยูก่บัองคก์ารทีร่บัผดิชอบ วา่มขีดีความสามารถ 
ทีจ่ะปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัเพยีงใด โครงการทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไดจ้งึตอ้งอาศยั
โครงสรา้งขององคก์ารทีเ่หมาะสม บุคคลากรทีอ่ยูใ่นองคก์ารจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ ทัง้ดา้นบรหิาร
และเทคนิคอย่างเพยีงพอ และตอ้งมกีารวางแผนเตรยีมการหรอืมคีวามพรอ้มเป็นอยา่งดทีัง้ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์เครือ่งมอืและงบประมาณ  
 และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ วฒันา ยัง่ยนื (2547) ทีท่ําการวจิยัเรื่องปญัหาอุปสรรคในการ            
นํานโยบายการจดัที่ดนิทํากนิใหก้บัประชาชนไปปฏบิตั ิ กรณีที่ดนิสาธารณะประโยชน์ของบา้นดง
หนองอดีอก ตาํบลหวันา อาํเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบุร ีพบวา่ นโยบายการจดัทีด่นิทาํกนิ
ใหก้บัประชาชนทาํใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรงสาํหรบัผูท้ีไ่มม่ทีีด่นิทาํกนิไดร้บัการรบัรองสทิธิ ์
ในการจดัทีด่นิทาํกนิ และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ศวิพร  ฉัว่สวสัดิ ์(2548) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องปญัหา
การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีก่รมทีด่นิในการออกโฉนดทีด่นิ พบวา่ ปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าทีน่อกจากจะตอ้งศกึษาทาํความเขา้ใจ และปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบยีบ
คําสัง่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกโฉนดที่ดนิที่มเีป็นจํานวนมากแลว้ เจา้หน้าที่กรมที่ดนิยงัต้องศกึษา                
ทาํความเขา้ใจและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารขัน้ตอนการปฏบิตักิารทางการปกครองตามพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัขิา้ราชการปกครอง พ.ศ. 2539 นอกจากความรูค้วามเขา้ใจและการตคีวามปรบัใชก้ฎหมาย
เป็นอกีปญัหาหน่ึงทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการทาํงานของเจา้หน้าที ่และจากหลกัฐานผลการวจิยั 
 ปญัหาอุปสรรคและผลกระทบในการจดัที่ดนิตาม พ.ร.บ. การปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 
พบวา่ ปญัหาอุปสรรคคอืการตคีวาม ความขดัแยง้ของ ส.ป.ก. กบัขอ้กฎหมาย การใชง้บประมาณและ
เอกสาร ส.ป.ก. 4 - 01 สอดคลอ้งกบั งานวจิยัเรื่องปา่ชุมชน : เทคโนโลยอีํานาจควบคุมชุมชนใน           
เขตปา่ชิน้ใหม ่? โดย สรุนิทร ์ อน้พรม ทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งรฐักบัประชาชนในการ
ใชป้ระโยชน์จากป่า โดยเฉพาะการจดัการป่าโดยรฐัทีร่วมศูนย์อํานาจในการบรหิารจดัการ ที่มองชาวบา้น
เป็นศตัรูทําลายทรพัยากรธรรมชาต ิทําใหม้กีารออกกฎหมายหลายฉบบัทีส่่งผลกระทบต่อประชาชน
ในด้านวิถีชีวิต ขณะเดียวกันการบริหารจัดการป่าของรัฐก็ไม่สามารถจัดการป่าได้อย่างแท้จริง              
เพราะการลดลงของพืน้ทีป่่ากย็งัเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง จนเป็นสาเหตุสําคญัทีท่ําใหเ้กดิการเรยีกรอ้งของ
ภาคประชาชนในการเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ 
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 โดยนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2439 เป็นตน้มา รฐับาลสยามไดส้ถาปนากรมปา่ไมข้ึน้เพื่อทําหน้าทีค่วบคุม              
การทําไม้โดยเฉพาะการสมัปทานไม้สกัในเขตภาคเหนือของประเทศไทยการสถาปนากรมป่าไม้ครัง้นัน้             
นับไดว้่าเป็นการประกาศรวมศูนย์อํานาจในการจดัการทรพัยากรป่าไมข้องประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านัน้
พืน้ทีป่า่ไมใ้นเขตภาคเหนืออยู่ภายใตก้ารควบคุมของเจา้ผูค้รองนครซึ่งมรีะบบการจดัการทีแ่ตกต่าง
กนัไปในช่วงเริม่ต้นของการวางระบบรวมศูนย์อํานาจการจดัการป่า รฐับาลสยามได้ว่าจ้างนายโฮร์เบริ์ต 
เสลด (Horbert Slade) นักปา่ไมช้าวองักฤษใหม้าทาํหน้าทีใ่หค้าํปรกึษาและวางกฎเกณฑก์ารบรหิาร
จดัการป่าไม ้ต่อมานายเสลดไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้กรมป่าไม ้ (อธบิดกีรมป่าไม)้ คนแรกใน
ประวตัศิาสตร์การป่าไมเ้มอืงไทยทัง้น้ีการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมใ้นสมยันัน้เน้นการทําไมส้กั
และต่อมาเป็นไมก้ระยาเลยจากปา่ธรรมชาตโิดยผูร้บัสมัปทานสว่นใหญ่มกัเป็นบรษิทัต่างชาตซิึง่สว่นใหญ่
เป็นบรษิทัขององักฤษ เชน่ บรษิทับอมเบย ์- เบอรม์ารโ์ดยรฐับาลสยามไดร้ายไดจ้ากการสมัปทานโดย
เกบ็คา่ภาคหลวงการทาํไมใ้นเขตสมัปทาน ประเทศไทยเปิดใหม้กีารสมัปทานปา่ไมใ้นเขตปา่ธรรมชาติ
นับตัง้แต่นัน้เรื่อยมา แต่ไดป้ระกาศปิดสมัปทานปา่ไมท้ัว่ประเทศอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2532 
หลกัเกดิภยัพบิตัน้ํิาท่วมดนิถล่มทีพ่ปินู นครศรธีรรมราช ซึ่งนับรวมเวลาในการทําไมใ้นป่าธรรมชาติ
เกือบหน่ึงศตวรรษที่ผ่านมารฐัใช้อํานาจผ่านกรมป่าไม้โดยมคีวามพยายามอย่างต่อเน่ืองในการ              
ใช้อํานาจประกาศให้พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ของรัฐและออกกฎหมายป่าไม้เพื่ออํานวยการให้รัฐ                 
มีอํานาจและหน้าที่ในการจดัสรรการใช้ประโยชน์ทรพัยากรในพื้นที่ป่าไม้แต่เพียงผู้เดียว ดงันัน้ 
เทคนิคของรฐัในการควบคุมทรพัยากรป่าไม้ก็คอืการกําหนดพื้นที่ให้เป็นของรฐัและออกกฎหมาย             
เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืสาํหรบัเจา้หน้าทีร่ฐัในการจดัสรรการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรปา่ไมใ้นปี พ.ศ. 2507 
กรมปา่ไมอ้อกกฎหมายปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 นัยสาํคญัของกฎหมายฉบบัน้ีคอืการกําหนดนิยาม 
“ทีด่นิปา่ไม”้ ซึง่กฎหมายฉบบัน้ีนิยามวา่ “ทีด่นิทีย่งัไมม่บีุคคลใดครอบครองเป็นเจา้ของตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ” หมายความวา่ทีด่นิทัง้ทีม่ตีน้ไมป้กคลุมและไมม่ตีน้ไมป้กคลุมแต่ยงัไมม่กีารออกเอกสารสทิธิ ์
ทีด่นิโดยกรมทีด่นิถอืเป็นทีด่นิปา่ไมแ้ละจดัเป็นพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ
 นอกจากน้ีกรมปา่ไมอ้อกประกาศพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2503 ทัง้น้ี
ในเชงิการควบคุมพืน้ทีเ่พื่ออนุรกัษ์สตัวป์่ากรมป่าไมไ้ดป้ระกาศเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าขึน้ทัว่ประเทศ 
ในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนักรมปา่ไมอ้อกประกาศพระราชบญัญตัอุิทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 และมกีาร
ประกาศอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของประเทศไทย และประกาศป่าสลกั
พระจงัหวดักาญจนบุรเีป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าแห่งแรกในประเทศไทยเช่นเดยีวกนั แต่ดูเหมอืนว่า
ระบบการจดัการป่าแบบรวมศูนย์อํานาจโดยมกีรมป่าไมท้ําหน้าที่หลกัไม่สอดคล้องกบัระบบสงัคม
การเมอืงและระบบนิเวศธรรมชาตใินสงัคมไทยและไม่บรรลุตามวตัถุประสงคเ์ดมิทีจ่ะเพิม่พืน้ทีป่า่ไม้
ในทางตรงกนัขา้มพืน้ทีป่า่ไมใ้นประเทศไทยกลบัลดลงอยา่งต่อเน่ืองโดยพืน้ทีป่า่ไดล้ดลงจากประมาณ
รอ้ยละ 43 ของพืน้ทีป่ระเทศในปี พ.ศ. 2516 เหลอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 25 ในช่วงทศวรรษ 2540 
(กรมปา่ไม,้ 2552)  
 “ชาวบา้น” และ “ระบบเกษตรกรรมในปา่” มกัถูกตําหนิจากเจา้หน้าทีแ่ละสงัคมวา่เป็นสาเหตุหลกั
ของปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรป่าไมร้ฐัมกัมองว่าชาวบา้นและระบบเกษตรกรรมดงักล่าว
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เป็นศตัรูที่ร้ายกาจต่อทรพัยากรป่าไม้และได้ใช้ความพยายามหลายครัง้ในการควบคุมประชากร                
ทีอ่าศยัในปา่ซึง่มกัถูกกลา่วหาวา่เป็นตน้เหตุของปญัหาการลดลงของพืน้ทีป่า่ไม ้เช่น ในปี พ.ศ. 2533 
กรมปา่ไมไ้ดร้่วมกบัหน่วยงานภาครฐัอื่น ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบักองทพับก (กองอํานวยการรกัษา
ความมัน่คงภายใน) ดาํเนินโครงการจดัสรรทีด่นิทาํกนิแก่ราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนเสื่อมโทรม
หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม “ค.จ.ก.” โดยมกีารอพยพชาวบา้นทีอ่าศยัอยูอ่ยา่งกระจดักระจายในเขตปา่ตน้น้ํา
ใหม้าอยูร่วมกนัในเขตพืน้ทีป่า่สงวนเสือ่มโทรมและมคีวามเปราะบางทางระบบนิเวศทัง้น้ีทางโครงการ
วางแผนที่จะดําเนินการกับราษฎรที่อยู่ในเขตป่าทัว่ประเทศโดยได้ริเริ่มการดําเนินโครงการที ่               
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพืน้ทีแ่รกในพืน้ทีอ่พยพทางโครงการฯ ไดจ้ดัตัง้ระบบหมูบ่า้นและจดัสรร
ที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายและเมื่ออพยพชาวบ้านออกไปแล้ว                
ทางกรมปา่ไมแ้ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดท้าํการปลกูปา่เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศตน้น้ําโดยไม่ไดค้าํนึงว่า
การอพยพชาวบา้นออกจากพืน้ทีต่น้น้ํานอกจากไมนํ่าไปสูก่ารฟ้ืนฟูและรกัษาพืน้ทีป่า่ไมแ้ลว้ยงันําไปสู่
ความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หน้าทีข่องรฐัและชาวบา้นทีอ่าศยัอยูใ่นเขตปา่อกีดว้ย  
 อย่างไรกด็มีกีารโตแ้ยง้จากนักวชิาการทัง้ไทยและต่างประเทศในเรื่องขอ้กล่าวหาของรฐัทีว่่า 
“ชาวบา้นทาํลายปา่” นกัวชิาการกลุม่น้ีพยายามชีใ้หเ้หน็ถงึความสลบัซบัซอ้นของปญัหาการทาํลายปา่
ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันว่าสาเหตุสําคญัของปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรป่าไม้สืบเน่ืองจาก
นโยบายการพฒันาของรฐัที่มุ่งเน้นการผลาญทรพัยากรและการรกัษาความมัน่คงของชาตกิารลดลง
ของพืน้ทีป่า่จงึเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาเศรษฐกจิการเมอืงและสงัคมแต่ดูเหมอืนว่าขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว
ไมไ่ดนํ้าไปสูก่ารทบทวนและสรา้งนโยบายปา่ไมท้ีเ่อือ้ประโยชน์ต่อชาวบา้นเทา่ไรนกั 
 นโยบายการจดัการป่าของไทยยงัคงเน้นการอนุรกัษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชวีภาพ           
โดยยงัคงมองชาวบา้นเป็นศตัรสูาํคญัของทรพัยากรปา่ไมใ้นช่วงปลายทศวรรษ 2520 คณะรฐัมนตร ี          
มมีตผิา่นนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาต ิพ.ศ. 2528 ซึง่กําหนดใหป้ระเทศควรมพีืน้ทีป่า่ไมอ้ยา่งน้อยรอ้ยละ 40 
ของพืน้ทีป่ระเทศโดยแบ่งเป็นพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์รอ้ยละ 25 และอกีรอ้ยละ 15 เป็นพืน้ทีป่า่เศรษฐกจิ              
เพื่อบรรลุนโยบายดงักล่าวกรมป่าไมใ้นฐานะหน่วยงานที่รบัผดิชอบไดด้ําเนินยุทธศาสตร์อย่างน้อย             
2 ยทุธศาสตรห์ลกัไดแ้ก่ 1) การเร่งประกาศพืน้ทีอ่นุรกัษ์ซึง่รวมถงึพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตแิละเขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป์า่และ 2) การส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทุนปลูกสรา้งสวนปา่ขนาดใหญ่โดยเฉพาะ            
สวนป่ายูคาลปิตสั ซึ่งยุทธศาสตร์ทัง้สองของกรมป่าไมนํ้าไปสู่ความขดัแยง้กบัชาวบ้านในพื้นที่ป่า            
ซึ่งอาศยัป่าในการดํารงชพีตวัอย่างที่สําคญัและเป็นกรณีศกึษาของผูเ้ขยีน ไดแ้ก่ กรณีความขดัแยง้
ระหว่างชาวบ้านห้วยแก้วตําบลห้วยแก้วอําเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่กับนักธุรกิจในท้องถิ่น                
โดยกรมปา่ไมอ้นุญาตใหน้ักธุรกจิเช่าพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตจิาํนวน 235 ไร่เพื่อทําการปลูกสรา้งสวนปา่           
ซึ่งพื้นที่ดงักล่าวเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านห้วยแก้วอ้างว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารแหล่งเก็บหาของป่าและ
พืน้ทีเ่ลีย้งสตัวข์องชุมชน ดงันัน้ พวกเขาจงึต่อตา้นการเชา่ทีด่นิของเอกชนจากรฐัและกลายเป็นปญัหา
ความขดัแยง้ในที่สุดนอกจากน้ีการเร่งประกาศพื้นที่อนุรกัษ์ที่ขาดการปรกึษาหารอืกบัชาวบา้นและ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบัทอ้งถิน่อย่างเหมาะสมทําใหเ้กดิปญัหาการซอ้นทบัระหว่างพืน้ทีท่ํากนิ
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ของชาวบา้นกบัพืน้ทีอ่นุรกัษ์จากการประเมนิของ ICEM (2003) พบว่า มชีาวบา้นตดิอยู่ในเขตปา่ของรฐั
โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ไมน้่อยกวา่ 500,000 คน 
 กล่าวได้ว่า ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างคนกบัป่าในสงัคมไทยเกดิขึ้นมาเป็นเวลานานหรอื
ตัง้แต่กรมป่าไม้อ้างสิทธิเหนือพื้นที่ป่าไม้แต่แนวคิดการจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์ของรัฐ                 
ไม่สามารถแก้ปญัหาได้หลกัฐานที่ชดัเจน ได้แก่ การลดลงของพื้นที่ป่าอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี              
การจดัการป่าทีม่กีรมปา่ไมเ้ป็น “พระเอก” เพยีงผูเ้ดยีวยงัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้และการแย่งชงิ
ทรพัยากรระหว่างกลุ่ม ต่าง ๆ ในสงัคม การเรยีกร้องให้มกีารปรบัเปลี่ยนระบบการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรปา่ไมท้ีเ่น้นและเปิดโอกาสใหภ้าค ีต่าง ๆ โดยเฉพาะชาวบา้นหรอืชุมชนทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ร่วม
ในการตดัสนิใจสาํหรบัการจดัสรรทรพัยากรอยา่งเทา่เทยีมจงึเริม่ขึน้ 
 งานการศกึษาเรื่อง ความขดัแยง้ในการบรหิารจดัการทีด่นิ โดยโสภณ  ชมชาญ ชีใ้หเ้หน็วา่ 
ความขดัแยง้ในเรื่องทีด่นินัน้เกดิขึน้ทัง้ระหว่างหน่วยงานของรฐั รฐักบัเอกชน และเอกชนกบัเอกชน  
ทีรุ่นแรงและยดืเยือ้จะเกดิขึน้ระหวา่งรฐักบัเอกชนในทีด่นิของรฐั ทัง้ทีด่นิทีป่ระกาศเป็นเขตสงวนและ
คุม้ครอง เช่น เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ อุทยานแห่งชาต ิปา่สงวนแห่งชาต ิทีส่าธารณะทีพ่ลเมอืงใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั ทีร่าชพสัดุ ทีใ่ชใ้นราชการทหาร มสีาเหตุและทีม่าของความขดัแยง้ 4 ประการ คอื นโยบาย
ของรฐัไมม่เีอกภาพ ขาดเครอืขา่ยระบบขอ้มลูทีด่นิทีด่ ีมาตรการควบคุมการใชท้ีด่นิไมม่ปีระสทิธภิาพ 
และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทีด่นิ ไดม้คีวามพยายามแกไ้ขความขดัแยง้       
จากหลายฝา่ยในช่วงเวลาทีผ่่านมา ทัง้จากฝา่ยการเมอืง คอื สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแต่ไม่ประสบความสาํเรจ็
มากนักเพราะขาดความต่อเน่ืองในการแก้ไขปญัหาเน่ืองจากมกีารยุบสภาและเปลี่ยนแปลงรฐับาล
บ่อยครัง้ แนวคดิของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเองกม็ ี 2 แนวทาง คอื การเพกิถอนปา่สงวนแห่งชาติ
แลว้ออกเอกสารสทิธิใ์หร้าษฎรตามประมวลกฎหมายทีด่นิ และเมือ่เพกิถอนแลว้ใหนํ้าไปปฏริปูทีด่นิ 
ซึ่งหาขอ้ยุตไิดย้าก ในส่วนของภาครฐันัน้ได้มคีวามพยายามที่จะป้องกนัและแก้ไขความขดัแยง้              
มาตลอดเวลาอนัยาวนาน ในกรณีของการบุกรุกเขา้ทาํกนิในพืน้ทีท่ีร่ฐัสงวน คุม้ครอง และอนุรกัษ์ไว ้
รฐัไดม้นีโยบายลดความขดัแยง้ โดยการประนีประนอมใหอ้ยู่อาศยัต่อไปได ้ หรอืผ่อนผนัใหท้ํากนิ
ต่อไปตลอดจนมกีารจําแนกออกให้เป็นที่ดนิทํากนิในกรณีของป่าไมถ้าวร หรอืยกเลกิเพกิถอน               
ปา่สงวนแห่งชาตเิป็นทีด่นิทํากนิ โดยการประกาศเป็นเขตปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม นอกจากน้ี             
รฐัยงัไดม้นีโยบายใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการทีด่นิ เช่น ในการจดัรปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม การวางผงัเมอืง การจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่การกระจายอํานาจสูท่อ้งถิน่ การบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน จากการศกึษาและสาํรวจกรณีพพิาทและ
ความขดัแยง้ปญัหาทีด่นิในภาค ต่าง ๆ ของประเทศ รวม 740 กรณ ีสามารถแกไ้ขปญัหาไดม้จีาํนวน 89 กรณ ี
หรอืรอ้ยละ 12 ของปญัหาทัง้หมดเท่านัน้ ถงึแมจ้ะไดม้แีผนบรหิารราชการแผน่ดนิในปี พ.ศ. 2548 - 2551 
ในเรือ่งการเรง่รดักระจายสทิธิท์ีด่นิและการจดัทีด่นิทาํกนิพรอ้มสาธารณูปโภคใหแ้ก่คนยากจน รวมทัง้
การพฒันากฎหมายและส่งเสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี โดยมวีตัถุประสงค์ใหป้ระชาชนทุกระดบั             
มคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐั อย่างไรกต็ามการดําเนินงานตามแนวคดิ
และนโยบาย ต่าง ๆ ทีผ่า่นมา ความขดัแยง้และขอ้พพิาทยงัคงมอียูแ่ละดเูหมอืนวา่จะทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้
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ในขณะทีชุ่มชนหลายแห่งในภาค ต่าง ๆ ของประเทศสามารถแก้ไขปญัหาไดภ้ายใต้สถานการณ์
ดงักลา่วน้ี จงึมขีอ้เสนอเป็นทางเลอืกในการลดความขดัแยง้เรื่องทีด่นิลงกค็อืใหม้ ี“การบรหิารจดัการร่วมกนั
ระหวา่งรฐัและภาคสว่นอื่น ๆ ทางสงัคมในลกัษณะเครอืขา่ย” โดยภาครฐัควรจะดาํเนินการรวม 4 ประการ คอื 
 1. กาํหนดนโยบายการบรหิารจดัการทีด่นิทีม่เีอกภาพ 
 2. ปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทีด่นิใหทุ้กภาคส่วนในสงัคมเขา้มา              
มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ รวมทัง้การปรบัเปลีย่นบทบาทเจา้หน้าทีข่องรฐัใหท้ําหน้าทีเ่ป็นผูอ้ํานวย
ความสะดวกในการมสีว่นรว่ม 
 3. พฒันากลไกความร่วมมอืในการบรหิารจดัการทีด่นิโดยเฉพาะการจดัทําโครงการพฒันา
ทีด่นิในอนาคตควรดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งภาคสว่น ต่าง ๆ ในสงัคม ทัง้ ภาครฐั เอกชน ทอ้งถิน่
หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ย 
 4. ปรบัปรุงเครอืขา่ยระบบขอ้มลูทีด่นิทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่เขา้ถงึได ้ 
 จะเหน็ไดว้า่ ปญัหาความขดัแยง้ในเรื่องการเขา้ถงึ หรอืความไม่เท่าเทยีม ความไม่เป็นธรรม
ในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและปา่นัน้ ไมใ่ชป่ญัหาการไมม่ขีอ้กฎหมาย แต่เป็นปญัหาทีเ่กดิจากตวับทกฎหมาย
และแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียู ่ดงัเช่น บทความเรื่องปญัหาทางกฎหมายในการจดัการทีด่นิ
ในประเทศไทย โดย อจัฉรา รกัยุตธิรรม (2551) สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาเรื่องน้ีอย่างชดัเจนว่า กฎหมายส่วนใหญ่            
ที่มอียู่ในสงัคมไทยถูกเขยีนขึน้เพื่อใหอ้ํานาจอย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาดแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่รฐัจงึถูกใช ้
เป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมและจํากัดสิทธิประชาชนแต่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ประชาชน                  
ได้ใช้กฎหมายนัน้ในการอ้างสทิธอินัพงึมพีงึได้ของตนเอง ยิง่ไปกว่านัน้บ่อยครัง้รฐัยงัอาศยัอํานาจ       
ตามกฎหมายเปิดโอกาสหรอืเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่นายทุนโดยกดีกนัสทิธขิองประชาชนจากการเขา้ถงึ
ทรพัยากร 
 งานศกึษาจํานวนมากชีว้่าปญัหาสาํคญัของกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ในประเทศไทย เกิดจากการรบัรองระบบกรรมสิทธิเ์พียงสองแบบ ได้แก่ กรรมสิทธิข์องรฐั และ
กรรมสทิธิข์องเอกชนแต่ไม่ยอมรบัหลกัการจดัการทรพัยากรแบบอื่น ๆ เช่น ระบบกรรมสทิธิร์่วม           
ซึง่เป็นสทิธติามธรรมชาตอินัเกดิจากจารตีประเพณทีีชุ่มชนทอ้งถิน่ยดึถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมา 
 การใชร้ะบบกรรมสทิธิส์องแบบดงักลา่วทาํใหเ้กดิปญัหามากมาย ไดแ้ก่ 
 1) กระบวนการการออกเอกสารสทิธทิีด่นิของรฐัมขีอ้บกพร่องจํานวนมาก ทําใหก้ารจดัการทีด่นิ
ตามตามกฎหมายไม่เกดิประสทิธภิาพ เช่น มทีีด่นิจํานวนมากทีช่าวบา้นครอบครองและใชป้ระโยชน์
มานานแลว้แต่ตกสาํรวจและไมไ่ดร้บัเอกสารสทิธ ิ
 2) การใช้ระบบกรรมสทิธิเ์อกชนเป็นไปตามแนวทางของระบบเศรษฐกจิแบบเสรนิียมใหม ่              
ทีมุ่่งแปลงทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ป็นสนิคา้เพื่อใหซ้ื้อขายแลกเปลีย่นกนัไดค้ล่องตวัโดยเชื่อว่า กลไกตลาด            
จะช่วยใหก้ารจดัสรรทรพัยากรมคีวามเป็นธรรมดว้ยกระบวนการแข่งขนัอย่างเสร ีแต่ความเป็นจรงิ
กลไกตลาดกลบัทาํใหม้กีารป ัน่ราคาทีด่นิใหส้งูขึน้เรื่อย ๆ จนกระทัง่คนยากจนรวมถงึประชาชนทัว่ไป
ไมม่กีาํลงัจะซื้อทีด่นิได ้ยิง่กวา่นัน้ ความยากจน ปญัหาหน้ีสนิและความลม้เหลวจากการเกษตรกดดนั
ใหช้าวไรช่าวนาตอ้งขายทีด่นิและกลายเป็นแรงงานรบัจา้งในทีส่ดุ 
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 3) ระบบกรรมสทิธิต์ามกฎหมายทําให้เกิดความขดัแย้งในการอ้างสทิธเิหนือที่ดนิระหว่าง 
ฝ่ายที่อ้างกรรมสทิธิต์ามกฎหมายกบัฝ่ายที่อ้างสทิธติามจารตีประเพณีหรอืสทิธทิี่องิอยู่กบัหลกัการ
ความชอบธรรมแบบอื่น ๆ ตวัอย่างเช่น ชาวบา้นในภาคเหนือ “ปฏริูปทีด่นิโดยชุมชน” ในที่ดนิทีเ่อกชน             
ถือกรรมสทิธิช์าวบ้านอ้างว่าผูถ้ือกรรมสทิธิท์ี่ดนิเหล่านัน้ไม่มคีวามชอบธรรมที่จะครอบครองที่ดนิ 
เพราะพวกเขาไม่ทําประโยชน์ในทีด่นิแต่กลบัปล่อยใหท้ีด่นิรกรา้งว่างเปล่า นอกจากนัน้ บางคนยงัไดก้รรมสทิธิ ์ 
มาโดยมชิอบด้วยกฎหมาย แต่สําหรบัชาวไร่ชาวนาถึงแมว้่าจะไม่มกีรรมสทิธิต์ามกฎหมายแต่ก็มคีวาม 
ชอบธรรมที่จะเขา้ครอบครองที่ดนิ เพราะพวกเขาใชป้ระโยชน์ที่ดนิผนืนัน้มาตัง้แต่อดตีและพวกเขา 
ยงัทําการเพาะปลูกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเหนือที่ดนิ นอกจากน้ีมกีรณีความขดัแยง้อีกมากมาย            
ทัว่ประเทศทีช่าวบา้นอา้งสทิธติามจารตีประเพณีในทํานองเดยีวกนัเหนือทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องรฐั
หรอืเอกชน เชน่ ทีด่นิในเขตปา่ของรฐั ทีร่าชพสัดุ ทีด่นิเอกชน  
 4) มีกรณีความขดัแย้งในท้องถิ่นมากมายที่เกิดจากการอ้างสิทธิเหนือที่ดินผืนเดียวกัน                
แต่องิอยู่กบัหลกัการทีข่ดัแยง้กนั เช่น ความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นดว้ยกนัเองหรอืระหว่างชาวบา้น
กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
 ปญัหาเหลา่น้ีสะทอ้นวา่ระบบกรรมสทิธิต์ามกฎหมายไมไ่ดถู้กยอมรบัอยา่งสมบรูณ์ และไมไ่ดเ้ป็น
ระบบเดยีวทีป่ระชาชนยดึถอืปฏบิตักินัอยู่ ชาวบา้นในทอ้งถิน่พยายามทา้ทายระบบกรรมสทิธิต์ามกฎหมาย
มาโดยตลอดดว้ยการอา้งสทิธทิีอ่งิอยูก่บัหลกัการอื่น ๆ ทีช่าวบา้นเหน็วา่ม ี“ความชอบธรรม” มากกวา่
ระบบกรรมสทิธิข์องรฐั 
 ขณะเดยีวกนักม็ปีญัหาการเลอืกปฏบิตัใินการบงัคบัใชก้ฎหมาย มกีฎหมายหลายฉบบัทีบ่ญัญตัไิว้
เพื่อใหม้กีารกระจายการถอืครองที่ดนิ เช่น พ.ร.บ. ปฏริูปที่ดนิ และบางมาตราในประมวลกฎหมาย
ที่ดนิแต่เจ้าหน้ารฐักลบัเลอืกปฏบิตัโิดยการไม่บงัคบัใช้กฎหมายเหล่านัน้หรอืใช้กฎหมายโดยไม่ถูกต้อง 
ตามเจตนารมณ์ ตวัอย่างเช่น การปฏริูปทีด่นิทีผ่่านมาเป็นการเอาทีด่นิในเขตป่ามาปฏริูปใหเ้อกชน
แทนทีจ่ะเอาทีด่นิเอกชนมาปฏริูปใหแ้ก่เกษตรกรซึ่งในทีสุ่ดทีด่นิเหล่านัน้กม็กัจะหลุดมอืไปสู่นายทุน 
จงึกลา่วไดว้า่ การปฏริปูทีด่นิกลายเป็นการเอาทีด่นิในเขตปา่มาใหแ้ก่นายทุน 
 ในมาตรา 6 ของประมวลกฎหมายทีด่นิบญัญตัใิหม้กีารเวนคนืทีด่นิเอกชนทีถู่กปล่อยใหร้กรา้ง
วา่งเปล่านานเกนิ 10 ปี แต่เจา้หน้าทีร่ฐัไม่เคยบงัคบัใชก้ฎหมายนัน้เลยขณะทีม่เีกษตรกรจํานวนมาก
ทีอ่ยูใ่นเขตปา่มานานแลว้รฐักลบัไมร่บัรองสทิธเิหนือทีด่นิใหแ้ก่พวกเขา 
 ปญัหาการเลอืกปฏบิตัใินการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัรวมไปถงึการทีเ่จา้หน้าทีร่ฐัอาศยัอํานาจหน้าที่
เปิดช่องหรือร่วมมือกับนายทุนให้มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบซึ่งปรากฏเป็นกรณ ี            
ความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมาย ท่ามกลางสถานการณ์ปญัหาการจัดการที่ดินที่ยืดเยื้อยาวนาน                    
มปีระชาชนตกเป็นจําเลย และผูต้อ้งหาเป็นจํานวนมาก ขณะเดยีวกนั ขบวนการชาวบา้นกลุ่มต่าง ๆ กเ็กดิขึน้
เพื่อเรยีกรอ้งใหร้ฐัแกไ้ข ยกเลกิ หรอืระงบัการออกกฎหมาย นโยบาย และมตคิณะรฐัมนตร ีรวมทัง้
เรยีกรอ้งใหร้ฐับงัคบัใชก้ฎหมาย และออกกฎหมาย และการใชม้าตรการอื่น ๆ นอกจากกฎหมาย 
 งานวจิยัเรื่อง ปญัหากฎหมายการออกเอกสารสทิธทิี่ดนิบนเกาะโดยไชยา วสิุทธปิราณ             
ซึง่เป็นการวจิยัปญัหาการออกโฉนดทีด่นิบนเกาะ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 (พ.ศ. 2537) และการ



3‐17 

 

ออกโฉนดทีด่นิตามมาตรา 59 ทว ิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ โดยศกึษาจากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก่ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎกระทรวง
ฉบบัที ่ 43 (พ.ศ. 2537) ระเบยีบคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิฉบบัที ่ 12 (พ.ศ. 2532) กฎหมาย
เกีย่วกบัปา่ไม ้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏริปูทีด่นิ กฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิ คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด 
และความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงพฒันากฎหมายใหเ้กดิความ 
เป็นธรรมและประโยชน์สงูสดุต่อไป 
 ทีพ่บวา่ กฎกระทรวงฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) เป็นกฎหมายทีอ่อกโดยฝา่ยบรหิารเพือ่กําหนด
แบบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัใิหใ้ช้
ประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่กฎหมายนัน้เกดิจากววิฒันาการของมนุษยท์ีต่อ้งอยูร่่วมกนัในสงัคมจงึตอ้ง
มกีารกําหนดกฎหมายขึน้มาเพื่อบงัคบัในสงัคม และใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงพฒันาขึน้ตามขนาด
ของสงัคมทีใ่หญ่ขึน้และปญัหามากขึน้ จงึเป็นหน้าทีข่องรฐัทีจ่ะตอ้งออกกฎหมายใหเ้หมาะสมกบัสงัคม
ดว้ยความรอบคอบ เพราะถา้รฐัออกกฎหมายโดยไมค่าํนึงถงึความเหมาะสมและการเปลีย่นแปลงของ
สงัคมย่อมเกดิผลกระทบต่อประชาชนในสงัคม ซึ่งทําใหเ้กดิปญัหาการไรท้ีด่นิทํากนิอย่างถูกตอ้ง            
ตามกฎหมายทีจ่ะทําใหป้ระชาชนถอืครองทีด่นิโดยมโีฉนดทีด่นิเป็นของตนเอง เพราะถา้ไดนํ้าทีด่นิ 
บนเกาะทีป่ระชาชนถอืครองเอาทําประโยชน์มาจดัสรรอยา่งเหมาะสมใหแ้ก่ประชาชนโดยพจิารณาถงึ
ข้อเท็จจริงเป็นองค์ประกอบในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนนัน้จะทําให้ประชาชนสามารถ             
นําโฉนดทีด่นิ ไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นดา้นเศรษฐกจิ โดยสามารถทําใหห้าแหล่งเงนิทุน เช่น ธนาคาร  
เพือ่นําเงนิทุนมาพฒันาทีด่นิไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัวา่หลกัทรพัยท์ีใ่ชค้ํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงนิในปจัจุบนั รอ้ยละ 90 คอื ทีด่นิ ซึง่หากรฐัไมพ่จิารณาแกไ้ขกฎหมายในการออกโฉนดทีด่นิ
บนทีเ่กาะจะส่งผลกระทบต่อการขยายตวัการลงทุนรายใหม ่ เน่ืองจากเป็นทีย่อมรบัวา่ทีด่นิเป็นเศรษฐกจิหลกั 
ในการลงทุนเป็นทีต่ัง้ของทีป่ระกอบการ เป็นหลกัทรพัยใ์นการขอรบัสนิเชื่อ รฐัจงึควรปรบัขอ้ทีข่ดัแยง้กนั
ของกฎหมายใหส้อดรบักบัสภาพสงัคมโดยคาํนึงถงึหลกัแหง่ความยตุธิรรมใหม้ากทีส่ดุ  
 ปญัหาการออกโฉนดที่ดนิบนเกาะ ซึ่งตามขอ้เทจ็จรงิแลว้ลกัษณะทางกายภาพของที่ดนิ             
บนเกาะกม็สีภาพเป็นพืน้ทีร่าบบางส่วน พืน้ทีส่่วนใหญ่จะมสีภาพสูงชนัหรอืเป็นภูเขา ส่วนทีเ่ป็น
ชายทะเลกม็ลีกัษณะเป็นทีส่าธารณะสาํหรบัใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หรอืบางเกาะอาจมพีืน้ทีอ่ยู่ในเขต
ความดแูลของกรมปา่ไมห้รอืสาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ จงึเหน็ไดว้่าการจะขอออกโฉนดทีด่นิบนเกาะ
ตามมาตรา 59 ทว ิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ คงมแีต่เฉพาะทีด่นิส่วนทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบเท่านัน้ 
นอกเหนือจากนัน้ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถขอออกโฉนดที่ดนิได้อยู่แล้วตามกฎหมาย การที่รฐั                
ออกกฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 (พ.ศ. 2537) มาจาํกดัสทิธขิองประชาชนบนเกาะมใิหข้อออกโฉนดทีด่นิ
ตามมาตรา 59 ทว ิ จงึเป็นการปิดโอกาสทีม่อียูเ่พยีงน้อยนิดของประชาชนมใิหไ้ดม้โีอกาสพสิจูน์สทิธิ
ตามกฎหมายเหมอืนเชน่ผูค้รอบครองทีด่นิทัว่ไปทีม่ใิชท่ีเ่กาะ จงึทาํใหเ้กดิความเหลือ่มลํ้าไมเ่ทา่เทยีมกนั  ซึง่
ขดัต่อหลกัการความเสมอภาคทีร่ฐัธรรมนูญทุกฉบบัในระบอบประชาธปิไตยไดบ้ญัญตัไิวว้า่ ปวงชนชาวไทย
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ไม่ว่าจะมชีนชัน้ใดจะรํ่ารวยหรอืยากจนกต็าม ทุกคนมสีทิธเิสรภีาพในการเลอืกถิน่ฐานทีอ่ยู่ทีท่ํากนิ
อยา่งเทา่เทยีมกนั  
 และจากการศกึษาวเิคราะหป์ญัหาการออกโฉนดทีด่นิบนเกาะ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 
(พ.ศ. 2537) สามารถสรุปและมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 1. มาตรการตามกฎกระทรวงฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 เป็นการจาํกดัสทิธใินทีด่นิของ
ประชาชน ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 กําหนดหลกัเกณฑห์า้มออกโฉนดทีด่นิในเขตทีด่นิ
ของรฐัประเภทต่าง ๆ เช่น เขตปา่สงวน เขตปฏริปูทีด่นิและเขตสงวนหวงหา้มอื่น ๆ เวน้แต่จะเป็น               
ผูค้รอบครองทีด่นิ โดยมหีลกัฐานการแจง้การครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ช้
ประมวลกฎหมายทีด่นิหรอืหลกัฐานอื่น ๆ ตามกฎหมาย สว่นผูไ้มแ่จง้การครอบครองแมจ้ะครอบครอง
ทีด่นิมาก่อนประมวลกฎหมายทีด่นิกไ็มส่ามารถขอออกโฉนดทีด่นิได ้ถงึแมก้ารสงวนหวงหา้มการเป็น
ทีด่นิของรฐัจะมาทหีลงักต็าม ซึง่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทีด่นิ มาตรา 59 ทว ิตอ้งการใหส้ทิธแิก่
ผูค้รอบครองทีด่นิมาก่อนประมวลกฎหมายทีด่นิใหส้ามารถออกโฉนดทีด่นิได ้ อกีทัง้ยงัขดัต่อหลกั 
ความเป็นธรรม เน่ืองจากไดค้รอบครองทีด่นิมาก่อนการเป็นทีด่นิของรฐั กฎกระทรวงฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537)             
จงึเป็นมาตรการของรฐัทีมุ่่งคุม้ครองประโยชน์สาธารณะมากเกนิไป โดยไม่คํานึงถงึประชาชนทีต่อ้ง
เสยีสทิธใินทีด่นิไป อกีทัง้ยงัขดักบัหลกัความไดส้ดัสว่นตามหลกันิตริฐั ซึง่การบญัญตักิฎหมายจาํกดั
สทิธเิสรภีาพของประชาชนจะตอ้งกระทาํเท่าทีจ่าํเป็นและกระทบสทิธขิองประชาชนน้อยทีสุ่ด ตามมาตรา 29 
แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกบัไดม้คีาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุด             
ที ่ อ. 240/2550 ลงวนัที ่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 พพิากษาวา่ผูค้รอบครองทีด่นิมาก่อนประมวล
กฎหมายทีด่นิโดยไมม่หีลกัฐานแจง้การครอบครองทีด่นิและครอบครองมาก่อนการเป็นเขตทีด่นิของรฐั 
มสีทิธขิอออกโฉนดทีด่นิได ้ซึง่เหน็ไดว้า่ศาลปกครองสงูสุดวนิิจฉยัโดยหลกัความเป็นธรรม เน่ืองจากขอ้เทจ็จรงิ            
ผูฟ้้องคดไีด้มกีารครอบครองที่ดนิมาก่อนการเป็นที่ดนิของรฐัเป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
และการกระทาํทางปกครองของรฐัโดยศาล 
 2. มาตรการตามกฎกระทรวงฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 (3) เป็นการขดัต่อสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน เป็นการจาํกดัสทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคของประชาชนอกีทัง้ยงัขดัต่อรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เน่ืองจากเน้ือหาตามกฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 (พ.ศ. 2537) 
ขอ้ 14 (3) เป็นการหา้มโดยเดด็ขาดมใิหอ้อกโฉนดทีด่นิบนเกาะ เวน้แต่จะเป็นผูซ้ึง่มหีลกัฐานแจง้การ
ครอบครองทีด่นิ มใีบจอง ใบเหยยีบยํ่า หนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองทีต่ราวา่ 
“ไดท้ําประโยชน์แลว้” หรอืเป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายว่าดว้ยการจดัทีด่นิเพื่อการครองชพีหรอืทีด่นิที่
คณะกรรมการจดัที่ดนิแห่งชาตไิดอ้นุมตัใิห้จดัแก่ประชาชนหรอืที่ดนิซึ่งได้มกีารจดัหาผลประโยชน์  
ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ โดยคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาตไิดอ้นุมตัแิลว้ 
ซึ่งขอ้หา้มตามหลกัเกณฑด์งักล่าวใชเ้ฉพาะทีด่นิบนเกาะเท่านัน้ ส่วนทีด่นิทัว่ไปมไิดอ้ยู่ในขอ้หา้ม            
ตามขอ้ 14 (3) ทัง้ทีค่าํนิยามตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ คาํวา่ ทีด่นิ ใหห้มายความ
รวมถงึทีเ่กาะดว้ย จงึเป็นการจํากดัสทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคของประชาชนซึ่งอยู่ในประเทศ
เดยีวกนัและใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัเดยีวกนั แต่แตกต่างกนัตรงสภาพของทีด่นิทีเ่ป็นเกาะและทีด่นิซึง่มใิช่
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ทีเ่กาะเท่านัน้ ซึง่คงมใิช่ความผดิของผูค้รอบครองทีด่นิบนเกาะทีเ่กดิและอยูอ่าศยับนเกาะของประเทศไทย 
แต่จําตอ้งมกีฎหมายบงัคบัแตกต่างกบัผูค้รอบครองทีด่นิทีม่ใิช่ทีเ่กาะอนัทําใหต้อ้งเสยีสทิธใินทีด่นิไป 
ซึง่เมือ่พจิารณาแลว้ กฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 (พ.ศ. 2537) เป็นเพยีงกฎหมายลาํดบัรองทีอ่อกมาโดย
อํานาจของฝา่ยบรหิารเป็นกฎหมายทีอ่อกโดยมไิดผ้า่นความเหน็ชอบจากรฐัสภา ซึง่เป็นองคก์รนิตบิญัญตัิ
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย อนัมาจากตวัแทนของประชาชนทีจ่ะช่วยกลัน่กรองกฎหมาย 
อกีทัง้เน้ือหาของกฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 (พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 (3) มผีลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพและ 
ความเสมอภาคของประชาชน ซึง่กฎหมายทีม่เีน้ือหาลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งออกโดยผา่นความเหน็ชอบจาก
รฐัสภาเทา่นัน้ ตามนยัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 29 ทัง้ยงัเป็นการ
ขดัต่อหลกัความเสมอภาค ตามมาตรา 30 และการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิตามมาตรา 41 
 3. มาตรการตามกฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 (พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 (3) เป็นการขดัต่อประมวลกฎหมาย            
ทีด่นิ ซึง่ตามมาตรา 59 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ รฐัยงัใหก้ารรบัรองสทิธขิองผูค้รอบครองทีด่นิ
มาก่อนประมวลกฎหมายทีด่นิ โดยมไิดแ้จง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิ
ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ (พ.ศ. 2497) และเปิดโอกาสใหไ้ดร้บัเอกสารสทิธทิีด่นิไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์            
ทีก่ฎหมายกําหนด แต่กฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 (พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 (3) ซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจตาม
มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ (พ.ศ. 2497) และ
มาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ (พ.ศ. 2497) กลบัไมร่บัรองสทิธขิองประชาชนผูซ้ึง่ครอบครอง
ทําประโยชน์ในทีด่นิมาก่อนประมวลกฎหมายทีด่นิโดยมไิดแ้จง้การครอบครองทีด่นิ ทัง้ยงัเป็นการ
จํากดัสทิธิของประชาชนดงักล่าวและเป็นการยกเลิกสทิธิในที่ดินของประชาชนที่พระราชบญัญัต ิ             
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายที่ดินได้ร ับรองสิทธิไว้และให้โอกาสในการ                
ออกเอกสารสทิธติามมาตรา 59 ทว ิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิไดก้ล่าวคอื กฎกระทรวงฉบบัที ่ 43 
(พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 (3) ซึง่เป็นกฎหมายลาํดบัรองทีอ่อกโดยฝา่ยบรหิารกลบัมเีน้ือหาทีข่ดักบัเจตนารมณ์ 
ตามมาตรา 59 ทว ิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิทีเ่ป็นกฎหมายแม่บททีใ่หอ้ํานาจในการออกกฎกระทรวงไว ้
เน่ืองจากทีด่นิบนเกาะไมส่ามารถใชม้าตรา 59 ทว ิในการออกเอกสารสทิธไิด ้กฎกระทรวงฉบบัที ่43 
(พ.ศ. 2537) ขอ้ 14 (3) จงึขดัต่อประมวลกฎหมายทีด่นิและขดัต่อหลกันิตริฐัเท่ากบัวา่กฎหมายลาํดบัรอง
ยกเลกิกฎหมายระดบัพระราชบญัญตั ิ
 และงานวจิยัเรื่อง การเดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาการถอืครอง โดย นิตริฐั  ไชยศร ี
ชี้ให้เหน็ถึงสถานการณ์ปญัหาการออกโฉนดที่ดนิ ที่เกดิมาจากการตคีวามกฎหมายของหน่วยงาน
ภาครฐัทีไ่ม่ตรงกนั ตลอดจนขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการสํารวจจําแนกประเภททีด่นิของรฐัและเอกชน              
ยงัไมช่ดัเจน ประกอบกบัหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการออกโฉนดทีด่นิใชม้านานแลว้ ทีจ่าํเป็นตอ้ง            
มกีารปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคในการปฏบิตังิาน โดยการศกึษา พบวา่  
 1. ปญัหาการเดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิโดยอาศยัหลกัฐานใบจอง (น.ส.2) การยกเลกิบทบญัญตั ิ           
ในหมวด 3 การกําหนดสทิธใินทีด่นิ มาตรา 34 - 49 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ โดยประกาศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที ่ 49 ลงวนัที ่ 13 มกราคม พุทธศกัราช 2502 ทําใหม้กีารถอืครองทีด่นิจํานวนมากเพื่อแสวงหากําไร                
โดยคนรํ่ารวยซึง่มจีาํนวนน้อย ขณะทีป่ระชาชนจาํนวนมากยากจนไรท้ีด่นิทาํกนิ หรอืมแีต่เป็นจาํนวนน้อย
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ไมพ่อต่อการทาํมาหากนิ และระเบยีบของคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 12 (พ.ศ. 2532)             
ซึง่ไดย้กเลกิระเบยีบทีเ่คยประกาศใชม้ารวมทัง้สิน้ 3 ฉบบั เพือ่แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิอง
กฎหมาย อนัสง่ผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการทีส่าํคญั ในการเดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิใหแ้ก่บุคคล
ทีค่รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิ ภายหลงัจากวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัและไมม่ใีบจอง
ใบเหยยีบยํ่า หรอืหลกัฐานวา่เป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การครองชพี ตามมาตรา 58 ทว ิ
วรรคสอง (3) แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ทาํใหเ้ป็นการขยายโอกาสใหผู้บุ้กรุกทีด่นิของรฐัหรอืผูท้ีเ่ขา้ครอบครอง
ทาํประโยชน์โดยไมช่อบดว้ยกฎหมายมสีทิธไิดร้บัหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิมากยิง่ขึน้ 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ มใีบจอง (น.ส.2) เป็นจาํนวนมากตกคา้งไมส่ามารถนําทาํการเดนิสาํรวจ
ออกโฉนดทีด่นิไดเ้น่ืองจากมเีงื่อนไขว่าเมื่อไดร้บัใบจองแลว้ ตอ้งเขา้ทําประโยชน์ภายในหกเดอืน             
นับแต่วนัไดร้บัใบจอง และทาํประโยชน์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี การทาํประโยชน์ใหแ้ลว้เสรจ็หมายถงึ 
การทาํประโยชน์ ประมาณ 3 ใน 4 สว่น ตามระเบยีบคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิ พ.ศ. 2498             
ใบจองเป็นหนังสอืแสดงการยอมใหเ้ขา้ครอบครองที่ดนิชัว่คราว จงึมปีญัหาในกรณีที่จะโอนที่ดนิ               
ให้บุคคลอื่นในทางทะเบียนซึ่งจะกระทําได้เฉพาะในกรณีที่ได้ร ับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง                
การทาํประโยชน์ในทีด่นิดงักล่าวแลว้เท่านัน้ หากยงัไมไ่ดร้บัหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิดงักล่าว กไ็มม่ทีาง
โอนที่ดนินัน้ให้บุคคลอื่นทางทะเบยีนได้และเมื่อศกึษาระเบยีบของคณะกรรมการจดัที่ดนิแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่ 12 (พ.ศ. 2532) โดยมวีตัถุประสงคห์ลายประการแต่ประการสาํคญั ไดแ้ก่ การแกไ้ขเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองกฎหมาย เน่ืองจากระเบยีบเดมิมกีารกําหนดทีเ่กนิตวับทโดยเฉพาะ
มาตรา 58 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ อนัสง่ผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการทีส่าํคญัในกรณีการ
เดนิสาํรวจออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิใหแ้ก่บุคคลทีค่รอบครองและทําประโยชน์ในทีด่นิ ภายหลงั
จากวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัและไม่มใีบจองฯ ตามมาตรา58 ทว ิ วรรคสอง (3) แห่ง
ประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่เดมิไดก้ําหนดใหเ้ฉพาะบุคคลทีค่รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิอยูก่่อน
วนัที ่ 4 มนีาคม พ.ศ. 2512 เท่านัน้ จงึจะมสีทิธนํิาพนักงานเจา้หน้าทีเ่ดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิหรอื
หนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ได ้แต่ตามระเบยีบของคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิฉบบัที ่12 มไิดม้กีาร
กําหนดระยะเวลาดงักล่าวไว ้ แต่ประการใด อนัทาํใหเ้ป็นการขยายโอกาสใหผู้บุ้กรุกทีด่นิของรฐัหรอื            
ผู้ที่เข้าครอบครองทําประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้ร ับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                
มากยิง่ขึน้ 
 2. ปญัหาการเดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ในการเดนิสาํรวจ
ออกโฉนดทีด่นิของจงัหวดัขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เจา้หน้าทีไ่ดป้ฏเิสธทีจ่ะไม่เขา้ดําเนินการ
ใหแ้ก่ประชาชนทีม่ทีีด่นิอยู่ในพืน้ทีด่ําเนินการของสาํนักงานปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม เป็นเหตุให้
เจา้ของทีด่นิจาํนวน 51 ราย ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองขอนแก่น จากการศกึษา พบวา่ มาตรา 58 แห่ง
ประมวลกฎหมายทีด่นิ ไดม้แีกไ้ขเพิม่เตมิหลายครัง้ เดมิเป็นกรณีเดนิสาํรวจเฉพาะโฉนดทีด่นิมไิดม้ี
บทบญัญตัเิกีย่วกบัเขตปา่ไมถ้าวรอยา่งใด ทัง้น้ีเน่ืองจากการดาํเนินการเกีย่วกบัเขตปา่ไมถ้าวรไดเ้ริม่
เมือ่ปี พ.ศ. 2504 อนัเป็นระยะเวลาภายหลงัจากการประกาศใชบ้ทบญัญตัน้ีิแลว้ แต่เมือ่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
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มาตรา 58 ในปี พ.ศ. 2515 ไดข้ยายใหก้ารเดนิสาํรวจในมาตรานี้รวมถงึการเดนิสาํรวจออกหนังสอื
รบัรองการทาํประโยชน์ดว้ย จงึไดม้กีาํหนดความเกีย่วกบัเขตปา่ไมถ้าวรขึน้และใชบ้งัคบัมาจนถงึปจัจุบนั 
 นอกจากน้ี ยงัมปีญัหาความสบัสนในการตคีวามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัเกี่ยวกบั
สถานะทางกฎหมายของทีด่นิซึ่งอยู่ในเขต ส.ป.ก. ทีร่บัมอบมาจากกรมปา่ไม ้ รวมทัง้การตคีวามกฎหมาย           
ในเรื่องคาํจํากดัความของ คาํวา่ “ทอ้งทีท่ีท่างราชการใหจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร” ตามมาตรา 58  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ว่ามคีวามหมายแค่ไหนเพยีงใดเน่ืองจากความเหน็ของส่วนราชการ              
ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมปา่ไม ้กรมพฒันาทีด่นิ และกรมทีด่นิ มคีวามเหน็ขดัแยง้กนั 
 3. ปญัหาการเดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิในบรเิวณพืน้ทีค่าบเกีย่วกบัเขตปา่ชายเลน ผลการศกึษา 
พบว่า มาตรการของรฐัทีไ่ดอ้อกมาโดย มุ่งหวงัใหก้ารบุกรุกทีป่า่ชายเลนลดน้อยลงหรอืใหค้งสภาพ   
แปา่ชายเลนไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุนัน้ จาํเป็นจะตอ้งมบีทบญัญตัขิองกฎหมายรองรบัมาตรการดงักล่าวดว้ย 
จงึจะมสีภาพบงัคบัใชต้ามกฎหมายได ้ เพราะการใชอ้ํานาจของฝา่ยบรหิารหรอืฝา่ยปกครองยอ่มไมส่ามารถ 
ใชบ้งัคบักบัประชาชนทีม่สีทิธใินการออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิโดยชอบดว้ยกฎหมายได ้
 4. ปญัหาการเดนิสํารวจออกโฉนดที่ดนิในเขตทีม่พีระราชกฤษฎกีาหวงหา้มไวเ้พื่อใชใ้น
ราชการทหาร ผลการศกึษา พบวา่ มตคิณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาตปีิ พ.ศ. 2517 มตคิณะรฐัมนตรี
เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมตขิองคณะกรรมการประสานการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิ
ของรฐัส่วนกลาง (กปร. สว่นกลาง) ถอืเป็นมาตรการของฝา่ยบรหิารในการควบคุมดูแลรกัษาและ
คุม้ครองป้องกนัที่ดนิของรฐัมใิหต้กเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดโดยเฉพาะ และส่งผลใหก้าร
แกป้ญัหาเกีย่วกบัทีด่นิในเขตพระราชกฤษฎกีาหวงหา้มไวเ้พือ่ประโยชน์ในราชการทหารไมเ่ป็นทีย่ตุ ิ 
 อยา่งไรกต็าม การเป็นทีด่นิของรฐัใช่วา่จะดาํรงอยูต่ลอดไปหรอืเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้รฐัอาจถอนสภาพ
จากการเป็นที่ดนิอนัเป็นสาธารณประโยชน์สมบตัขิองแผ่นดนิให้เป็นที่ดนิที่มเีอกชนหรอืประชาชน 
เป็นเจา้ของได ้ ถา้หากทีด่นิเหล่าน้ีในภายหลงัราษฎรไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไปแลว้ หรอืรฐัหาทีด่นิอื่น 
ใหร้าษฎรใชป้ระโยชน์แทน เมือ่ทีด่นิหมดสภาพการเป็นสาธารณะ ตามมาตรา 8 วรรค 2 ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ ใหถ้อนสภาพได ้ โดยออกเป็นพระราชกฤษฎกีา การถอนสภาพเช่นน้ี ประมวลกฎหมายทีด่นิ
ไม่ไดบ้ญัญตัวิ่าเมื่อถอนสภาพแลว้จะเป็นทีด่นิประเภทอะไร ดงันัน้ รฐัอาจใหเ้ป็นทีร่กรา้งว่างเปล่า
ต่อไปกไ็ดถ้า้มสีภาพเช่นนัน้ หรอืใหม้เีจา้ของหรอืผูค้รอบครองไป โดยนําไปขึน้ทะเบยีนเพือ่ใหท้บวง
การเมอืงใชป้ระโยชน์ในราชการตามมาตรา 8 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ หรอืใหบุ้คคลใดเขา้จบัจอง 
ใชป้ระโยชน์ต่อไปกไ็ด ้ เพราะในการปฏบิตัริาชการของฝา่ยปกครองนัน้ตอ้งอาศยัฐานทางกฎหมาย
โดยเฉพาะเมือ่จะกระทาํการกระทบเสรภีาพของประชาชน 
 ขณะเดยีวกนักม็กีารศกึษาวจิยัจํานวนมากทีศ่กึษาคน้หาแนวทาง วธิกีารและขอ้เสนอเพื่อให้
เกดิการจดัการทีด่นิและปา่ใหเ้กดิความเท่าเทยีมและเป็นธรรม บนฐานแนวคดิการจดัการอย่างมสีว่นร่วม
ของทอ้งถิน่ แนวคดิเรื่องธรรมาภบิาล รวมทัง้แนวคดิดา้นสทิธมินุษยชน เช่น บทความเรื่องสทิธใิน
ทีด่นิของชุมชน : โฉนดชุมชนและขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดย อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ ทีร่ะบุวา่ การให้
สทิธชิุมชนจดัการทีด่นิเป็นทางออกอยา่งหน่ึงในการแกไ้ขปญัหาสทิธใินทีด่นิซึง่จะตอ้งกาํหนดขอบเขต
พืน้ทีอ่งคป์ระกอบหรอืผูแ้ทนชุมชนเงือ่นไขการใชพ้ืน้ทีไ่วอ้ยา่งชดัเจน สว่นกระบวนการในการบรหิาร
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จดัการในการใช้ประโยชน์ที่ดนิสมควรให้ชุมชนจดัการกนัเองให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมวถิีชีวติ
วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มโดยที่ไม่จําเป็นต้องมรีูปแบบเดยีวกนัทัว่ประเทศโดยเอกสารสทิธใินที่ดนิ           
ทีจ่ะออกใหแ้ก่ชุมชนอาจเป็นสทิธใิชป้ระโยชน์โดยไม่มกีรรมสทิธิก์ไ็ดส้ทิธขิองชุมชนในทีด่นิดงักล่าว 
จะทําใหชุ้มชนสามารถบรหิารจดัการทีด่นิใหเ้กดิประโยชน์ต่อสมาชกิในชุมชนภายใตเ้งือ่นไขขอ้ตกลง
กบัภาครฐัแนวทางดงักลา่วน้ีนอกจากจะเป็นผลดแีก่ชุมชนแลว้ยงัเป็นผลดแีก่รฐัทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอื
จากชุมชนในการดแูลทีด่นิและลดภาระในการป้องกนัการบุกรุกทีด่นิของรฐัอกีทางหน่ึง 
 นอกจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการที่ดนิอนัจะก่อให้เกิด
กลไกในการดแูลและป้องกนัการบุกรุกทีด่นิของรฐัแลว้ แนวทางการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั
ยงัจําเป็นต้องแก้ไขและดําเนินการที่กลไกของรฐัที่มหีน้าที่ในการแก้ไขปญัหา โดยต้องดําเนินการ            
บนหลกัคิดธรรมาภิบาล เช่น งานวิจยัโครงการวิจยักลไกการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดินของรฐั            
โดยอทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ และคณะ ทีช่ี้ใหเ้หน็ว่า ปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัทีเ่พิม่มากขึน้ จากสาเหตุ
การเพิม่จํานวนของประชากรอย่างรวดเรว็ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งดา้นเกษตรกรรม 
โดยความตอ้งการทีด่นิทํากนิจงึเพิม่ขึน้ทําใหร้าษฎรบุกรุกเขา้ทํากนิในทีด่นิของรฐัโดยเฉพาะทีด่นิป่าไม้
ขณะเดยีวกนัปจัจยัทีส่่งผลต่อการบุกรุกทีด่นิของรฐัสว่นหน่ึง กค็อืนโยบายของรฐัซึ่งส่งผลกระทบต่อสทิธิ
ในทีด่นิของประชาชน ปญัหาอนัเกดิจากนโยบายรฐัเช่นน้ี กลไกทีส่าํคญัในการแกไ้ขปญัหาการบุกรุก
ทีด่นิของรฐัคอืระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ. 2545 
และระเบยีบฯ แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2547 ซึง่จดัตัง้คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั 
(ส.บ.ร.) และใหส้าํนักงาน ส.บ.ร. เป็นฝา่ยเลขานุการของ ส.บ.ร. โดยพบวา่ การม ีก.บ.ร. เป็นทางเลอืก               
ที่สามารถหาขอ้ยุติได้ด้วยพยานหลกัฐานและการบริหารจดัการในทางปกครองจึงมผีลดมีากกว่า        
แต่ควรปรบัปรุงองคป์ระกอบของ ส.บ.ร. และ ส.บ.ร. จงัหวดัใหม้สีดัสว่นของภาครฐัลดลงเท่าทีจ่าํเป็น
และมอีงค์ประกอบของภาคประชาชนและภาควชิาการที่เหมาะสมปรบัปรุงมาตรการของการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศและการพิสูจน์สิทธิโดยการลดขัน้ตอนที่ไม่จําเป็น กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ               
ในแต่ละขัน้ตอนทีช่ดัเจน การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศดําเนินการเป็นพื้นที/่ชุมชน/หรอืเป็นรายระวาง 
ในกรณีทีท่ีด่นิแปลงใดไม่เป็นทีส่งวนหวงหา้มจะตอ้งไม่สรา้งเงื่อนไขหรอืขัน้ตอนใหเ้ป็นภาระเพิม่ขึน้ 
ในการทีจ่ะออกเอกสารสทิธใินทีด่นิเป็นตน้ รวมทัง้จดัทําแผนงานในการเพิม่จํานวนของผูช้ํานาญการ
ในการอ่านภาพถ่ายทางอากาศให้เพยีงพอและทัว่ถึงอย่างเร่งด่วน และควรมแีรงจูงใจโดยอาจกําหนดให ้            
การแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัเป็นตวัชีว้ดัในการประเมนิผลงาน  
 ดงันัน้ ควรเรง่รดัรา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิพ.ศ. .... ใหม้ผีลใชบ้งัคบั
เป็นกฎหมายโดยเรว็ควรแบ่งส่วนราชการใหม่ให ้ส.บ.ร. ยา้ยไปสงักดัสํานักนายกรฐัมนตรหีรอืสนับสนุน 
การปฏบิตังิานของ ส.บ.ร. โดยทบทวนมาตรการของการอ่านภาพถ่ายทางอากาศและการพสิจูน์สทิธิ
การปรบัอตัรากําลงัของ ส.บ.ร. ใหเ้หมาะสมกบัภารกจิรวมทัง้การเพิม่จาํนวนของผูช้าํนาญการในการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศและเร่งรดัการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัเพื่อลดปญัหาความขดัแยง้
ระหวา่งรฐัและประชาชนสรา้งความเป็นธรรมและความปรองดองในสงัคมโดยใหถ้อืเป็นภารกจิเรง่ดว่น 



3‐23 

 

 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน                
โดย อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ และคณะ (2547) ทีป่รากฏผลการศกึษาระบุชดัวา่ มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
มอีงค์กรในระดบัชาตเิพื่อบรหิารจดัการทรพัยากรดนิและที่ดนิของประเทศและกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง          
ทัง้ระบบดว้ยการกําหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการอนุรกัษ์การฟ้ืนฟูและการใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรดนิและทีด่นิอยา่งสมดุลเป็นธรรมและยัง่ยนืทัง้ในดา้นเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
 นอกจากการแก้ไขที่กลไกและการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว งานวิจัย
โครงการศกึษาการถอืครองและใชป้ระโยชน์ทีด่นิและมาตรการทางเศรษฐศาสตรแ์ละกฎหมายเพื่อให้
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิเกดิประโยชน์สงูสุด โดย วารนิทร ์วงศห์าญเชาวแ์ละคณะ (2544) ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึ
ปญัหาสาํคญัอกีดา้นของการจดัการทีด่นิ โดยชีช้ดัถงึสดัสว่นของการถอืครองทีด่นิและการใชป้ระโยชน์
ที่ไม่สมดุลกนัโดยเป็นปญัหาจากโครงสรา้งกฎหมาย ที่ส่งทําใหเ้กดิปญัหาการกระจายการถือครอง 
และการใชท้ี่ดนิไม่เตม็ประสทิธภิาพ และปญัหาน้ีกส็่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกจิ รวมทัง้มขีอ้เสนอ           
ในการจดัการทรพัยากรที่ดนิใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ทัง้น้ียงัพบว่า ทีด่นิส่วนมากยงัมกีารใชป้ระโยชน์         
ไม่เตม็ที ่ขอ้มูลจากการสํารวจของโครงการน้ี พบว่า ทีด่นิประมาณรอ้ยละ 70 ของประเทศนัน้                 
ใชป้ระโยชน์พอสมควรทีเ่หลอืใชป้ระโยชน์ตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 คอืมกีารใชป้ระโยชน์ไมเ่ตม็ทีห่รอืไมไ่ดใ้ช้
ประโยชน์เลยการใชป้ระโยชน์จากที่ดนิไม่เตม็ที่น้ีอาจจะเกดิจากปญัหาการเกง็กําไรหรอืปญัหาการ
บริหารจดัการที่ดินของผู้ถือครองที่ดินเอง การประเมนิการสูญเสยีจากการใช้ประโยชน์จากที่ดิน               
ไมเ่ตม็ทีห่ากใชม้ลูค่าเพิม่ภาคเกษตรเป็นขอ้มลูในการประเมนิซึ่งถอืวา่เป็นการประเมนิขัน้ตํ่า ปจัจุบนั
ประเทศไทยมพีืน้ทีท่ีใ่ชก้ารเกษตร 132.5 ลา้นไร่มลูค่าเพิม่ของการเกษตรปี พ.ศ. 2541 มปีระมาณ 
619,350 ลา้นบาท จากขอ้มูลที่มอียู่สามารถคํานวณไดว้่า การประมาณการขัน้สูงเกี่ยวกบัการใช้
ประโยชน์ทีด่นิอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 70.5 และหากสามารถทาํใหท้ีด่นิใชป้ระโยชน์เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 85 
มลูค่าเพิม่ทางเกษตรจะสงูถงึ 746,734.03 ลา้นบาท หรอืทาํใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ไดอ้กี 127,384.03 ลา้นบาท 
ซึ่งสรุปไดว้่าการสญูเสยีจากการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิไม่เตม็ทีป่ระเทศไทยตอ้งสูญเสยีทางเศรษฐกจิ
โดยการประเมนิขัน้ตํ่า 127,384.03 ลา้นบาทต่อปี 
 ขณะเดยีวกนั โครงสร้างของกฎหมายมสี่วนทําให้เกดิปญัหาการกระจายการถือครองและ           
การใชท้ีด่นิไมเ่ตม็ประสทิธภิาพเน่ืองจาก  
 ก) การบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัปา่ไมไ้มไ่ดผ้ลในทางปฏบิตั ิเพราะออกใชม้านานและมหีลายฉบบั
การปรบัปรุงกฎหมายทีผ่่านมามไิดป้รบัเปลีย่นไปตามสภาพของเศรษฐกจิและสงัคมเท่าทีค่วรแต่เน้นไปที่
การเพิม่โทษกับผู้กระทําความผดิ มีการบุกรุกเข้าอยู่อาศยัและทําประโยชน์ในพื้นที่สงวนของรฐั             
เป็นจํานวนมากและเพิม่ขึน้ โดยไม่สามารถหยุดยัง้ไดเ้น่ืองมาจากนโยบายรฐัและการแก้ไขที่มไิดเ้ป็นการ
แก้ปญัหาอย่างแท้จริงความลักลัน่ในการบังคับใช้กฎหมายและความแตกต่างในสิทธิในที่ดิน                     
ทีป่ระชาชนไดร้บัทาํใหเ้กดิปญัหาอื่นตดิตามมารวมทัง้การใชท้ีด่นิอยา่งไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ 
 ข) ไม่มกีฎหมายจํากดัการถอืครองทีด่นิของเอกชน ทําใหผู้ท้ีม่ฐีานะดสีามารถถอืครองทีด่นิได ้
ไม่จํากดัโดยไม่ต้องทําประโยชน์ในที่ดนิอย่างเต็มที่ ในขณะที่ยงัมเีกษตรกรและผู้ไม่มทีี่ดนิทํากิน
ตอ้งการทีด่นิอกีมากและยงัไม่มมีาตรการทางภาษทีีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมออกบงัคบัใชใ้นการ
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แก้ไขปญัหาการกระจุกตวัของที่ดนิ และการกว้านซื้อเพื่อเก็งกําไรที่ดนิเพื่อให้มกีารกระจายที่ดิน                
ที่ปฏบิตัไิด้ และสร้างความเป็นธรรมในสงัคมถึงแมจ้ะมกีฎหมายปฏริูปที่ดนิก็ไม่ได้เน้นดําเนินการ
ปรบัปรุงสทิธแิละการถอืครองในทีด่นิทีเ่อกชนถอืครอง 
 ค) กฎหมายวา่ดว้ยผงัเมอืงยงัไมส่ามารถใชบ้งัคบัเพือ่กําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทาํให้
เกดิการการใชท้ีด่นิไมเ่หมาะสมในเขตเมอืงซึง่ก่อใหเ้กดิปญัหาตดิตามมา เชน่ ปญัหาการจราจรมลพษิ
ทางอากาศและเสยีงน้ําเสยีขยะมลูฝอยเป็นตน้ 
 นอกจากนัน้ยงัขาดกฎหมายทีจ่ะดแูลปญัหาของชุมชนแออดั การจดัรปูทีด่นิรวมทัง้มาตรการ
ทีจ่ะลดผลกระทบอนัเกดิจากการพฒันาทีไ่มส่อดคลอ้งกบัแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
 ง) กฎหมายพฒันาทีด่นิไมส่ามารถกําหนดใหเ้จา้ของทีด่นิใชท้ีด่นิใหเ้หมาะกบัสมรรถนะของ
ดนิหรอืการอนุรกัษ์ดนิและน้ําตลอดจนพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีล่ดลงตามลาํดบัเน่ืองจากไมม่มีาตรการจงูใจ
ที่เหมาะสมในกฎหมายและในทางปฏิบตัิการอนุรกัษ์ดินและน้ํามีต้นทุนและอาจไม่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการใชท้ีด่นิประกอบอาชพีหรอืวธิกีารทาํการเกษตรของเกษตรกร 
 จ) กฎหมายเศรษฐกจิทีอ่อกมาในช่วงวกิฤตของประเทศหลงัปี พ.ศ. 2540 ไม่มผีลอย่างเด่นชดั             
ที่จะทําให้เกิดการขยายตวัของการถือครองที่ดนิของคนต่างด้าวอนัจะกระทบถึงการถือครองที่ดนิ         
ของคนไทยเพราะมเีงื่อนไขกํากบัการไดม้าและการถอืครองอย่างไรกต็ามหากประเมนิผลแลว้เหน็ว่า
เป็นการเปิดช่องใหค้นต่างชาตถิอืครองทีด่นิโดยไม่จําเป็นและประเทศไทยจะไม่ไดป้ระโยชน์จากการ
กระตุน้ภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยภ์ายในประเทศดว้ยวธิน้ีีหรอืภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ
ฟ้ืนตวัแลว้กอ็าจพจิารณาแกไ้ขหรอืยกเลกิกฎหมายดงักลา่ว 
 ฉ) กฎหมายภาษีโรงเรอืนและที่ดนิเป็นการจดัเกบ็ภาษีจากฐานทรพัย์สนิและใหอ้ํานาจ
พนักงานเจา้หน้าทีใ่นการประเมนิค่ารายปีทีเ่หมาะสมโดยคํานึงถงึลกัษณะของทรพัยส์นิ ขนาดพืน้ที่
ทําเลที่ตัง้ และบรกิารสาธารณะที่ทรพัย์สนินัน้ได้รบัประโยชน์ เป็นการนําวธิกีารประเมนิราคาทรพัย์สนิ
ประเภทคดิจากรายไดข้องทรพัยส์นิ (Income - Capitalization Approach) มาใชข้ณะทีภ่าษบีํารุงทอ้งที่
กฎหมายกําหนดใหพ้จิารณาจากราคาปานกลางทีด่นิโดยใหนํ้าราคาทีด่นิ (เท่านัน้) ในหน่วยงานทีจ่ะ
ทาํการตรีาคาซึง่ซื้อขายกนัโดยสุจรติครัง้สุดทา้ยไมน้่อยกวา่สามรายในระยะเวลาไมเ่กนิหน่ึงปีก่อนวนั
ตรีาคามาคํานวณถวัเฉลีย่เป็นราคาปานกลางซึ่งจะเหน็ไดว้่าการเกบ็ภาษดีงักล่าวยงัขาดหลกัเกณฑ ์          
ทีแ่น่นอนเน่ืองจากขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูป้ระเมนิภาษจีงึเป็นช่องทางใหห้ลกีเลีย่งภาษีและยงัเปิดโอกาส 
ให้ผูค้รอบครองที่ดนิของรฐัเสยีภาษีดว้ยซึ่งเป็นการสนับสนุนใหม้กีารบุกรุกครอบครองที่ดนิของรฐั 
ส่วนนโยบายของรฐัถงึแมว้่าจะมคีวามชดัเจนระดบัหน่ึงแต่กม็ไิดนํ้าเอาไปปฏบิตัหิรอืเร่งรดัใหม้กีาร
ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั เช่น การออกกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การจดัเก็บภาษีที่ดนิในอตัรา
ก้าวหน้า รวมทัง้การจดัตัง้ธนาคารที่ดนิเป็นต้น ซึ่งหากสามารถปฏบิตัิได้ก็จะทําให้แก้ปญัหาที่ดนิ 
อย่างเป็นระบบแต่ก็ไม่อาจดําเนินการไดน้อกจากนัน้องค์กรบรหิารจดัการที่ดนิยงัขาดความเป็นเอกภาพ
กระจายอยูใ่นกระทรวงและกรม ต่าง ๆ  
 จากมูลเหตุข้างต้น การแก้ปญัหาการกระจุกตัวและการใช้ประโยชน์ที่ดินควรพิจารณา
ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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 1. ควรกําหนดเขตการใชท้ีด่นิประเภท ต่าง ๆ โดยพจิารณาสมรรถนะของดนิความเหมาะสม
ของดนิขนาดของพื้นที่ที่จะทําให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวางแผนโดย
พจิารณาองค์ประกอบที่กล่าวมาขา้งต้นควบคู่ไปกบัเป้าหมายทางดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยให้
ความสําคญักบัการบงัคบัใชแ้ผนการใชท้ี่ดนิดงักล่าวซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสําคญัที่จะนําไปสู่การใชท้ี่ดนิ          
ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุได ้
 2. ควรจดัระบบเอกสารสทิธใิหม ่โดยใหม้เีอกสารสทิธชินิดเดยีวคอืโฉนดทีด่นิ เพือ่มใิหเ้กดิความ
ลกัลัน่ในสทิธทิีป่ระชาชนจะไดร้บัและทาํใหก้ารบรหิารจดัการดา้นเอกสารสทิธแิละทะเบยีนทีด่นิเป็นไป
ในระบบเดยีวกนัทัว่ประเทศทัง้น้ีควรดาํเนินการหลงัการจาํแนกประเภททีด่นิแลว้ 
 3. เร่งรดัการจดัระบบฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัภาวะการกระจุกตวัในทุกจงัหวดัของประเทศ 
เพือ่ทีจ่ะนํามาใชป้ระกอบการกําหนดมาตรการควบคุมมใิหก้ารกระจุกตวัของการถอืครองเป็นพืน้ฐาน
ของปญัหาของการใชท้ีด่นิทีข่าดประสทิธภิาพ 
 4. ควรบูรณาการองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการบรหิารการจดัการที่ดนิเพื่อให้เกิดเอกภาพ              
ในวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและวธิกีารดาํเนินการ 
 5. ควรจดัระบบขอ้มูลเกี่ยวกบัที่ดนิที่โปร่งใสโดยที่สาธารณชนเขา้ไปใช้ประโยชน์โดยง่าย
ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานของรฐัชุมชนและองค์กรพฒันาเอกชนซึ่งล้วนปฏบิตัิ
ภารกจิในสว่นทีต่นเองรบัผดิชอบภายใตก้รอบการบรหิารการจดัการทีด่นิและกตกิาเดยีวกนั 
 6. ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่และกฎหมายภาษีโรงเรอืนและที่ดนิให้มฐีาน 
การประเมนิภาษอียา่งเดยีวกนั ไดแ้ก่ การประเมนิราคาทุนทรพัยโ์ดยใหเ้ป็นหน้าทีข่องสาํนักงานกลาง
ประเมนิราคาทรพัยส์นิตลอดจนเพิม่อตัราภาษบีาํรุงทีแ่ต่ลดอตัราภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ (ยกเลกิการ
ยกเวน้ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิกรณเีจา้ของกรรมสทิธิอ์ยูอ่าศยั) โดยมอีตัราแตกต่างกนัตามลกัษณะการ
ใชป้ระโยชน์ เช่น เพือ่การเป็นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อการทาํธุรกจิหากําไรเพื่อการกสกิรรมเป็นตน้หรอืยกเลกิ
บทบญัญตัทิัง้สองฉบบัและตราบทบญัญตัภิาษีทรพัยส์นิที่ครอบคลุมสาระสําคญัของการจดัเกบ็ภาษี
โรงเรอืนและสิง่ปลูกสร้างตลอดจนที่ดนิ เช่น ร่างพระราชบญัญัตภิาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างโดยใช ้           
ฐานภาษเีดยีวกนั 
 7. ควรสรา้งและพฒันาระบบภาษทีี่ดนิโดยยดึหลกัของการเกบ็ภาษีตามอตัราก้าวหน้าทัง้น้ี
ภาษทีี่ดนิควรจะเกบ็จากค่าเช่าทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากทรพัย์สนิทีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 8. ทบทวนหลกัการวธิกีารของมาตรการและกลไกในการบรหิารการจดัการที่ดนิที่มอียู่ใน
ปจัจุบนัอยา่งจรงิจงัเพือ่เพิม่ศกัยภาพของการใชก้ลไกดงักล่าวเป็นเครื่องมอืทีจ่ะผลกัดนัใหก้ารใชท้ีด่นิ
เกดิประโยชน์สงูสดุ 
 9. ควรหาทางนําที่ดนิทีถู่กทอดทิ้งไม่ใชป้ระโยชน์เน่ืองจากตดิภาระกบัธนาคารหรอืสถาบนั
การเงนิทีก่ลายเป็น NPL มาใชป้ระโยชน์โดยมใิหก้ระทบถงึสทิธขิองเจา้หน้ีทีม่อียูเ่พือ่ใหท้ีด่นิไดใ้ชป้ระโยชน์
ตามความเหมาะสมของที่ดนิแต่ละแปลงโดยอาจเป็นการออกกฎหมายใหห้น่วยงานของรฐัเป็นผูนํ้าทีด่นิ
ออกใหเ้ชา่ใชป้ระโยชน์ชัว่คราวและสง่รายไดท้ีห่กัคา่บรหิารแลว้ใหก้บัเจา้ของทีด่นิหรอืเจา้หน้ี เป็นตน้ 
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 10. ควรใหม้กีารศกึษาแนวทางในการจดัการทรพัยากรทีด่นิของชุมชนอยา่งจรงิจงัเพือ่นําไปสู่
การปรบัเปลีย่นกฎหมายและบทบาทขององคก์รไปตามแนวทางของรฐัธรรมนูญเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางทีย่อมรบัสทิธขิองบุคคลและชุมชนมากขึน้  
 กล่าวได้ว่า ปญัหาการจดัการที่ดนิทําให้เกดิปญัหาความขดัแยง้ในสงัคมและร้องเรยีนการ
ละเมดิสทิธมิายงัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตอิยา่งมากมาย  
 ลกัษณะเร่ืองร้องเรียนการละเมิดสิทธิ 
 ภาพรวมของความขดัแยง้ดา้นทรพัยากรจากผลการสาํรวจความขดัแยง้ ปี พ.ศ. 2554 พบวา่
ประเทศไทยมลีกัษณะความขดัแยง้ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสงูสุด คดิเป็นรอ้ยละ 
31 ในขณะทีค่วามขดัแยง้ดา้นการเมอืงและความขดัแยง้ดา้นบุคคล มรีะดบัความขดัแยง้รองลงมาคอื
รอ้ยละ 26 เท่ากนั ส่วนความขดัแยง้ดา้นวฒันธรรมความเชื่อศาสนาประเพณีและอตัลกัษณ์ มรีะดบั
ความรุนแรงรอ้ยละ 17 (สาํนกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาต,ิ 2555)  
 ส่วนการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเรื่องรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิดา้นทีด่นิและปา่ นับตัง้แต่รบัคาํรอ้งแรกจนถงึปจัจุบนั 
เดอืนเมษายน 2556 มทีัง้หมด 614 คาํรอ้ง จาํแนกเป็นคาํรอ้งรายปีไดต้ามตารางขา้งลา่งน้ี 
 

ตารางท่ี  1  เร่ืองร้องเรียนละเมิดสิทธิด้านท่ีดินป่าไม้ 
 

ปีท่ีร้องเรียน จาํนวนท่ีร้องเรียน 

2544 - 2546 16 
2547 38 
2548 137 
2549 84 
2550 52 
2551 36 
2552 59 
2553 57 
2554 55 
2555 56 

2556 (ม.ิย. 56) 24 
รวม 614 

 

 จากเรื่องรอ้งเรยีนในตารางขา้งตน้ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดท้ํารายงานการ
ตรวจสอบเสรจ็แลว้ 260 เรือ่ง จาก 288 คาํรอ้ง (บางกรณมีมีากกวา่หน่ึงคาํรอ้งเป็นเรือ่งเดยีวกนั)  
 โดยมลูเหตุแหง่ปญัหาขอ้พพิาทเรือ่งทีด่นิและปา่นัน้เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักฎหมายต่าง ๆ ทีว่า่
ดว้ยที่ดนิและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิปญัหาการบรหิารจดัการขององค์กรที่ทําหน้าที่ในการ
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จดัการทีด่นิทีไ่ม่เอื้อต่อการแกไ้ขจดัการปญัหา อกีทัง้การเลอืกปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีร่ฐัในการบงัคบัใช้
กฎหมาย และทศันคติที่ละเลยและปฏิเสธองค์ความรู้ชุมชนในการเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการ
ทรพัยากร ดว้ยมลูเหตุเชน่น้ี การแกไ้ขตวับทกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายบนแนวคดิการเคารพ
ซึง่สทิธมินุษยชน รวมทัง้การปรบัทศันคตขิองเจา้หน้าทีร่ฐั การปรบัปรุงองคก์รบรหิารทีด่นิบนแนวคดิ
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ            
จงึเป็นคาํตอบสาํหรบัการแกไ้ขปญัหาการจดัการทีด่นิทีส่ ัง่สมมายาวนานหลายทศวรรษนัน่เอง 
 

3.4 การบริหารจดัการท่ีดินท่ีดี 
 การบรหิารจดัการที่ดนิของรฐัในปจัจุบนัที่มปีญัหามากเพราะเหตุปจัจยัหลายประการ เช่น 
ความไม่สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่ การมุ่งเน้นแต่เศรษฐกจิโดยละเลยมติทิางสงัคม วฒันธรรม 
และระบบนิเวศทางธรรมชาต ิจงึทําใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมกบัประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส 
ดงันัน้ การดําเนินการปกป้องคุม้ครองสทิธขิองประชาชนจงึตอ้งมอีงค์ความรูท้างทฤษฎมีาช่วยเสรมิ
การคดิวเิคราะห ์ซึง่ไดนํ้าเรือ่งธรรมาภบิาลและเรือ่งหลกันิตธิรรมมาอธบิายประกอบดงัน้ี  
 3.4.1 ธรรมาภิบาล 
 แนวคดิธรรมาภบิาลหรอื Good governance แพร่หลายในประเทศไทยราวตน้ศตวรรษที ่2540  
โดยไดม้กีารบญัญตัศิพัทข์ึน้มาหลายคํา เช่น ธรรมาภบิาล ประชารฐั ธรรมรฐั ระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืง
และสงัคมทีด่ ีบรษิทัภบิาล เป็นตน้ ส่วนธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการทีด่นิเกี่ยวขอ้งกบัธรรมาภบิาล 
ในการบรหิารการจดัการองค์กรหลายประการ ศริริกัษ์ ปภสัร์วจิติร (2548) ศกึษาการบรหิารรฐัวสิาหกจิ           
ตามหลกัธรรมาภบิาลซึง่ประกอบดว้ย หลกันิตธิรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมสีว่นร่วม หลกัความ
รบัผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า พบวา่ ปญัหาอุปสรรคในการบรหิารงานเป็นปญัหาทีม่าจากทัง้ปจัจยั
ภายนอกและปจัจยัภายใน นอกจากน้ีความสบัสนต่อวตัถุประสงค์ของรฐับาลคอื เป็นมูลเหตุทีส่ําคญั           
ที่ก่อให้เกดิปญัหาในการบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิ ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ (2545) วจิยัเรื่อง               
"ธรรมาภบิาลในความหมายของภาครฐั เอกชนและประชาชน" กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น
ถ่านหนิ "หนิกรูด" พบว่า หลกันิตธิรรม คอื ศูนยก์ลางของหลกั ต่าง ๆ ในการสรา้งธรรมาภบิาล                
ในภาครฐัจะเน้นในเรื่องของสญัญาทีผ่กูกบัคู่สญัญา และการดาํเนินงานโครงการตามกระบวนการของ
รฐัธรรมนูญเดมิ ในส่วนของภาคเอกชน หลกัธรรมาภิบาลที่ภาคเอกชนยดึถือและให้ความสําคญั             
เป็นพิเศษมากกว่าหลกัอื่น ๆ คือ หลกันิติธรรม และหลกัความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในขณะทีห่ลกัการมสี่วนร่วมคอืหวัใจของภาคประชาชนในการทีจ่ะสรา้งธรรมาภบิาล ภาคประชาชน
เหน็ว่า ประชาชนควรไดร้บัโอกาสการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทุกขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนของ
การกําหนดนโยบาย การพจิารณา ตลอดจนขัน้ตอนของการดําเนินการโครงการจากแบบจําลองทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ หลกัอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการสร้างธรรมาภิบาลเป็นแค่ส่วนประกอบ                
ทีอ่ยูร่ายรอบหลกัการมสีว่นรว่มเทา่นัน้ 
 คาํฝนั  ดวงม ีและคณะ (2550) ศกึษาเรื่อง "หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีองเทศบาลตําบล
บางประหนั" ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทีท่ําใหก้ระบวนการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีองเทศบาลตําบล
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บางประหนับรรลุผลสําเรจ็ ผูบ้รหิารจะต้องสรา้งความร่วมมอืใหเ้กดิขึน้ทัง้ในส่วนของเจา้หน้าที่และ
ประชาชน ประสทิธภิาพและประสทิธผิลจะไม่เกดิขึน้ถา้ไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากภาคประชาชน และ
ความเขา้ใจร่วมกนัของเจา้หน้าทีก่บัเป้าหมายของการพฒันา ปจัจยัทีเ่กือ้หนุนต่อกระบวนการบรหิาร
จดัการทีด่ขีองเทศบาลตําบลบางประหนั คอื ภาวะผูนํ้าของนายกเทศมนตร ีการพฒันาบุคลากรของ
หน่วยงานใหม้ทีศันคตเิชงิบวกในการใหบ้รกิารประชาชน หน่วยงานมคี่าตอบแทนแก่เจา้หน้าทีท่ีเ่หมาะสม 
และสรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชนในภารกจิและการดาํเนินงานของเทศบาล โดยเฉพาะการมสี่วนร่วม
ของประชาชน  
 เพิม่ศกัดิ ์ มกราภริมย ์(2546) รายงานปญัหาการพฒันากฎหมายปา่ชุมชนในภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิกไวว้่า ขอ้จํากดัที่ไม่สามารถนําไปสู่การคุม้ครองรกัษาป่าที่ดใีนภูมภิาคน้ีม ี 7 ประการ                  
1) กระบวนการพฒันาการจดัการปา่ ไมม่ัน่คง 2) อทิธพิลและความลาํเอยีงจากองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง             
3) ความเขา้ใจของประชาสงัคม ไม่ค่อยเขา้ใจ 4) ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ด ี                
5) การเมอืง/กระบวนการตดัสนิใจ ไมส่มดุล 6) กรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไมส่นับสนุน และ 7) เวที
การพดูคุยปรกึษาหารอื ไมค่อ่ยมปีระสทิธภิาพ 
 ขอ้จาํกดัเหล่าน้ี ทาํใหเ้กดิปรากฏการณ์ของปญัหาซึง่แสดงอาการออกมาใหเ้หน็ในหลายดา้น  
เช่น ปญัหาความขดัแยง้ในการใชท้รพัยากร การปลูกพชืเกษตรทีข่ดัต่อกฎหมาย กจิกรรมการจดัการ
ใชป้ระโยชน์ปา่ทีข่ดัต่อกฎหมาย สิง่เหล่าน้ีไมไ่ดเ้กดิขึน้โดยบงัเอญิ และเกดิรุนแรงอยา่งต่อเน่ืองในเขตปา่ 
เพราะประชาชนไม่มสีทิธใินเรื่องปา่และรฐัไม่ค่อยสนใจหรอืใหค้วามสําคญัทีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ขในเรื่อง
สทิธขิองประชาชนเกี่ยวกบัป่า รวมทัง้เรื่องพื้นที่อยู่อาศยัทํากินและทรพัยากรของกลุ่มชนท้องถิ่น            
ซึ่งมกัจะมทีรพัยากรทัง้ป่าไม้ น้ํามนัและแร่ธาตุอยู่สมบูรณ์ เมื่อปญัหาการรกัษาป่า ผนวกเข้ากบั
ปญัหาการคอร์รปัชัน่ในการอนุญาตใหแ้สวงหาประโยชน์จากไมแ้ละทรพัยากรในป่า ปญัหาป่าไม ้              
จงึเกดิผลกระทบในวงกวา้งไกลออกไปนอกเขตป่า ไปถงึพื้นที่ชนบทและในเมอืง ซึ่งไม่สามารถแกไ้ขได ้
และผลกระทบเหล่าน้ีไปเชื่อมโยงเขา้กบัการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนชนบท การพฒันา            
การท่องเทีย่ว ฯลฯ ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นนโยบายสาํคญัของรฐับาลในปจัจุบนัทัง้สิน้ แนวทางธรรมาภบิาล  
จงึเขา้มาสู่วงการจดัการปา่และทรพัยากรกเ็พือ่ทีจ่ะหาแงมุ่ม วธิกีารและผูร้่วมงานใหม ่ๆ เขา้มาช่วย
แกป้ญัหาปา่และทรพัยากร 
 3.4.2 นิติธรรม 

 ธานินทร ์กรยัวเิชยีร (2504 : 433 - 434) อธบิายวา่ หลกันิตธิรรม หมายถงึ หลกัการแห่งกฎหมาย               
ทีเ่ทดิทนูศกัดิศ์รแีหง่ความเป็นมนุษยแ์ละยอมรบันบัถอืสทิธแิหง่มนุษยชนทุกแงทุ่กมมุ รฐัตอ้งใหค้วาม
อารกัขาคุ้มครองมนุษย์ให้พน้จากลทัธทิรราชย์ หากมขีอ้พพิาทใด ๆ เกดิขึน้ ไม่ว่าระหว่างรฐักบัเอกชน 
หรอืเอกชนกบัรฐั ศาลสถิตยุตธิรรมย่อมมอีํานาจอสิระในการตดัสนิคดตีามกฎหมายของบ้านเมอืง                  
นิตธิรรม (Rule of Law) เป็นหลกัการสาํคญัทางการปกครอง มคีวามหมายหลากหลายตามความคดิ
ของแต่ละคนแต่ไดก้่อรปูร่างชดัเจนขึน้เป็นหลกัของการปกครองโดยกฎหมาย เพื่อก่อใหเ้กดิความเป็นธรรม
ทัง้ต่อบุคคลในฐานะปจัเจกชน (Individual Interest) และเป็นธรรมต่อประโยชน์สว่นรวม (Public Interests) 
ซึง่รฐัมหีน้าทีด่าํเนินการเพือ่คุม้ครองทัง้ประโยชน์สว่นบุคคลของสมาชกิและประโยชน์สว่นรวมในกรณี
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ทีป่ระโยชน์ขดักนัตอ้งจดัการใหเ้กดิดุลยภาพทีเ่ป็นธรรมแก่ทัง้สองฝ่าย (ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์, 
2540 : 25) ขณะทีห่ยุด แสงอุทยั (2506 : 90 - 93) เหน็วา่ นิตธิรรมมหีลกัสาํคญั 3 ประการ คอื               
1) กฎหมายเป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือสิง่อื่นใดในการปกครองประเทศ 2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องรฐัมจีาํกดั
ไวแ้น่นอน 3) ศาลมอีสิระในการพจิารณาและตรวจสอบความชอบกฎหมายในการปกครอง ชยัวฒัน์ 
วงศว์ฒันศานต ์(2540 : 20) อธบิายวา่ เป็นการปกครองโดยกฎหมายทีเ่ป็นธรรม อกีนัยหน่ึงเป็นหลกั
ทีก่ารปกครองดําเนินไปอย่างเป็นธรรม โดยกลไกกฎหมายซึ่งมคีวามหมายหลกัว่า การปกครองโดย
กฎหมายอกีระดบัหน่ึงและมใิช่เป็นหลกักฎหมายอย่างลอย ๆ แต่มแีนวโน้มใหเ้หน็ถงึเป้าหมายของ
หลกัการดงักลา่วดว้ย 
 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์(2540 : 25 - 26) เสนอวา่อาจจาํแนกสาระสาํคญัของหลกันิตธิรรม
ออกไดด้งัน้ี 
 1. การปฏบิตัติามกฎหมายทุกองคก์รของรฐั (Supremacy of Law) ไมว่า่จะเป็นองคก์รทีใ่ชอ้ํานาจ
ทางนิตบิญัญตัทิางบรหิารหรอืทางตุลาการ อนัเป็นเรื่องของการจดักลไกการใชอ้ํานาจรฐั (Machinery of 
Government) โดยแต่ละองคก์รจะมขีอบเขต ขอ้จาํกดัของการใชอ้ํานาจ ต่าง ๆ ซึง่มลีกัษณะเฉพาะที่
แตกต่างกนัและจะไมม่อีงคก์รใดมอีาํนาจเหนือกฎหมาย 
 2. หลกัการแบ่งแยกอํานาจ (Separation of Power) หลกัการแบ่งแยกอํานาจเป็นหลกัการเบือ้งตน้
เพือ่มใิหอ้าํนาจรวมอยูใ่นบุคคลเดยีวกนัจนเกดิการใชอ้าํนาจโดยไมม่กีารคานและดุลกนั อนัจะเป็นการ
เปิดชอ่งทางใหเ้กดิการใชอ้าํนาจโดยมชิอบไดง้า่ย 
 3. การมกีฎหมายทีด่ ี (Good Law) อนัจะเกีย่วขอ้งทัง้ในหลกัเกณฑก์ารจดัใหม้กีฎหมายและ
สาระของกฎหมายในแง่หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้กีฎหมายโดยทัว่ไปเหน็ตรงกนัว่ากฎหมายตอ้งมคีวาม
ชดัเจน (Clarity) เพื่อใหบุ้คคลเขา้ใจความหมายไดง้่ายและสามารถปฏบิตัตินใหถู้กตอ้งตามกฎหมายได้
หรือสามารถใช้กฎหมายได้ถูกต้อง นอกจากน้ีกฎหมายจะต้องมีความแน่นอนมัน่คง (Certainty)             
การเปลีย่นแปลงกฎหมายบ่อยเกนิไปยอ่มจะก่อใหเ้กดิความสบัสนและทาํใหป้ระชาชนไมม่ัน่ใจในสทิธิ
และหน้าที่ของตน ทําใหไ้ม่อาจวางแผนในชวีติไดเ้หมาะสมตามควร ความแน่นอนมัน่คงของกฎหมายน้ี           
จะมผีลสบืเน่ืองถงึสทิธหิน้าทีท่ีเ่กดิขึน้ตามมาดว้ย หลกัความมัน่คงแห่งสทิธ ิ(Security of Right) ทําให้
สมาชกิในสงัคมทุกคนไดร้บัประโยชน์และการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ความเป็นธรรมในสาระน้ีจงึสะทอ้นถงึ
การคุม้ครองฝา่ยทีอ่่อนแอมใิหต้อ้งเสยีเปรยีบหรอืมใิหโ้อกาสโดยความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม
สร้างความเหลื่อมลํ้าแก่ผูท้ี่มโีอกาสด้อยกว่าจนเกดิความไม่เป็นธรรม แนวคดิที่จะให้บุคคลทุกคน              
มคีวามเทา่เทยีมกนัในทางกฎหมายเศรษฐกจิและสงัคมนัน้ จงึยอ่มเป็นวตัถุประสงคข์องกฎหมาย 
 4. การชอบดว้ยกฎหมายของการปกครอง (Administrative Legality) ในการปกครอง ฝา่ยปกครอง
จะได้รบัมอบหมายในการใช้บงัคบักฎหมายเพื่อรกัษาประโยชน์มหาชนและประโยชน์เอกชนและ            
ต้องใช้อํานาจนัน้ได้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย การใดที่ทําไปไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรอืก่อใหเ้กดิความรบัผดิชอบเพื่อ
เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อเอกชนซึง่ในการน้ีจะตอ้งอยูใ่นบงัคบัการตรวจสอบทางกฎหมายและ
การตรวจสอบทางการเมอืงตามลกัษณะทีเ่หมาะสม 
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 5. ความรบัผดิชอบของรฐั (State Responsibility) ประชารฐันัน้จดัตัง้เพือ่รกัษาคุม้ครองสทิธิ
เสรภีาพของเอกชน โดยเอกชนทุกคนต้องเสยีสละทรพัย์สนิอนัเป็นภาษใีหแ้ก่การดําเนินงานของรฐั
และในกรณีที่จําเป็นอาจถูกเกณฑแ์รงงานหรอืทรพัย์สนิอื่นเพิม่เตมิตามความจําเป็นของรฐั แต่กย็งั
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนัในความสามารถทีจ่ะเสยีสละส่วนน้ีได ้มใิช่ผูใ้ดจะตอ้งสญูเสยี
ประโยชน์เฉพาะตนมากกว่าผูอ้ื่น ดงันัน้ ในกรณีทีร่ฐั (โดยเจา้หน้าที)่ ก่อใหเ้อกชนคนใดเสยีหายรฐั
จะตอ้งชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายไปตามทีเ่ป็นธรรมในภาระทีอ่ยูร่ว่มกนัเป็นประชารฐั 
 6. การมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาล การควบคุมการใชอ้ํานาจนิตบิญัญตัแิละอํานาจบรหิารนอกจาก
การวางกลไกการใช้อํานาจโดยวธิทีางการเมอืงแล้ว เมื่อยอมรบัว่าการใช้อํานาจทุกประเภทจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมาย จงึจะต้องมกีารตรวจสอบทางกฎหมายโดยองค์การอสิระเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า               
มกีารปฏบิตัติามกฎหมายจรงิ การฟ้องคดต่ีอศาลในกรณีทีเ่หน็ว่ามกีารใชอ้ํานาจผดิกฎหมาย จงึเป็น
สิง่จาํเป็นเพือ่เป็นหลกัประกนัสาํหรบัสงัคมทีย่ดึหลกันิตธิรรม  
 7. การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของเอกชน การพทิกัษ์สทิธเิสรภีาพ พืน้ฐานของเอกชนเป็นเป้าหมาย 
ในการจดัการปกครองเป็นประชารฐั การใชอ้ํานาจนิตบิญัญตั ิการใชอ้ํานาจบรหิารและการใชอ้ํานาจ
ตุลาการลว้นแต่มคีวามมุง่หมายเพือ่พทิกัษ์สทิธเิสรภีาพของประชาชนทัง้นัน้ การทีก่ล่าวกนัวา่ศาลนัน้
เป็นทีพ่ึง่สุดทา้ย (Last Resort) ของประชาชน ทําใหม้หีลกักฎหมายสาํคญัตามมาอกีหลายประการ 
เช่น หลกัการเสมอกนัในกฎหมาย (Equality Before The Law) หลกัสดัสว่นของการใชอ้ํานาจ(Proportionality) 
หลกัการไมใ่ชก้ฎหมายยอ้นหลงัใหเ้ป็นโทษแก่บุคคล (Retoractivity) ซึง่หลกัการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ
ของเอกชนน้ียอ่มจะพฒันาขยายไปตามขอบเขตทีเ่หมาะสมของสงัคมในแต่ละกาลสมยั  
 ส่วนความกงัวลพื้นฐานของพลเมอืงคือ เจ้าหน้าที่รฐัอาจใช้อํานาจอย่างเกินไปไม่เหมาะ              
ในการกระทาํทางปกครองของพวกเขาโดยใชก้ารพจิารณาทีไ่มเ่หมาะสม เช่น โดยอคต ิตามอําเภอใจ 
ตามอารมณ์ ตามกเิลสโทสะตามเจตจํานงที่ผดิปกต ิตามความคดิชัว่ร้าย หรอือื่น ๆ มหีลายปจัจยั            
ซึ่งบิดเบือนการกระทําและการทําการตดัสนิของมนุษย์ หลกันิติธรรมกําจดัปจัจยั ต่าง ๆ เหล่าน้ี              
โดยยนืกรานเรยีกร้องว่า เจ้าหน้าที่รฐัปฏบิตักิารตามที่และสอดคลอ้งกบั ระเบยีบขอ้บงัคบัทางกฎหมาย            
ทีเ่หมาะสมปฏบิตัไิด ้กฎหมายบงัคบัใชใ้น 2 ประการ เพื่อไดม้าซึ้งประโยชน์น้ี ประการแรก เจา้หน้าทีร่ฐั
ถูกกาํหนดใหป้รกึษาหารอืและปฏบิตัติามกฎหมายทัง้ก่อน และในขณะปฏบิตัหิน้าที ่ต่าง ๆ ประการทีส่อง 
ระเบยีบขอ้บงัคบัทางกฎหมายได้ให้ขอ้กําหนดและมาตรฐานโดยสาธารณะไว้ซึ่งสามารถนํามาใช ้           
เพือ่ดาํเนินการตรวจสอบเจา้หน้าทีป่กครองในขณะและหลงัการปฏบิตัหิน้าทีข่องพวกเขา 
 หลกันิตธิรรมตอ้งประกอบดว้ยหลกัการพืน้ฐานอะไรบา้ง เป็นทีถ่กเถยีงของนักวชิาการมายาวนาน 
ในทีน้ี่จงึขอสรุปถงึองคป์ระกอบของหลกันิตธิรรม (Rule of Law) ดงัน้ีคอื หลกัหน้าทีข่องรฐัและการ
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพหลกัแห่งการแบ่งแยกการใชอ้ํานาจ (Separation of Power) หลกัแห่งการ           
มกีฎหมายทีด่ ี (Good Law) หลกัแห่งความชอบดว้ยกฎหมายของฝา่ยปกครองและฝ่ายตุลาการ 
(Administrative Legality and Judiciary Iegality) และหลกัแหง่ความรบัผดิชอบ (State Responsibility) 
 รฐัเป็นสถาบนัทีเ่กดิจากการรวมตวัของกลุ่มคนทีม่คีวามตอ้งการทีจ่ะอยูร่่วมกนั โดยมคีวามผกูพนั
ทัง้ทางวตัถุและจิตใจ การดํารงอยู่และการดําเนินกิจกรรมของรฐั จงึมเีป้าหมายเพื่อให้สมาชิกรฐั
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สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบสุข รฐัจงึดํารงอยู่เพื่อมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์อยู่เพื่อรฐั ดงันัน้ ศกัดิศ์ร ี             
ความเป็นมนุษยจ์งึเป็นสิง่ทีร่ฐัตอ้งใหค้วามสําคญั โดยยดึถอืระบบนิตธิรรม หลกันิตธิรรม จงึมคีวาม
เกีย่วพนักบัสทิธเิสรภีาพของบุคคลและสทิธใินความเสมอภาคเพราะสทิธทิัง้สองถอืวา่เป็นพืน้ฐานของ
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์รฐัตอ้งใหค้วามเอกภาพในสทิธแิละเสรภีาพในการดํารงชวีติ คดิ และกระทําการ 
ต่าง ๆ ทีต่อ้งการอยา่งเตม็ที ่
 กรอบของการใชส้ทิธทิีเ่ป็นยอมรบัในสงัคมประชาธปิไตย คอื "สทิธ"ิ (Rights) จะจาํกดัลงได ้
กแ็ต่โดยกฎหมายเท่านัน้ กฎหมายทีร่ฐัออกมาเพื่อจํากดัขอบเขตการใชส้ทิธแิละเสรภีาพของบุคคล 
ตอ้งเป็นกฎหมายทีผ่า่นความเหน็ชอบจากตวัแทนประชาชนตามหลกัประชาธปิไตย (รฐัสภา) เท่านัน้
อํานาจอธปิไตยเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ รฐัแมจ้ะมฐีานะเป็นบุคคล แต่กเ็ป็นบุคคลในแง่
นามธรรมหรอืนิตบิุคคลเทา่นัน้ หาไดม้ตีวัตนและมชีวีติจติใจดงัเช่นบุคคลธรรมดาไม ่ดงันัน้ รฐัจงึยอ่ม
ไม่สามารถใชอ้ํานาจอธปิไตยกระทําการ ต่าง ๆ ทัง้สามอํานาจไดด้ว้ยตนเอง รฐัจําเป็นต้องมบีุคคล
ธรรมดาคนหน่ึงหรอืคณะหน่ึงเป็นอย่างน้อย เป็นผูใ้ชอ้ํานาจอธปิไตยกระทําการต่างทัง้สามอํานาจแทนตน 
บุคคลธรรมดาทีใ่ชอ้าํนาจอธปิไตยของรฐัแทนรฐัและในนามของรฐัน้ี เรยีกวา่ องคก์รรฐั (Organ of State) 
 การใชส้ทิธเิสรภีาพอยา่งไมม่ขีอบเขตจาํกดั จะก่อใหเ้กดิสภาวะอนาธปิไตยเกดิขึน้มาในรฐัได้
และนําไปสู่การไม่มเีสรภีาพเหลอืเลย ดงันัน้ รฐัจงึจําเป็นต้องตรากฎหมายที่จํากดัหรอืใหอ้ํานาจรฐั          
ในการจํากดัสทิธเิสรภีาพของประชาชน เพื่อเขา้มาจดัระบบคุม้ครองประชาชน จดัระเบยีบการใชส้ทิธิ
เสรภีาพของประชาชนเพือ่มใิหก้ารใชส้ทิธเิสรภีาพของประชาชนคนหนึ่งไปกระทบหรอืละเมดิต่อสทิธิ
เสรภีาพของประชาชนคนอื่น ๆ ในสงัคมหรอืต่อประโยชน์สาธารณะ ดงันัน้ การใชส้ทิธติามธรรมชาติ
ของมนุษยแ์ต่ละคน จะมกีแ็ต่เพยีงขอ้จาํกดัเฉพาะทีม่อบใหส้มาชกิอื่นของสงัคมสามารถใชส้ทิธเิหล่าน้ีได้
เชน่เดยีวกนั ขอ้จาํกดัเชน่วา่น้ี จะกาํหนดขึน้ไดก้แ็ต่ตวับทกฎหมายใหอ้าํนาจเทา่นัน้  
 ทัง้หลกัธรรมาภบิาลและหลกันิตธิรรม ลว้นแต่มุง่เน้นสทิธเิสรภีาพ การมสีว่นร่วม และความเป็นธรรม 
หากหน่วยงานของรฐัใช้หลกัธรรมาภิบาลและหลกันิติธรรมในการบริหารจดัการที่ดิน ก็จะช่วยให้ราษฎร             
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสทิธ ิและมกีระบวนการปกป้องคุม้ครองราษฎรใหไ้ดร้บัความเป็นธรรม ไม่ถูกละเมดิสทิธิ
ปญัหาความขดัแยง้ในสทิธทิีด่นิกจ็ะหมดไป  
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4. บริบททางสงัคมท่ีเก่ียวกบัปัญหาการละเมิดสิทธิท่ีดิน 
 

4.1 เหตปัุจจยัการละเมิดสิทธิในท่ีดิน 

 จากงานวจิยัและรายงานตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ
พบวา่ ปญัหาขดัแยง้ทีด่นิจนเป็นคดฟ้ีองรอ้งราษฎรทีย่ากจนมคีวามเชือ่มโยงเกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบั
ระบบทุนนิยมโลกาภิวฒัน์ซึ่งมอีิทธิพลในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพฒันาของประเทศ                
ทีมุ่่งใชท้ีด่นิและทรพัยากรเป็นปจัจยัการผลติสนับสนุนการเตบิโตขยายตวัทางเศรษฐกจิ โดยละเลย
หรือปฏิเสธระบบการถือครองใช้ประโยชน์ที่ดินและทรพัยากรตามวฒันธรรมประเพณีดัง้เดมิของ 
ชุมชนในท้องถิ่น คนที่มีทุนมีอํานาจเงินสามารถเข้าถึงอํานาจรฐัและใช้อํานาจรฐัหรือร่วมมือกับ
เจา้หน้าทีร่ฐัใชอ้ํานาจตามกฎหมายไปแก่งแย่งครอบครองทีด่นิและทรพัยากรของราษฎรและชุมชน
ด้วยกลไกและวธิกีารต่าง ๆ นอกจากนัน้ยงัเกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการที่ดินของรฐัที่รวมศูนย์
อํานาจตดัสนิใจไวท้ีร่ฐัสว่นกลางทีไ่รป้ระสทิธภิาพ เพราะไมส่ามารถบงัคบัใชก้ฎหมายกบัเจา้หน้าทีร่ฐั
และผูม้อีาํนาจทีป่ฏบิตัไิมช่อบดว้ยกฎหมาย ทาํใหร้าษฎรในชนบททีข่าดความรูค้วามเขา้ใจในระเบยีบ
วธิปีฏบิตัขิองทางราชการตลอดจนตวับทกฎหมาย ตอ้งถูกขม่เหงรงัแกโดยไมม่หีนทางและโอกาสต่อสู้
อยา่งเทา่เทยีมกนั  
 ระบบทุนนิยมผูกขาดใช้อํานาจเป็นใหญ่มอีิทธพิลอย่างสําคญัต่อการกําหนดนโยบายและ           
ทศิทางการขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศเพราะทําให้รฐัต้องปรบัตวัมาร่วมมอืรวมทัง้         
ร่วมทุนกบัต่างประเทศในแทบทุกดา้น ซึ่งในดา้นหน่ึงกม็สี่วนช่วยกระตุน้การพฒันาและความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิและการคา้กบันานาประเทศ แต่อกีดา้นหน่ึงไดแ้ก่งแย่งทรพัยากรไปจากคนในชนบท            
ทีรู่ไ้ม่เท่าทนัและไม่มภีูมคิุม้กนั ทีด่นิในแนวคดิทุนนิยมเป็นสนิทรพัยส์รา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิ เรื่องทีด่นิ 
จงึเป็นประเดน็แรก ๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางนโยบายจากการกระจายการถอืครองทีด่นิเพื่อใหค้น
ไทยมทีี่อาศยัทํากนิกนัทัว่ถงึการจํากดัขนาดที่ดนิถือครองและสร้างเงื่อนไขเขม้งวดในการถือครอง
ที่ดนิของต่างชาต ิมาเป็นนโยบายการถอืครองที่ดนิโดยเสรตีามกลไกตลาดที่นายทุนมอีํานาจเหนือ 
และกาํหนดระบบสทิธขิองรฐัและสทิธขิองเอกชน โดยปฏเิสธการยอมรบัสทิธหิรอืระบบการถอืครองใช้
ประโยชน์ที่ดินของบุคคลและสิทธิของชุมชนตามวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิมที่ปฏิบตัิสบืต่อกันมา 
ดงัเชน่ กลุม่ชาวไทยภูเขาชาตพินัธุก์ระเหรีย่ง ชาวมลายถูิน่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอดจนชาวเล
และกลุ่มวฒันธรรมในพืน้ทีช่ายของต่าง ๆ ซึง่มรีะบบการถอืครองใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามจารตีประเพณี
ที่ไม่เน้นการมสีทิธเิดด็ขาดเป็นเจา้ของแต่เป็นระบบแบ่งปนัและจดัการร่วมโดยการรบัรูร้่วมกนัของ        
คนทัง้ชุมชนจนเป็นวฒันธรรมปฏบิตัสิบืทอดกนัแต่ครัง้บรรพบุรุษ  
 อทิธพิลของระบบทุนนิยมมผีลต่อแนวคดิของผูบ้รหิารประเทศและการกําหนดนโยบายของรฐั
เป็นอย่างมากตัง้แต่เริ่มแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัแรก รฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต ์              
ยกเลิกการจํากัดการถือครองที่ดินที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐบาลชุดต่อ ๆ มาได้ปรับปรุง               
แก้ไขรวมทัง้ออกกฎหมายอีกหลายฉบบัรวมทัง้กฎหมายด้านการส่งเสรมิอุตสาหกรรมอนุญาตให้
นายทุนต่างชาตถิอืครองทีด่นิได ้ผนวกกบันโยบายเศรษฐกจิอื่น ๆ อกี เช่น นโยบายสมัปทานทําไม ้
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นโยบายปลกูสรา้งสวนปา่ นโยบายขยายความเจรญิไปสูภู่มภิาค ทาํใหม้กีารก่อสรา้งเสน้ทางคมนาคม
และสิง่ก่อสรา้งสาธารณูปโภคอยา่งกวา้งขวาง เช่น ถนน เขือ่น อ่างเกบ็น้ํา ทําใหป้ระชากรตอ้งอพยพ
เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ที่ทํากินจากการตดัถนน การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ํา รวมทัง้การทําสวนป่า              
จนทําให้เกษตรกรที่ยากจนเดินขบวนประท้วงรฐับาลกันอย่างกว้างขวาง แต่ส่งเสริมการเกษตร              
เป็นนโยบายทีม่ผีลกระทบต่อการสญูเสยีทีด่นิอยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง เพราะไปปรบัเปลีย่นระบบ
การผลติแบบองิธรรมชาตมิาเป็นระบบเกษตรแผนใหมใ่ชพ้นัธุเ์ครือ่งจกัรกล ปุ๋ ยและยาจากต่างประเทศ 
ทําใหต้น้ทุนเกษตรกรสงูแต่รายไดต้ํ่าเพราะไม่มอีํานาจต่อรองราคาพชืผลกบัการตลาด จงึมกัขาดทุน
เป็นหน้ีสนิและสญูเสยีทีด่นิ แมเ้กษตรกรจะเขา้ไปบุกเบกิปา่หาทีท่ํากนิใหม่จนพืน้ทีป่า่ถูกเปลีย่นเป็น
พืน้ทีเ่กษตรไปปีละ 2 - 3 ลา้นไร่ในช่วงนัน้ แต่กไ็ม่อาจรกัษาทีด่นิผนืใหม่ภายใตร้ะบบเศรษฐกจิ             
ทุนนิยมไวไ้ด ้เกษตรกรส่วนใหญ่จงึตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ของความยากจนคอืถูกเอารดัเอาเปรยีบ ขาดทุน 
เป็นหน้ีสนิ สญูเสยีทีด่นิ จาํนวนเกษตรกรไรท้ีท่าํกนิเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
จนสง่ผลกระทบต่อความสงบสขุของสงัคม 
 แมร้ฐับาลจะมโีครงการจดัที่ดนิเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรทีสู่ญเสยีที่ดนิตลอดมา เช่น การจดัที่ดนิ
ช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ของกรมที่ดินตัง้แต่ปี 2501 นิคมกรมส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสร้างตนเอง               
โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ตัง้แต่ปี 2511 และตัง้แต่ปี 2518 เป็นตน้มากม็โีครงการปฏริปูทีด่นิ
ซึง่ส่วนใหญ่จดัในพืน้ทีป่า่ไมท้ีเ่สือ่มสภาพ การจดัหมู่บา้นปา่ไมแ้ละสทิธทิาํกนิในพืน้ทีป่า่ไม ้โครงการ
จดัทีด่นิของรฐัเหล่าน้ีใชท้ีด่นิปา่ไมข้องรฐัมาจดัสรรใหเ้กษตรกรกวา่ 50 ลา้นไร่ แต่สว่นใหญ่ไมป่ระสบ
ความสําเรจ็เพราะไม่สามารถสนับสนุนเกษตรกรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชท้ีด่นิสรา้งอาชพี
รายได้เลี้ยงชีพอยู่ได้พอเพยีง สุดท้ายไม่สามารถรกัษาที่ดินไว้ได้ ที่ดนิก็ถูกเปลี่ยนมอืไปสู่คนอื่น              
ผูไ้มไ่ดค้รอบครองและไมไ่ดท้าํการเกษตรดว้ยตนเอง  
 นโยบายเปลีย่นสนามรบเป็นสนามการคา้ของรฐับาลพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั ในตน้ทศวรรษ 2530 
แมจ้ะช่วยให้ประเทศในอนิโดจนีที่มอุีดมการณ์และระบบการปกครองต่างกนัเลกิรบกนั หนัมาร่วมมอืกนั            
ทางเศรษฐกจิ แต่กม็สี่วนสําคญัไปกระตุ้นใหเ้กดิการกวา้นซื้อที่ดนิเพื่อเก็งกําไรอย่างกวา้งขวางมากที่สุด            
จนทัว่ประเทศ ประกอบกบัการมนีโยบายอื่น ๆ ทํานองเดยีวกนัตามมาอย่างต่อเน่ืองอาทนิโยบาย             
การแปลงสนิทรพัย์เป็นทุน นโยบายการปลูกพชืพลงังานทดแทน ตลอดจนนโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยว            
ทาํใหก้ารแก่งแยง่ทีด่นิรุนแรง ราคาทีด่นิเพิม่สงูขึน้ตามแรงขบัทางเศรษฐกจิ ราษฎรชนบทไมอ่าจตา้นพลงั
ทุนกวา้นซื้อที่ดนิได ้จําเป็นต้องขายหรอืถูกบงัคบัใหข้ายทีด่นิ ผูท้ี่ไม่ขายกจ็ะถูกจดัการดว้ยอทิธพิล
และวธิกีารทีไ่มส่จุรติ เชน่ ออกเอกสารสทิธทิบัทีด่นิของราษฎร จนราษฎรรายเลก็รายน้อยตอ้งสญูเสยี
ที่ดนิในที่สุด ปญัหาซ่อนเร้นจากการออกเอกสารสทิธทิี่ดนิทบัที่ดนิราษฎรในชนบทปรากฏชดัมาก
ในชว่งน้ีและมกีารฟ้องรอ้งดาํเนินคดขีบัไลร่าษฎรออกจากทีด่นิกนัมาก  
 ผลพวงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการพฒันาทีเ่อือ้ระบบทุนนิยม ยงัทาํใหห้น่วยงานของรฐั
อ้างนโยบายการพฒันาเข้าครอบครองที่ดนิของราษฎรที่ไม่มเีอกสารสทิธริบัรองเพื่อนําไปปฏิบตัิ
ภารกิจตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานด้านป่าไม้ การเกษตร และ
หน่วยงานด้านความมัน่คงที่ครอบครองที่ดินไว้เป็นจํานวนมากโดยมไิด้มกีารจดัการใช้ประโยชน์            
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวอา้งเท่าใดนัก จงึมกัเกดิขอ้พพิาทในสทิธทิีด่นิกบัราษฎรทัง้ทีอ่ยูเ่ดมิ
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และทีเ่ขา้ไปอยู่ใหมอ่ยูเ่สมอ ประเดน็ปญัหาทีเ่ป็นหวัขอ้ในการศกึษาครัง้น้ีจงึตอ้งการศกึษาปญัหาการ
ละเมิดสิทธิที่ดินของราษฎรที่เกิดจากการใช้อํานาจเหนือในการกําหนดนโยบายและกฎหมาย 
ตลอดจนการกระทําที่ไม่สุจรติ เอารดัเอาเปรยีบ ฉ้อโกงราษฎร จนเกิดขอ้พพิาทเป็นคดคีวามและ
ราษฎรรูส้กึวา่กระบวนการยตุธิรรมไมใ่หค้วามเป็นธรรมกบัเขา 
  

4.2 การออกเอกสารสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
 ในอดตียอ้นยุคไปถงึสมยักรุงสุโขทยั ที่ดนิเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ี่ออกแรงออกทุนบุกเบกิหกัรา้ง
ถางพงในที่ดนิจนเพาะปลูกไดผ้ลประโยชน์แลว้และเมื่อเจา้ของที่ดนิตายลง กย็อมรบัรองใหท้ายาท
บุตรหลานสบืมรดกตกทอดต่อกนัไปโดยไม่มกีารออกหนังสอืสําคญัสําหรบัทีด่นิแต่อย่างใด ต่อมา              
ในสมัยอยุธยาได้ออกกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับที่ไร่ที่นาเรือกสวนให้ที่ดินในแว่นแคว้น                    
กรุงศรีอยุธยาเป็นของพระเจ้าอยู่หวั ราษฎรเป็นผู้ถือครองในฐานะผู้อาศยั เสยีภาษีเสมอืนค่าเช่า              
ห้ามไม่ให้ซื้อขายซึ่งกันและกัน จึงเริ่มมีการออกใบอนุญาตที่ดินเพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษ ี               
โดยมกีรมนาเป็นผูดู้แลจดัที่ดนิซึ่งยงัรกร้างเป็นทําเลเปล่าให้ราษฎรเขา้ก่นสร้างให้มปีระโยชน์และ       
ออกโฉนดให้เพื่อเก็บภาษี และในสมยัรชักาลต่อ ๆ มาจนถึงต้นยุคกรุงรตันโกสนิทร์ ก็มรีะบบ
พระราชทานนาใหผู้ม้บีําเหน็จความชอบหรอืศกัดนิา มกีารออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีบ่า้นเพื่อแสดง
ขอบเขตที่ดนิที่ปลูกบ้านอยู่อาศยัและนําไปออกโฉนดได้ จนถึงสมยัรชัการที่ 4 พบว่า การเขา้ทํา
ประโยชน์ที่ดินราษฎรมกัไม่ขออนุญาตจึงเก็บภาษีขาดไปจึงให้มีการรงัวดัที่นาเพื่อเก็บภาษีและ             
ออกโฉนดตราแดงเพื่อประโยชน์ในการเกบ็ค่านาแต่กใ็ชส้บืทอดมรดกกนัไดจ้นม ีพ.ร.บ. ออกโฉนดที่ดนิ           
จงึเปลี่ยนตราแดงเป็นโฉนดที่ดนิทัง้หมด รวมถึงการมพีระราชโองการห้ามไม่ให้ขายที่ดนิภายใน            
พระนครและห่างกําแพงนครไม่เกนิ 200 เน้นใหแ้ก่คนต่างประเทศทีเ่ขา้มาอยู่ในประเทศไทยไม่ถงึ 10 ปี 
เว้นได้รับอนุญาตจากเสนาบดี แต่ก็มีประกาศขายที่ดินฝากหรือการจํานําที่สวนที่นาแก่กันได ้               
และตัง้แต่รชักาลที่ 5 เป็นต้นมา ยงัได้มกีารออกเอกสารเกี่ยวกบัสทิธกิารถือครองที่ดนิอกีหลายรูปแบบ  
เช่น โฉนดสวน โฉนดป่า ใบเหยยีบยํ่า ตราจอง โฉนดตราจอง โฉนดแผนที ่โฉนดทีด่นิ โดยไดม้กีาร
ปรบัปรุง พ.ร.บ. ออกโฉนดทีด่นิถงึ 7 ฉบบัเพือ่ใหก้ารเกบ็ภาษอีากรสะดวกและการววิาทบุกรุกแยง่ชงิ
ทีด่นิเบาบางลง แต่กย็งัมทีี่ดนิที่ราษฎรครอบครองทําประโยชน์อยู่จํานวนไม่น้อย จนถงึยุคประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 จงึใหม้กีารแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) ระหวา่งวนัที ่1 ธ.ค. 2497 ถงึ 
29 พ.ค. 2498 และใชห้ลกัฐาน ส.ค.1 ขอออกโฉนดทีด่นิไดต้ามมาตรา 58 พ.ร.บ. ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 2497 ไม่วา่ทีด่นินัน้ภายหลงัจะอยู่ภายในบงัคบัหรอืเงื่อนไขตามกฎหมายอื่น ส่วนผูท้ีไ่มไ่ดแ้จง้
ครอบครอง (ส.ค.1) แต่มเีอกสารรบัรองการทาํประโยชน์รปูแบบต่าง ๆ อยูเ่ดมิ หรอืไดค้รอบครองและ
ทาํประโยชน์ในทีด่นินัน้ตดิต่อกนัมาจนถงึวนัเดนิสาํรวจเพื่อออกโฉนดทีด่นิในปี 2515 กใ็หไ้ปแจง้การ
ครอบครองไดท้ีอ่ําเภอ หรอืเป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายว่าดว้ยการจดัทีเ่พื่อการครองชพี กอ็าจขอออกโฉนด
ทีด่นิไดต้ามมาตรา 58 ทว ิและ 59 ทว ิแหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ  
 การออกเอกสารโฉนดทีด่นิในระยะหลงั มทีัง้วธิกีารเดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิตามมาตรา 58, 
59 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ทัง้การสาํรวจภาคพืน้ดนิและเดนิสาํรวจโดยใชร้ะวางแผนทีร่ปูถ่ายทาง
อากาศ วธิเีปลีย่น น.ส.3ก เป็นโฉนดทีด่นิ (ตามมาตรา 58 ตร)ี วธิกีารออกโฉนดทีด่นิเฉพาะราย (ตามมาตรา 
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59) และวธิกีารออกโฉนดทีด่นิโดยมไิดแ้จง้การครอบครอง (ส.ค.1) ตามมาตรา 59 ทว ิแห่งประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ (กรมทีด่นิ 2554 : ววิฒันาการการออกโฉนดทีด่นิและทะเบยีนทีด่นิ) 
 

4.3 สถานการณ์ท่ีดิน  

 ในสงัคมไทย ความสามารถในการเขา้ถงึทรพัยากรที่ดนิไม่ได้กระจายไปยงัคนกลุ่มต่าง ๆ 
อย่างเท่าเทยีมกนั ความเหลื่อมลํ้าเกดิจากการบรหิารจดัการทรพัยากรทีด่นิต่าง ๆ อย่างไม่เป็นธรรม 
จนทําให้การเขา้ถึงทรพัยากรกระจุกตวัอยู่ในมอืคนส่วนน้อย จากเอกสารรายงาน เรื่อง สรุปสถานการณ์             
และเหตุผลทีค่นไทยควรสนับสนุนการปฏริูปทีด่นิ สาํนักงานปฏริูป (สปร.) พบว่า ประเทศไทยมทีีด่นิ 
320.7 ลา้นไร่ โดยแบ่งเป็นพืน้ทีป่า่ประมาณ 100 ลา้นไร่ และเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม 130 ลา้นไร ่          
โดยสถานการณ์การถอืครองทีด่นิในประเทศไทยถอืวา่มกีารกระจุกตวัสงู ทีด่นิสว่นใหญ่อยูใ่นมอืผูม้ ัง่มี
ส่วนน้อย โดยทีด่นิประมาณ 108 ลา้นไร่ ซึ่งคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 90 ของทีด่นิทีม่ปีระชาชน                
ถอืครองอยูท่ ัง้หมดประมาณ 120 ลา้นไร ่อยูใ่นมอืประชากรเพยีง 6 ลา้นคน ซึง่หากพจิารณาเฉพาะใน
กรุงเทพฯ โครงการวจิยันโยบายและมาตรการการคลงัเพือ่ความเป็นธรรมในการกระจายรายไดพ้บวา่ 
ผูถ้อืครองทีด่นิ 50 รายแรก จากทัง้หมด 5.7 ลา้นราย ถอืครองทีด่นิถงึรอ้ยละ 10 โดยผูถ้อืครองทีด่นิ
มากทีสุ่ด 50 อนัดบัแรก ถอืครองทีด่นิรวมกนัถงึ 41,509.67 ไร่ สงูกวา่ 50 อนัดบัสุดทา้ยซึง่ถอืครอง
รวมกนัเพยีง 0.32 ไร ่ถงึ 129,717.72 เทา่ 
 ทัง้น้ี เอกสารขอ้เสนอการกระจายการถอืครองทีด่นิ โดย คณะทํางานศกึษาแนวทางการ
ปฏบิตัติามนโยบายการกระจายการถอืครองทีด่นิทัง้สิน้ 4 ชุด ซึ่งแต่งตัง้ขึน้ตามคําสัง่คณะอนุกรรมการ       
ศกึษาแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายการ กระจายการถอืครองทีด่นิ ระบุวา่ วกิฤตการถอืครองทีด่นิ
และการใชป้ระโยชน์ที่ดนิของประเทศส่วนหน่ึงเกดิจากตลาดการซื้อขายที่ดนิและการลงทุนในภาค
อสงัหารมิทรพัย ์ โดยไมม่กีารควบคุมการเกง็กําไรซื้อขายทีด่นิ และการวางแผนการใชท้ีด่นิอยา่งเป็นระบบ 
ขณะทีก่ารวจิยัของมลูนิธสิถาบนัทีด่นิ พบอกีว่า 70 % ของทีด่นิทีม่กีารถอืครองในประเทศไทย               
ถูกปล่อยทิง้ไวใ้หร้กรา้งวา่งเปล่า ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืใชป้ระโยชน์ไมเ่ตม็ที ่หรอืใชป้ระโยชน์ไมถ่งึ 50 % 
ประเมนิความสญูเสยีมลูค่าทางเศรษฐกจิ 127,384 ลา้นบาทต่อปี บ่งชีว้่า มคีนจํานวนหน่ึงในสงัคมไทย                
ถอืครองทีด่นิจาํนวนมากไว ้ โดยไมไ่ดนํ้ามาใชป้ระโยชน์อะไร หากเกบ็ไวเ้พื่อเกง็กําไร เป็นสนิคา้               
เพือ่ขายต่อ  
 ขอ้มลูดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะตรงขา้มกบัการถอืครองทีด่นิของเกษตรกร ทีพ่บว่า เกษตรกร
มากกวา่รอ้ยละ 40 เป็นผูท้ีไ่มม่ทีีด่นิทาํกนิ หรอืมทีีด่นิทาํกนิน้อยกวา่ 10 ไร่ ตวัเลขการขึน้ทะเบยีนคนจน
ทัว่ประเทศ พบคนทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเรื่องทีด่นิทาํกนิ 4,800,000 ราย ในขณะทีป่ญัหาทีด่นิ
หลุดมอือนัเน่ืองมาจากความล้มเหลวในการส่งเสรมิการผลติการเกษตรและผลกระทบการค้าเสร ี              
ทาํใหม้ทีีด่นิจํานวน 30 ลา้นไร่ ของเกษตรกรสมาชกิกองทุนฟ้ืนฟูฯ อยูใ่นระหวา่งการถูกฟ้องรอ้ง
ดาํเนินคด ีและยดึทรพัยข์ายทอดตลาด 
 จากสถานการณ์ปญัหาที่เกิดขึ้นน้ียงัพบอีกว่าปญัหาการขาดแคลนที่ดินทํากินยงันําไปสู่
ปญัหาการบุกรุกพืน้ทีข่องรฐั เอกชน หรอืพืน้ทีป่า่สงวน โดยขอ้มลูเมือ่ปี 2543 มผีูอ้ยูอ่าศยัในปา่สงวน
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แห่งชาตซิึ่งเน้ือที ่6.4 ลา้นไร่ จาํนวน 450,000 ราย อาศยัอยู่ในอุทยานแห่งชาตแิละเขตรกัษาพนัธุ ์          
ซึง่มเีน้ือที ่2,243,943 ไร่ จาํนวน 185,916 ราย และอาศยัอยู่ในทีร่าชพสัดุซึ่งเน้ือที ่2,120,196 ไร ่
จาํนวน 161,932 ราย (ขอ้มลูปี 2543) สง่ผลใหเ้กดิการจบักุมดาํเนินคด ีโดยขอ้มลูเมือ่เดอืนธนัวาคม 2553 
พบว่ามคีนจนที่ต้องคดทีี่ดนิทัง้สิ้น 836 ราย ซึ่งหากพจิารณาเฉพาะปญัหาขาดแคลนที่ดนิทํากนิ                
ในหมูเ่กษตรกร พบวา่ในปจัจุบนัมเีกษตรกรไทยทีไ่มม่ทีีด่นิทาํกนิกวา่ 889,022 ราย มเีกษตรกรทีม่ ี
ทีด่นิไมพ่อทาํกนิกวา่ 517,263 ราย และมเีกษตรกรทีม่ทีีด่นิทาํกนิแต่ไมม่เีอกสารสทิธิ ์811,279 ราย 
 หากแต่สดัส่วนการถอืครองที่ดนิของนิตบิุคคล กลบัพบว่า กลุ่มของผูท้ี่มทีี่ดนิมากสุด 20% 
แรก  ถือครองที่ดินต่างจากกลุ่มที่มีที่ดินน้อยสุดถึง 729 เท่า โดยผู้ถือครองที่ดินสูงสุดมีที่ดินถึง 
2,853,859 ไร ่ 3 งาน 90 ตารางวา ทัง้น้ีขอ้มลูดงักลา่วไมไ่ดม้กีารระบุไวว้า่ใครเป็นเจา้ของทีด่นิดงักลา่ว แต่มี
ขอ้สงัเกตว่า อาจเป็นการถอืครองโดยเจา้ของรายเดยีว ทีม่ชีื่อ - นามสกุลเหมอืนกนัหรอืหลายรายก็
เป็นได ้ทาํใหม้ขีนาดการถอืครองสงูมากเชน่น้ี 
 ส่วนการถือครองที่ดนิของบุคคลธรรมดาพบว่า กลุ่มที่มทีี่ดนิมากที่สุด 20% แรก ถือครองที่ดนิ            
ต่างจากกลุ่มที่มีที่ดินน้อยสุดถึง 600 กว่าเท่า โดยบุคคลธรรมดาที่ถือครองที่ดินสูงสุด มีที่ดิน                    
ในครอบครองถงึ 630,000 ไร่ หากจําแนกผูถ้อืครองทีด่นิ โดยนําสดัส่วนการถอืครองทีด่นิของบุคคล
ธรรมดาและนิตบิุคคลมาหาค่าเฉลีย่ ยงัพบตวัเลขกลุ่มผูท้ีถ่อืครองมากสุด 10% ถอืครองทีด่นิถงึ 80% 
ของทีด่นิมโีฉนดทัง้หมด ส่วนประชาชนกลุ่มทีเ่หลอือกี 90% กลบัถอืครองทีด่นิเพยีง 20% ของทีด่นิ           
มโีฉนดทัง้หมด ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการกระจุกตวัของการถอืครองทีด่นิเป็นอยา่งมาก 
 ขณะที ่การถอืครองทีด่นิของนักการเมอืงในรฐับาลปจัจุบนั จากการศกึษาและรวบรวมขอ้มลู
จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า ส.ส. บญัชรีายชื่อ 
จํานวน 118 ราย ถอืครองที่ดนิมมีูลค่ารวมกนัถงึ 8,000 ลา้นบาท ส่วน ส.ส. เขต จํานวน 346 ราย  
ถอืครองที่ดนิมมีูลค่ารวม 7,800 กว่าลา้นบาท และถ้าดูจากขนาดการถอืครองทีด่นิ ทัง้ ส.ส. บญัชรีายชื่อ 
และ ส.ส. เขต ถอืครองทีด่นิรวมกนัทัง้สิน้กว่า 27,000 ไร่ (ดวงมณี  เลาวกุล 2554) จากตวัเลขน้ี             
จงึไม่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดเมื่อมกีารพูดถงึเรื่องภาษีที่ดนิ การดําเนินการต่าง ๆ จงึไม่ค่อยขยบั             
ไปไกลมากนกั น่าจะมคีาํอธบิายอยูใ่นตวั 
 ขอ้มลูสถานการณ์ปญัหาทีด่นิทีป่รากฏขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสาเหตุของปญัหาในทางนโยบาย 
ทีส่่งผลใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีม เป็นธรรมในการเขา้ถงึฐานทรพัยากรธรรมชาต ิโดยประกอบไปดว้ย
สาเหตุ ดงัน้ี  
 1) นโยบายเร่งรดัออกโฉนดทีด่นิ และเอกสารสทิธิท์ีด่นิ เพือ่สรา้งหลกัประกนัใหบุ้คคลมสีทิธิ
ในทีด่นิอย่างมัน่คง โดยไม่มกีารวางแผนการใชท้ีด่นิอย่างเหมาะสม ไม่มกีารควบคุมการเกง็กําไร              
ซื้อขายทีด่นิ และไมม่มีาตรการกระจายการถอืครองทีด่นิ จงึทาํใหม้กีารกระจุกตวัการไดเ้อกสารสทิธิ
ทีด่นิสาํหรบับุคคลทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และผูม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่  
 2) นโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่วทีก่ระตุน้ใหเ้กดิแยง่ชงิพืน้ทีป่า่ พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเล มาเป็นพืน้ที่
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ซึง่มผีลกระทบต่อการแยง่ชงิทรพัยากรทีด่นิ  
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 3) นโยบายการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เปิดประเทศเขา้สูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยการ
สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ถนน เขือ่น และเปลีย่นพืน้ทีเ่กษตรกรรมเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม พืน้ทีเ่มอืง 
การบรกิารทอ่งเทีย่ว และพาณชิยกรรม และใชน้โยบายเวนคนืทีด่นิ  
 4) นโยบายการเพิม่พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ใหไ้ดร้อ้ยละ 25 ของเน้ือทีป่ระเทศ จงึทาํใหม้กีารขยาย
พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ เช่น อุทยานแห่งชาต ิวนอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัว ์เป็นตน้ 
ซึง่ไม่ไดม้กีารตรวจสอบการถอืครองทีด่นิและทําประโยชน์ทีด่นิมาก่อนในระดบัพืน้ที ่ แต่ใชภ้าพถ่าย
ทางอากาศ จงึทําใหเ้กดิความขดัแยง้กบัประชาชนทีท่ําประโยชน์ในทีด่นิมาก่อนการประกาศเขตปา่
อนุรกัษ์  
 5) นโยบายการอนุรกัษ์พืน้ทีส่าธารณประโยชน์ทีไ่มใ่หป้ระชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบกําหนด
แนวเขตใหช้ดัเจน และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การใชท้ีด่นิในปจัจุบนั  
 6) นโยบายส่งเสรมิการทําสวนปา่ในทีด่นิของรฐั เพื่อทําสวนปา่เชงิพาณิชย ์ ซึ่งเป็นการ
ทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละมคีวามขดัแยง้ระหวา่งสทิธใินทีด่นิของประชาชนทีท่าํประโยชน์ในพืน้ทีป่า่  
 7) นโยบายการหวงหา้มทีร่าชพสัดุไวใ้หก้บัหน่วยงานของรฐัใชป้ระโยชน์ โดยมปีญัหาการ
กําหนดแนวเขตทบัซ้อนการทําประโยชน์ในที่ดนิของประชาชน หรอืการไม่อนุญาตใหป้ระชาชน               
ใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุ หรอืมกีารใหเ้ชา่ทาํประโยชน์ในระยะสัน้  
 

4.4 นโยบายกฎหมายและทิศทางการดาํเนินนโยบายของรฐั 
 1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
 สิทธิในทรพัยสิ์น 
 มาตรา 41 สทิธขิองบุคคลในทรพัยส์นิย่อมไดร้บัความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสทิธแิละ            
การจํากดัสทิธเิช่นว่าน้ีย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตั ิการสบืมรดกย่อมได้รบัความคุ้มครองสทิธขิอง
บุคคลในการสบืมรดกยอ่มเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา 42 การเวนคนือสงัหารมิทรพัยจ์ะกระทาํมไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายเฉพาะกจิการของรฐัเพือ่การอนัเป็นสาธารณูปโภค การอนัจาํเป็นในการป้องกนัประเทศ 
การไดม้าซึ่งทรพัยากรธรรมชาต ิ การผงัเมอืง การส่งเสรมิและรกัษา คุณภาพสิง่แวดลอ้ม การพฒันา 
การเกษตรหรอืการอุตสาหกรรมการปฏริปูทีด่นิ การอนุรกัษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวตัศิาสตร ์
หรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใชค้่าทดแทนทีเ่ป็นธรรมภายในเวลาอนัควรแก่
เจา้ของตลอดจนผูท้รงสทิธ ิบรรดาทีไ่ด ้รบัความเสยีหายจากการเวนคนืนัน้ ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 การกําหนดค่าทดแทนตามวรรคหน่ึงต้องกําหนดใหอ้ย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถงึราคาทีซ่ื้อขายกนั
ตามปกตใินทอ้งตลาด การไดม้า สภาพและทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์ ความเสยีหายของผูถู้กเวนคนื
และประโยชน์ทีร่ฐัและผูถู้กเวนคนืไดร้บัจากการใชส้อยอสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนื 
 กฎหมายเวนคนือสงัหารมิทรพัยต์อ้งระบุวตัถุประสงค์แห่งการเวนคนืและกําหนดระยะเวลา
การเขา้ใชอ้สงัหารมิทรพัย์ไวใ้หช้ดัแจง้ ถ้ามไิดใ้ชเ้พื่อการนัน้ภายในระยะเวลาที่กําหนดดงักล่าว               
ตอ้งคนืใหเ้จา้ของเดมิหรอืทายาท 
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 การคนือสงัหารมิทรพัยใ์หเ้จา้ของเดมิหรอืทายาทตามวรรคสาม และการเรยีกคนืค่าทดแทนที่
ชดใชไ้ป ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 สิทธิชมุชน 
 มาตรา 66 บุคคลซึง่รวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิยอ่มมสีทิธอินุรกัษ์
หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาต ิและมสีว่นร่วมใน
การจดัการ การบาํรุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 มาตรา 67 สทิธขิองบุคคลทีจ่ะมสีว่นร่วมกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ์บาํรุงรกัษา และการ
ไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง สง่เสรมิ 
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหด้ํารงชพีอยู่ไดอ้ย่างปกตแิละต่อเน่ืองในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิ
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองตามความ
เหมาะสม 
 การดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้น
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสุขภาพ จะกระทํามไิด ้เวน้แต่จะไดศ้กึษาและประเมนิผล
กระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงั 
ความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระ ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทน
องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบนัอุดมศึกษาที่จดัการการศึกษาด้าน
สิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสุขภาพ ใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมกีารดําเนินการ
ดงักลา่ว 
 สทิธขิองชุมชนทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอื
องคก์รอื่นของรฐัทีเ่ป็นนิตบิุคคล เพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบญัญตัน้ีิยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
 สิทธิในข้อมลูข่าวสาร 
 มาตรา 56 บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัทราบและเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มลู
หรอืข่าวสารนัน้จะกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความปลอดภยัของประชาชน หรอืส่วนไดเ้สยี                  
อนัพงึไดร้บัความคุม้ครองของบุคคลอื่น หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้น้ีตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา 57 บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัขอ้มลู คาํชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ก่อนการอนุญาตหรอืการดาํเนินโครงการหรอืกจิกรรมใด
ทีอ่าจผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามยัคุณภาพชวีติหรอืส่วนไดเ้สยีสําคญัอื่นใด                 
ที่เกี่ยวกบัตนหรอืชุมชนท้องถิ่น และมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง               
เพือ่นําไปประกอบการพจิารณาในเรือ่งดงักลา่ว 
 การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์
 การวางผงัเมอืง การกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ และการออกกฎทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
สว่นไดเ้สยีสาํคญัของประชาชน ใหร้ฐัจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนอยา่งทัว่ถงึ
ก่อนดาํเนินการ 
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 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 
 มาตรา 75 บทบญัญตัใินหมวดน้ีเป็นเจตจํานงใหร้ฐัดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบรหิารราชการแผน่ดนิ  
 ในการแถลงนโยบายต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้บรหิารราชการแผ่นดนิตอ้งชีแ้จงต่อรฐัสภา 
ใหช้ดัแจง้วา่จะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพือ่บรหิารราชการแผน่ดนิใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรฐั และตอ้งจดัทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรคเสนอต่อ
รฐัสภาปีละหน่ึงครัง้ 
 มาตรา 76  คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ เพือ่แสดงมาตรการและ
รายละเอยีดของแนวทางในการปฏบิตัริาชการในแต่ละปีของการบรหิารราชการแผ่นดนิ ซึ่งจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐั 
 ในการบรหิารราชการแผน่ดนิ คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัใหม้แีผนการตรากฎหมายทีจ่าํเป็นต่อการ
ดาํเนินการตามนโยบายและแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
 กาํหนดแนวนโยบายด้านความมัน่คงของรฐั 
 มาตรา 77 รฐัตอ้งพทิกัษ์รกัษาไวซ้ึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เอกราช อธปิไตยและบรูณภาพ
แหง่เขตอาํนาจรฐั และตอ้งจดัใหม้กีําลงัทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั จาํเป็น และ
เพยีงพอ เพือ่พทิกัษ์รกัษาเอกราช อธปิไตย ความมัน่คงของรฐั สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ผลประโยชน์
แห่งชาต ิ และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และเพื่อการ
พฒันาประเทศ 
 กาํหนดแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
 มาตรา 78 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) บรหิารราชการแผ่นดนิใหเ้ป็นไปเพื่อการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ และความมัน่คงของ
ประเทศอย่างยัง่ยนื โดยต้องส่งเสรมิการดําเนินการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นสาํคญั 
 (2) จดัระบบการบรหิารราชการสว่นกลาง สว่นภูมภิาค และสว่นทอ้งถิน่ ใหม้ขีอบเขต อํานาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศและสนับสนุนใหจ้งัหวดัมแีผนและ
งบประมาณเพือ่พฒันาจงัหวดั เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที ่
 (3) กระจายอํานาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการของทอ้งถิน่ไดเ้อง
ส่งเสรมิใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐั
พฒันาเศรษฐกจิของทอ้งถิน่และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน
สารสนเทศในทอ้งถิน่ ใหท้ัว่ถงึและเทา่เทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดัทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็น
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถงึเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันัน้ 
 (4) พฒันาระบบงานภาครฐั โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจรยิธรรมของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงรูปแบบและวธิกีารทํางานเพื่อใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิ
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิใหห้น่วยงานของรฐัใชห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
เป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการ 
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 (5) จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอยา่งอื่น เพือ่ใหก้ารจดัทาํและการใหบ้รกิารสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบไดโ้ดยคํานึงถงึการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
 (6) ดาํเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายทีม่หีน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการดาํเนินงานของรฐั
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรฐั ดําเนินการอย่างเป็นอสิระเพื่อใหก้ารบรหิาร
ราชการแผน่ดนิเป็นไปตามหลกันิตธิรรม 
 (7) จดัใหม้แีผนพฒันาการเมอืง รวมทัง้จดัใหม้สีภาพฒันาการเมอืงทีม่คีวามเป็นอสิระเพือ่ตดิตาม
สอดสอ่งใหม้กีารปฏบิตัติามแผนดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 
 (8) ดาํเนินการใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บัสทิธปิระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
 กาํหนดแนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 มาตรา 85 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นิใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหค้าํนึงถงึความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิทัง้ผนืดนิ ผนืน้ํา วถิชีวีติของชุมชนทอ้งถิน่และการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างมปีระสทิธภิาพ และกําหนดมาตรฐานการใชท้ีด่นิอย่างยัง่ยนื โดยตอ้งใหป้ระชาชนในพืน้ทีท่ี่
ไดร้บัผลกระทบจากหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นินัน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจดว้ย 
 (2) กระจายการถอืครองทีด่นิอยา่งเป็นธรรมและดาํเนินการใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ถึงโดยการปฏริูปที่ดนิหรือวธิอีื่น รวมทัง้จดัหาแหล่งน้ํา
เพือ่ใหเ้กษตรกรมน้ํีาใชอ้ยา่งพอเพยีงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
 (3) จดัใหม้กีารวางผงัเมอืง พฒันา และดําเนินการตามผงัเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพือ่ประโยชน์ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 
 (4) จดัใหม้แีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําและทรพัยากรธรรมชาตอิื่นอยา่งเป็นระบบและ
เกดิประโยชน์ต่อสว่นรวม ทัง้ตอ้งใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการสงวนบาํรุงรกัษา และใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุล 
 (5) ส่งเสรมิ บํารุงรกัษา และคุม้ครองคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
ตลอดจนควบคุมและกําจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ และคุณภาพชวีติของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถิน่ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งมสีว่นร่วมในการกําหนด
แนวทางการดาํเนินงาน 
 กาํหนดแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม 
 มาตรา 87 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
 (2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผน        
พฒันาทางเศรษฐกจิ และสงัคม รวมทัง้การจดัทาํบรกิารสาธารณะ 
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 (3) ส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้ํานาจรฐัทุกระดบั  
ในรปูแบบองคก์รทางวชิาชพีหรอืตามสาขาอาชพีทีห่ลากหลาย หรอืรปูแบบอื่น 
 (4) สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามเขม้แขง็ในทางการเมอืง และจดัใหม้กีฎหมายจดัตัง้กองทุน
พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงเพือ่ช่วยเหลอืการดาํเนินกจิกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้สนับสนุน
การดําเนินการของกลุ่มประชาชนทีร่วมตวักนัในลกัษณะเครอืข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถแสดงความ
คดิเหน็และเสนอความตอ้งการของชุมชนในพืน้ที ่
 (5) ส่งเสรมิและให้การศกึษาแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการพฒันาการเมอืงและการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข รวมทัง้ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ทิธิ
เลอืกตัง้โดยสุจรติและเที่ยงธรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคํานึงถงึสดัส่วนของ
หญงิและชายทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 2. ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 ประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิที่ดินมีหลายมาตรา                
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 มาตรา 2 ทีด่นิซึง่มไิดต้กเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลหน่ึงบุคคลใด ใหถ้อืวา่เป็นของรฐั 
 มาตรา 59 ทว ิ ผูซ้ึ่งครอบครองและทําประโยชน์ในทีด่นิอยู่ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายน้ี                 
ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิท์ี่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา 5               
แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 แต่ไม่รวมถงึผูซ้ึ่งมไิดป้ฏบิตัติามมาตรา 
27 ตร ีถ้ามคีวามจําเป็นจะขอออกโฉนดทีด่นิ หรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะราย 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรบัรองการ               
ทําประโยชน์ แลว้แต่กรณี ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระมวลกฎหมายน้ีกําหนด แต่ตอ้งไม่เกนิ 
หา้สบิไร ่ถา้เกนิหา้สบิไร่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูว้า่ราชการจงัหวดั ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
กาํหนด 
 เพือ่ประโยชน์แหง่มาตราน้ี ผูค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิตามวรรคหน่ึงใหห้มายความรวมถงึ
ผูซ้ึง่ไดค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองมาจากบุคคลดงักลา่วดว้ย 
 มาตรา 61 เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือได ้                
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายซึ่งดํารงตําแหน่งรองอธบิดหีรอืผูต้รวจราชการกรมที่ดนิมอีํานาจหน้าที่ส ัง่เพกิถอนหรอื
แกไ้ขได ้
 ก่อนที่จะดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหน่ึง ตัง้คณะ                 
กรรมการสอบสวนขึ้นคณะหน่ึง โดยมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน์                
เอกสารที่ไดจ้ดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม เอกสารที่ไดจ้ดแจง้รายการทะเบยีนอสงัหารมิทรพัย ์หรอื
เอกสารอื่น ทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณา พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทราบเพื่อใหโ้อกาสคดัคา้น ถา้ไม่คดัคา้น
ภายในกาํหนดสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ใหถ้อืวา่ไมม่กีารคดัคา้น 
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 คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ที่ออกโดย
คลาดเคลื่อนหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมเีจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตวัแทนคณะ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยูเ่ป็นกรรมการ 
 การสอบสวนตามวรรคสองต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหน่ึงภายในกําหนดหกสบิวนันับแต่วนัที่ไดม้คีําสัง่ใหท้ําการสอบสวน ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตุทีท่าํใหก้ารสอบสวนไมแ่ลว้เสรจ็ต่ออธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายตามวรรคหน่ึง
เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายตามวรรคหนึ่งสัง่ขยาย
ระยะเวลาดาํเนินการไดต้ามความจาํเป็นแต่ไมเ่กนิหกสบิวนั 
 ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายตามวรรคหน่ึงพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้วนันับแต่
ไดร้บัรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี ่เมือ่อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย
ตามวรรคหน่ึงพจิารณาประการใดแลว้ กใ็หด้าํเนินการ ไปตามนัน้ 
 การดําเนินการเพกิถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดิน หรือหนังสอื
รบัรองการทําประโยชน์มา ใหถ้ือว่าโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์นัน้สูญหาย และ               
ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิออกใบแทนหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิเพือ่ดาํเนินการต่อไป 
 ถ้ามกีารคลาดเคลื่อนเน่ืองจากเขยีนหรอืพมิพ์ขอ้ความผดิพลาดโดยมหีลกัฐานชดัแจ้งและ             
ผูม้สีว่นไดเ้สยียนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิมอีาํนาจหน้าทีแ่กไ้ขใหถู้กตอ้งได ้
 ในกรณีที่ศาลมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่ถงึที่สุดใหเ้พกิถอนหรอืแก้ไขอย่างใดแลว้ ใหเ้จา้พนักงาน
ทีด่นิดาํเนินการตามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่นัน้ตามวธิกีารทีอ่ธบิดกีาํหนด 
 การตัง้คณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่ใหโ้อกาสคดัคา้นและ
การพจิารณาเพกิถอนหรอืแกไ้ข ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 สว่นแนวทางพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 กไ็ดใ้หค้วามสาํคญั
กบัเรือ่งทีด่นิโดยระบุไวใ้น แนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
 1. รกัษาและคุม้ครองพื้นที่ที่มศีกัยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนใหเ้กษตรกรรายย่อยมทีี่ดนิ
เป็นของตนเองหรอืมสีทิธทิํากนิในที่ดนิ โดยการปรบัปรุงกฎ ระเบยีบ ที่มอียู่ให้เอื้อต่อการนําที่ดนิ            
มาใชเ้พือ่การเกษตร 
 2. เร่งรดัให้มกีารนําที่ดนิที่ซื้อจากเอกชนมาดําเนินการปฏริูปเพื่อเกษตรกรรม และใช้มาตรการ            
ทางภาษีเพื่อบงัคบัหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินไว้เป็นจํานวนมากโดยไม่ได้จดัทําประโยชน์
ในทางเศรษฐกจิและสงัคมใหห้นัมาทาํประโยชน์ในพืน้ทีด่งักลา่วมากขึน้ 
 3. เร่งรดัการจดัใหม้อีงคก์รและระบบบรหิารจดัการทีด่นิใหเ้ป็นรปูธรรมโดยเรว็เพื่อเป็นกลไก
ในการกระจายการถอืครองที่ดนิอย่างเป็นธรรมและดําเนินการใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิใ์นที่ดนิเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ถงึ และสนับสนุนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของรฐัอย่างคุม้ค่าโดยเกษตรกร
และชุมชน รวมทัง้เร่งรดัการออกเอกสารสทิธิห์รอืจดัสรรสทิธใินที่ดนิอย่างเป็นธรรมใหแ้ก่เกษตรกร            
ผูไ้รท้ีท่าํกนิใหม้ทีีด่นิเป็นของตนเอง 
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 คณะกรรมการปฏริูปประเทศเมื่อเรว็ ๆ น้ี (ในปี พ.ศ. 2553) ยงัได้จดัทําขอ้เสนอต่อสงัคม               
ให้มกีารปฏริูปการบรหิารจดัการที่ดนิเพื่อการเกษตรด้วยการทบทวนวางแผนการใช้ที่ดนิเสยีใหม่
กําหนดเพดานการถอืครองทีด่นิของรฐัใหเ้ป็นเอกภาพ โดยไดอ้ธบิายวธิปีฏบิตัอิย่างค่อนขา้งละเอยีด
ในระดบัหน่ึงไวแ้ลว้ดว้ย 
 สาํหรบัรฐับาลปจัจุบนักม็นีโยบายทีช่ดัเจนในการสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า
ในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการ 
 - ปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืนโดยใช้
มาตรการทางภาษแีละจดัตัง้ธนาคารทีด่นิใหแ้ก่คนจนและเกษตรกรรายยอ่ย 
 - พจิารณาใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิทีร่า้งทางราชการ 
 - ปกป้องทีส่าธารณประโยชน์ ทีด่นิทุ่งเลี้ยงสตัว ์หา้มการปิดกัน้ชายหาดสาธารณะ ผลกัดนั

กฎหมายในการรบัรองสทิธขิองชุมชนในการจดัการทรพัยากร ทีด่นิ น้ํา ปา่ไม ้และทะเล 

 - ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม แกไ้ขปญัหาการดาํเนินคดกีบัคนจน 
 นโยบาย ทศิทาง และแนวทางของรฐัเกีย่วกบัการจดัการแกไ้ขปญัหาทีด่นิ จงึมอียูแ่ลว้ ตัง้แต่
เจตนารมณ์ของกฎหมายรฐัธรรมนูญ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและนโยบายรฐับาล              
มีความสอดคล้องไปในทิศทางการกระจายที่ดินไปสู่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน               
แต่ในทางปฏบิตัจิะทาํอยา่งไรจงึจะประสบผลสาํเรจ็ในเรว็วนั 
 กล่าวโดยสรุป รฐับาลมีเจตจํานงที่จะแก้ไขปญัหาที่ดิน และแนวคิด วิธีการยงัติดอยู่กับ             
การทํางานด้วยกลไกระบบราชการเป็นหลกั ยงัมปีญัหาในเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนและ
สถาบนัวชิาการทีย่งัไมม่บีทบาทมากนกั 
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5. การละเมิดสิทธิท่ีดินป่าไม้ 
 

5.1 ความเป็นมาและภาพรวมสถานการณ์ปัญหา 

ป่าไมเ้ป็นฐานทรพัยากรที่มคีวามสําคญัต่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มคนฐานรากของสงัคม             
ที่มีหน้าที่ผลิตอาหารป้อนประชากรทัง้ประเทศ การสนับสนุนให้ราษฎรในชนบทมีชีวิตอยู่กับ               
ฐานทรพัยากร มกีารจดัการทรพัยากรทีส่มดุลยัง่ยนืตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะช่วยสรา้งงาน 
กระจายรายได้ กระจายหน้าที่และความรบัผดิชอบในการดูแลทรพัยากรสาธารณะและสิง่แวดล้อม             
จงึทําให้เกิดความมัน่คงทางทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง ระบบนิเวศและสิง่แวดล้อมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้ ๆ ทีป่า่ไมม้คีวามสาํคญัเช่นน้ี หากแต่กลบัมสีญัญาณหลายประการทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
สถานการณ์ปญัหาความเสือ่มโทรมของปา่ไมแ้ละทรพัยากรในประเทศไทย ทัง้การสญูเสยีพืน้ทีป่า่ธรรมชาต ิ
ที่สมบูรณ์ถึง 80 ล้านไร่ในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา หรอืปีละกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งส่งผลทําให้ความ
หลากหลายทางชวีภาพของระบบนิเวศปา่ถูกทาํลายเป็นจาํนวนมาก 

รายงานของสถาบนันโยบายศกึษา สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (2534)  สรุปสาเหตุหลกั
ของปญัหาทีด่นิทาํกนิในเขตปา่ไมไ้ว ้7 ประการคอื 1. ราษฎรอยูอ่าศยัและทาํกนิมาก่อนทีจ่ะประกาศ
เป็นปา่สงวนแห่งชาตแิละปา่อนุรกัษ์ 2. การเพิม่ขึน้ของประชากรและการขยายตวัของชุมชนโดยไมม่ี
ที่ดนิทํากนิรองรบั 3. การปฏริูปที่ดนิและการจดัสรรที่ดนิของรฐัใหเ้กษตรกรลม้เหลวไม่สามารถ
แกป้ญัหาเกษตรกรไรท้ีด่นิทํากนิได ้4. นโยบายการลดขนาดภาคเกษตรใหไ้ปสู่ภาคอุตสาหกรรมไม่
เป็นจรงิ ภาคอุตสาหกรรมรองรบัไม่พอ และเกษตรกรที่เปลี่ยนไปเป็นคนงานไม่ไดม้คีุณภาพชวีติดี
กวา่เดมิ 5. นโยบายดา้นเศรษฐกจิของรฐัชกันําคนใหไ้ปตัง้ชุมชนในปา่ ตัง้แต่สมัปทานทาํไม ้สมัปทาน
เหมอืงแร่ การอนุญาตใหเ้ช่าพืน้ทีป่า่สงวนฯ ฯลฯ 6. การสญูเสยีทีด่นิเกษตรในพืน้ทีร่าบใหก้บันายทุน
และสถาบนัการเงนิ และ 7. กระแสพชืเศรษฐกจิเพือ่อุตสาหกรรมและการสง่ออก และในช่วงเวลาต่อ ๆ 
มา กม็กีารวเิคราะหเ์หตุปจัจยัการทําลายปา่มาโดยตลอดและขอ้สรุปปญัหาและขอ้เสนอแนะใหแ้กไ้ข
ปญัหากม็ไิดม้อีะไรใหมท่ีแ่ตกต่างไปจากน้ี  

ระยะไม่นานมาน้ี การสูญเสยีที่ดนิป่าไมย้งัเกิดจากกลไกตลาด กลไกรฐั และกระบวนการ
ยุตธิรรม โดยกระบวนการฟอกบรสิุทธิข์องสนิทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัป่าไมเ้ช่น การถางป่าแลว้นําทีด่นิ 
ไปสรา้งหลกัฐานกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิแลว้ปล่อยใหท้ีด่นิถูกยดึขายทอดตลาดกส็ามารถซื้อกลบัมา
เป็นทีด่นิทีถู่กกฎหมายได ้รวมทัง้การนําเงนิทุนจากต่างชาตมิากวา้นซื้อทีด่นิโดยตัง้ตวัแทนทําธุรกจิ
ซื้อขายที่ดนิและไดเ้งนิสดกลบัไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ทีด่นิทีจ่ดัสรรโดยโครงการจดัทีด่นิเพื่อ
ช่วยเหลือคนจนที่ไร้ที่ดินของรฐัถูกเปลี่ยนมือมาเป็นของนายทุนและผู้ครอบครองที่ไม่ได้ทํากิน
มากกว่าครึง่ ทําใหเ้กษตรกรผูเ้คยไดร้บัการจดัสรรทีด่นิจากรฐัตอ้งกลบัไปถางป่าใหม่ รวมทัง้การ
กวา้นซือ้ทีด่นิเป็นผนืใหญ่โดยนายทุนระดบัชาตแิละทุนต่างชาต ิประเดน็น้ีเกดิขึน้ทัง้พืน้ทีเ่กษตรกรรม
ในภาคกลาง และพืน้ทีป่า่ในภาคใต ้เชน่ ทีเ่กาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และทีเ่กาะยาวจงัหวดัพงังา  

ต่อมา แมร้ฐัจะนําที่ดนิป่าไมท้ี่ถูกบุกเบกิเป็นที่ทํากนิแล้วมากําหนดเป็นเขตป่าเสื่อมโทรม 
เพื่อทําโครงการจดัสรรที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ หมู่บ้านป่าไม ้            
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สทิธทิํากนิ รวมทัง้การปฏริูปทีด่นิเขตปา่ แต่ไม่ชา้ไม่นานทีด่นิทีจ่ดัสรรของโครงการจดัทีด่นิเพื่อช่วยเหลอื
คนจนทีไ่ร ้ทีด่นิต่าง ๆ ของรฐั ถูกเปลีย่นมอืมาเป็นของนายทุนและผูค้รอบครองทีไ่ม่ไดไ้รท้ีด่นิทาํกนิ
มากกว่าครึง่ เกษตรกรผูเ้คยไดร้บัการจดัสรรทีด่นิจากรฐัและสูญเสยีทีด่นิไปอกีจงึมกักลบัไปถางป่าใหม ่
นอกจากนัน้ยังมีการอนุญาตให้เอกชนรายใหญ่เช่าที่ดินที่ประกาศเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมเพื่อ                   
ทาํการเกษตรดว้ย พืน้ทีอ่นุญาตจาํนวนมากทบัทีด่นิทํากนิของชาวบา้นในทอ้งถิน่ทําใหเ้กดิขอ้พพิาท
ขดัแยง้ระหว่างราษฎรในทอ้งถิน่กบับรษิทัเอกชนผูเ้ช่าที่ดนิ ดงักรณีพืน้ทีเ่ช่าทําสวนปาล์มในเขตป่า
สงวนจงัหวดักระบี่และสุราษฎร์ธานี และในช่วงหลงัวกิฤติเศรษฐกจิในปี 2540 ที่ดนิที่นายทุน
ครอบครองและนําเอกสารสิทธิไปเป็นทรพัย์ประกันกู้เงินจากธนาคารแล้วเป็นหน้ีเสียกลายเป็น
สนิทรพัย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ที่ดนิจํานวนมากจงึตกไปอยู่ในมอืของธนาคารและสถาบนัการเงนิ            
ซึ่งเมื่อรฐัจดัตัง้บริษัทบริหารสนิทรพัย์เข้ามาจดัการหน้ีก็ทําให้นักลงทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินไว้
จาํนวนมาก รวมทัง้การกวา้นซือ้ทีด่นิผนืเลก็ผนืน้อยของราษฎรในชนบทหรอืชดิชายเขตปา่หรอืชุมชน
ทอ้งถิน่ทีใ่ชท้ีด่นิทาํกนิสบืต่อกนัมาแต่ครัง้บรรพบุรุษแต่ไมม่เีอกสารสทิธริองรบัตามกฎหมาย ประเดน็
น้ีเกดิขึน้ทัง้พืน้ทีเ่กษตรกรรมในภาคกลาง และพืน้ทีป่า่ในภาคเหนือ ภาคใต ้เช่น ทีเ่กาะสมุย จงัหวดั              
สรุาษฎรธ์านี และ เกาะยาวจงัหวดัพงังา  

สถานการณ์ที่ดนิดงักล่าวขา้งต้นมมีติิของการละเมดิสทิธทิางกฎหมายและสทิธมินุษยชน          
ต่อชุมชนและราษฎรทอ้งถิน่อยู่ดว้ยจงึมเีรื่องรอ้งเรยีนจํานวนมากมาที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิประเดน็รอ้งเรยีนว่ามกีรณีการละเมดิสทิธใินการจดัการและใชป้ระโยชน์ทีด่นิและทรพัยากร
ป่าไมม้จีํานวนมากกว่าการละเมดิสทิธใินที่ดนิประเภทอื่น ลกัษณะปญัหาที่มกีารรอ้งเรยีนส่วนใหญ่             
มพีื้นฐานปญัหามาจากการใช้อํานาจรฐัประกาศเขตพื้นที่ป่าซ้อนทบัพื้นที่ชุมชนอยู่อาศยัและทํากนิ 
เช่น การประกาศเขตป่ารกัษาพนัธุ์สตัวป์่า เขตอุทยานแห่งชาต ิเขตป่าสงวนแห่งชาต ิหรอืเขตพืน้ที่
อนุรกัษ์ตามมติคณะรฐัมนตรี ดงัตัวอย่างกรณีการประกาศพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรฐัมนตร ี              
เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2543 และหา้มชาวบา้นเขา้ไปทํากนิในพืน้ทีด่งักล่าว การประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาตใิตร้่มเยน็ และเขตอุทยานแห่งชาตน้ํิาตกสีข่ดี ในพื้นที่ จ. สุราษฎร์ธานี ซ้อนทบัทีด่นิทํากนิ
ของราษฎร การประกาศเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ผาผึง้ จ. ชยัภูม ิหรอืการดําเนินโครงการปลูกปา่เฉลมิพระเกยีรติ
ซอ้นทบัทีด่นิทาํกนิของราษฎร  

การประกาศเขตปา่ซอ้นทบัพืน้ทีชุ่มชนนําไปสูก่ารใชอ้ํานาจรฐัในการจดัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
และทรพัยากรป่าไมไ้วท้ี่รฐัเพยีงฝ่ายเดยีว การจดัการและใช้ประโยชน์ของชุมชนที่เคยมมีาชา้นาน
กลายเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายละเมิดอํานาจรัฐไปในทันที นําไปสู่การจับกุมชาวบ้านและ                
การผลกัดนัชุมชนออกไปจากพืน้ทีข่องรฐั โดยมหีลายกรณีทีร่อ้งเรยีนวา่เจา้หน้าทีร่ฐัใชอ้ํานาจกระทํา
เกินกว่าเหตุในการจบักุมหรอืผลกัดนัชาวบ้านออกนอกพื้นที่และทําให้เกิดการทําร้ายร่างกายและ
ทําลายทรพัยส์นิของชาวบา้น เช่น กรณีหน่วยป้องกนัรกัษาปา่ใชอ้ํานาจและกําลงัเขา้จบักุมชาวบา้น
ในพืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาตน้ํิาหนาว จ. เพชรบรูณ์ หรอืกรณเีจา้หน้าทีอุ่ทยานแหง่ชาตหิาดนพรตัน์ธารา - 
หมู่เกาะพพี ีเขา้ทําลายและรื้อถอนผลอาสนิของชาวบ้านในพื้นที่ ต. หนองทะเล อ.เมอืง จ.กระบี ่
เป็นตน้  
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ในขณะเดยีวกนักม็กีารใชอ้ํานาจรฐัอนุญาตใหห้น่วยงานรฐัหรอืเอกชนเขา้ไปดําเนินโครงการ
ในพื้นที่ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ของชุมชน เช่น กรณีการออกเอกสารสทิธใินบรเิวณป่าพรุ ต.แม่รําพงึ            
อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ เพื่อก่อสร้างโรงงานถลุงเหลก็ หรอืกรณีการอนุญาตใชท้ี่ป่าที่เป็น            
ที่ทํากินของราษฎรทําสวนป่าคอนสาร สวนป่าโคกยาว อ. คอนสาร จ. ชยัภูม ิสวนป่าห้วยจนัทร ์           
จ. ศรสีะเกษ สวนปา่คลองทอ่ม จ.กระบี ่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรายงานขอ้มลูถงึ
เดอืนเมษายน 2551 สรุปคดใีนเขตปา่ ปี 2550 จํานวน 6,711 คด ีปี 2551 จํานวน 2,625 คด ี
โดยเฉพาะคดใีนศาลอุทธรณ์ภาค 5 (ครอบคลุมจงัหวดัในภาคเหนือตอนบน) ในปี พ.ศ. 2548 จาํนวน
คดฟ้ีองบุกรุกปา่สงวนแห่งชาต ิ 981 จาํนวนคดบีุกรุกเขตอุทยานแห่งชาต ิ 91 คด ีพ.ศ. 2550 จาํนวน
คดฟ้ีองบุกรุกปา่สงวนแหง่ชาต ิ1,144 จาํนวนคดบีุกรุกเขตอุทยานแหง่ชาต ิ103 คด ี 

การจบักุมฟ้องรอ้งคดบีุกรุกปา่ทัง้ปา่สงวนแห่งชาตแิละปา่อนุรกัษ์กบัชาวบา้นมากกวา่ 1 พนัคด ี
ชาวบ้านที่ถูกจบักุมฟ้องร้องดําเนินคดีแต่ละปีมีจํานวนกว่าพนัคน และหากมีการจบักุมฟ้องร้อง
ดําเนินคดกีบัราษฎรทีอ่ยู่ในเขตป่าทุกราย ตามขอ้มูลทีห่น่วยงานดา้นป่าไมร้ายงานใหก้บัคณะกรรมาธกิาร 
ชุดต่าง ๆ ของรฐัสภา มรีาษฎรอยู่ในเขตป่าสงวน 450,000 ราย อุทยานแห่งชาตแิละเขตรกัษา             
พนัธุ์สตัว์ป่า 185,916 ราย หากเจ้าหน้าที่รฐัปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายที่มอียู่อย่างเคร่งครดั                
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิราษฎรทีจ่ะตอ้งถูกจบักุมดําเนินคดใีนคดปีา่ไมท้ัง้หมดคงไมน้่อยกว่า 6 แสนราย 
การบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ก่าแก่ลา้สมยัและส่งผลใหร้าษฎรทีค่รอบครองทีด่นิประกอบอาชพีการเกษตร
โดยสจุรติกลายเป็นผูก้ระทาํผดิกฎหมายนบัแสนรายมานานนับครึง่ศตวรรษโดยไมอ่าจหาวธิกีารแกไ้ข
ไดน้อกจากเลอืกปฏบิตัจิบักุมเป็นราย ๆ ไป จงึสะทอ้นถงึการบรหิารจดัการทีด่นิปา่ไมท้ีผ่ดิทศิผดิทาง 
เพราะไม่สอดคล้องกบับรบิทของสงัคมและความเป็นจรงิในปจัจุบนัจนส่งผลกระทบต่อความมัน่คง 
ของชาต ิทําใหเ้ศรษฐกจิและสงัคมฐานรากไม่มัน่คง งานวจิยัหลายชิน้ไดเ้สนอทางออกไวใ้ห ้ทัง้เรื่อง
การจดัทําแนวเขตป่าให้ชดัเจน การตรวจสอบพิสูจน์สทิธิก์ารถือครองที่ดินในเขตป่าให้แล้วเสร็จ
โดยเรว็ รวมทัง้การเพกิถอนเขตปา่ทีป่ระกาศทบัทีด่นิราษฎรและชุมชน แต่ขอ้เสนอเหลา่น้ีไมไ่ดร้บัการ
พจิารณาจดัการแกไ้ขอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง ทาํใหไ้มส่ามารถแยกแยะออกไดว้า่ใครบา้ง คอื ผูบุ้กรุก
ทําลายป่าและจะจดัการแก้ไขอย่างไร ใครบา้งที่ถูกรฐัละเมดิสทิธทิี่ดนิที่เขาอยู่มาก่อนการประกาศเขตป่า 
และจะมวีธิกีารจดัการแกไ้ขอย่างไร ปจัจุบนัการบรหิารจดัการพืน้ทีป่่าจงึเป็นไปตามนโยบายฝ่ายการเมอืง
และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐโดยขาดหลักธรรมาภิบาลและหลักบริหารจัดการกิจการ
บา้นเมอืงทีด่เีพราะขาดการปรกึษาหารอืกบัทอ้งถิน่และประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ การละเมดิสทิธิ
มนุษยชนของราษฎรและชุมชนในเขตพื้นที่ป่าไมท้ี่มอียู่จงึยงัแก้ปญัหาไม่ได้ และที่กําลงัจะเกดิขึ้น            
อกีต่อไปกย็งัไมม่วีธิจีดัการแกไ้ข 

เพิม่ศกัดิ ์ มกราภริมย ์(2553) สรุปว่า มสีถานการณ์ทีส่ําคญับางประการทีบ่่งชี้ถงึความจําเป็น
เร่งด่วนต้องปฏริูปการป่าไมท้ัง้ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวกบัที่ดนิและป่าไม ้          
ซึง่เป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการรกัษาปา่ ประการแรก การสญูเสยีปา่ธรรมชาตทิีส่มบรูณ์อยา่งต่อเน่ืองถงึ 
80 ลา้นไร่ในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา หรอืปีละกว่า 1 ล้านไร่ ทําใหร้ะบบนิเวศป่าซึ่งมคีวาม
หลากหลายทางชวีภาพ ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก ประการที่สอง กระบวนการฟอกสนิทรพัย ์            
ที่เกี่ยวขอ้งกบัป่า เช่นการตดัไมผ้ดิกฎหมายโดยหาผูก้ระทําผดิไม่ไดแ้ลว้ทําให้ไมต้กเป็นของกลาง               
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ถูกประมลูกลบัไปยงันายทุนผูบ้งการตดัไม ้หรอืการถางป่าแลว้นําไปสรา้งหลกัฐานกูเ้งนิจากสถาบนั
การเงนิ เมื่อทีด่นิถูกยดึขายทอดตลาด กส็ามารถซื้อกลบัมาไดเ้ป็นทีด่นิทีถู่กกฎหมาย รวมทัง้การนําเงนิ            
ที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนจากต่างชาติมากว้านซื้อที่ดินโดยตัง้ตัวแทนทําธุรกิจและได้เงินสด                 
กลบัไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประการที่สาม ที่ดนิที่จดัสรรโดยโครงการจดัที่ดนิเพื่อช่วยเหลอื            
คนจนทีไ่รท้ีด่นิต่าง ๆ ของรฐั ถูกเปลีย่นมอืมาเป็นของนายทุนและผูค้รอบครองทีไ่ม่ไดไ้รท้ีด่นิทํากนิ
มากกวา่ครึง่ ทาํใหเ้กษตรกรผูเ้คยไดร้บัการจดัสรรทีด่นิจากรฐั ตอ้งกลบัไปถางปา่ใหม ่และประการทีส่ ี ่
การกวา้นซือ้ทีด่นิเป็นผนืใหญ่โดยนายทุนระดบัชาตแิละทุนต่างชาต ิ 

 

5.2 แนวคิดและวิธีปฏิบติัในการจดัการท่ีดินป่าไม้ 
 5.2.1 แนวคิด 
 แนวคดิหลกัทีส่าํคญัทางดา้นปา่ไมแ้ละการจดัการทีด่นิในเขตปา่ทีป่รากฏอยู่ในนโยบายและ
กฎหมายรวมทัง้มตคิณะรฐัมนตรหีลายฉบบัมสี่วนสําคญัต่อการกําหนดทศิทางการบรหิารจดัการป่า
และที่ดนิป่าไม้ ในที่น้ีจะนําเสนอต้นธารของแนวคดิหลกัที่สําคญัและส่งผลมากที่สุด คอื กฎหมาย
รฐัธรรมนูญ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ินโยบายป่าไมแ้ห่งชาต ิและแนวคดิสําคญั ๆ     
บางประการเกีย่วกบัการจดัทีด่นิในเขตปา่  
 1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาตรา 85 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นิใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหค้าํนึงถงึความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทัง้ผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ที่ดนิอย่างยัง่ยนื โดยต้องให้
ประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นินัน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจดว้ย 
 2) กระจายการถอืครองทีด่นิอย่างเป็นธรรมและดําเนินการใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ถึงโดยการปฏริูปที่ดนิหรือวธิอีื่น รวมทัง้จดัหาแหล่งน้ํา
เพือ่ใหเ้กษตรกรมน้ํีาใชอ้ยา่งพอเพยีงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

ความมุ่งหมายสําคญัของรฐัธรรมนูญในการคุ้มครองสทิธมินุษยชน นอกจากจะเป็นไปเพื่อ
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพขัน้พื้นฐานของบุคคลทัง้ที่เป็นปจัเจกบุคคลและบุคคลที่รวมกนัเป็นชุมชน
แลว้ ยงัมุง่คุม้ครองและสง่เสรมิการฟ้ืนฟูคุณคา่ในการธาํรงรกัษารากฐานแหง่การดาํรงชพีแบบพืน้บา้น
ตามปรกตขิองประชาชนซึ่งอาศยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้มคีวามสมดุลและยัง่ยนื มี
ความปลอดภยัและมคีุณภาพโดยอาศยัหลกัการมสี่วนร่วมของบุคคลที่รวมกนัเป็นชุมชนซึ่งเป็นผูม้ ี
ประโยชน์ไดเ้สยีสาํคญัในการใหส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 66 ผูต้คีวามรฐัธรรมนูญจงึ
ควรระลกึไวเ้สมอว่า เมื่อรฐัธรรมนูญรบัรองสทิธเิสรภีาพขัน้พื้นฐานอย่างใดไว ้ย่อมเป็นการกําหนด
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เน้ือหาสาระสาํคญัอนัเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าในเรื่องนัน้ ๆ ไวเ้สมอและย่อมมผีลผกูพนัองค์กรของรฐัทัง้
ปวง (กติตศิกัดิ ์ปรกต,ิ 2550) 
 2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
 แนวนโยบายและมาตรการบรหิารจดัการที่ดนิได้เสนอไวค้่อนขา้งชดัเจนตัง้แต่แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่6 (ระหวา่งปี พ.ศ. 2530 - 2534) โดยระบุปญัหาไวช้ดัเจนวา่ การ
พฒันาทรพัยากรปา่ไมท้ีผ่า่นมาในอดตี เน้นเฉพาะดา้นการอนุรกัษ์โดยใชม้าตรการป้องกนัและควบคุม 
ละเลยบทบาททางเศรษฐกจิของป่า และละเลยต่อบทบาทของประชาชนและองค์กรในระดบัทอ้งถิน่ 
การพฒันาป่าไมใ้นลกัษณะดงักล่าวจงึไม่ประสบผลดเีท่าที่ควร กล่าวคอืพื้นที่ป่าไมม้แีนวโน้มลดลง
อยา่งรวดเรว็ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา ดงันัน้ในระยะต่อไปจะขยายขอบเขตการพฒันาทรพัยากรปา่ไม้
ใหม้คีวามสําคญัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและการอนุรกัษ์ควบคู่กนัไป โดยกําหนดเป้าหมายระยะยาวใหม้ี
พืน้ทีป่า่ไม ้ซึง่รวมสวนปา่ของเอกชนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของประเทศ โดยมแีนว
การพฒันาทรพัยากรปา่ไมไ้ว ้ดงัน้ี 
 1) สนับสนุนใหป้ระชาชน และองคก์รประชาชนในระดบัทอ้งถิน่มบีทบาทและสว่นร่วมในการ
พฒันาทรพัยากรปา่ไมใ้หม้ากทีส่ดุ 
 2) ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทรพัยากรปา่ไม ้เพื่อลด
ปญัหาความขดัแยง้ 
 3) ปรบัปรุงการบริหารและการจดัการทรพัยากรป่าไม้โดยการจดัทําเครื่องมอืพื้นฐานให้
สมบรูณ์ และมกีารปรบัปรุงขอ้เสนอเรือ่งทีด่นิในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตติลอดมาจนถงึ
ปจัจุบนัซึง่อยูใ่นชว่งแผนฯ ฉบบัที ่11 

สว่นแนวทางพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 11 กย็งัใหค้วามสาํคญั
กบัเรือ่งทีด่นิหลายประการ ไดแ้ก่  

1) รกัษาและคุม้ครองพืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนใหเ้กษตรกรรายย่อยมี
ทีด่นิเป็นของตนเองหรอืมสีทิธทิาํกนิในทีด่นิ โดยการปรบัปรุงกฎ ระเบยีบ ทีม่อียูใ่หเ้อือ้ต่อการนําทีด่นิ
มาใชเ้พือ่การเกษตร 

2) เร่งรัดให้มีการนําที่ดินที่ซื้อจากเอกชนมาดําเนินการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม และใช้
มาตรการทางภาษีเพื่อบงัคบัหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินไว้เป็นจํานวนมากโดยไม่ได้จดัทํา
ประโยชน์ในทางเศรษฐกจิและสงัคมใหห้นัมาทาํประโยชน์ในพืน้ทีด่งักลา่วมากขึน้ 

3) เร่งรดัการจดัใหม้อีงคก์รและระบบบรหิารจดัการทีด่นิใหเ้ป็นรปูธรรมโดยเรว็เพื่อเป็นกลไก
ในการกระจายการถอืครองที่ดนิอย่างเป็นธรรมและดําเนินการใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิใ์นที่ดนิเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ถงึ และสนับสนุนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของรฐัอย่างคุม้ค่าโดยเกษตรกร
และชุมชน รวมทัง้เร่งรดัการออกเอกสารสทิธิห์รอืจดัสรรสทิธใินทีด่นิใหแ้ก่เกษตรกรผูไ้รท้ีท่ํากนิใหม้ี
ทีด่นิเป็นของตนเองอยา่งเป็นธรรม 

แนวคดิหลกั ๆ ในระดบัชาตเิกีย่วกบัการจดัการทีด่นิปา่ไม ้จงึกล่าวไวช้ดัว่าใหค้าํนึงถงึความ
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวถิีชวีติของชุมชนท้องถิ่น ยงัได้เน้นการมสี่วนร่วม
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ตดัสนิใจของประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกําหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นิและการพฒันา
ทรพัยากรปา่ไม ้แต่หน่วยงานของรฐยงัมไิดนํ้าแนวคดิใหม ่ๆ เหลา่น้ีไปปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
 3. นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 นโยบายปา่ไมแ้ห่งชาต ิจดัทาํโดยคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตติามมตคิณะรฐัมนตรี
วนัที ่22 มกราคม 2528 โดยมสีาระสาํคญั 20 ประการ ดงัน้ี 
 1) ใหม้กีารกําหนดแนวทางการจดัการและพฒันาทรพัยากรป่าไมใ้นระยะยาว โดยเน้นการ
ประสานระหวา่งทรพัยากรปา่ไมแ้ละทรพัยากรอื่น 
 2) ส่งเสรมิบทบาทและหน้าทีข่องส่วนราชการและภาคเอกชนในการจดัการและพฒันาปา่ไม้
รว่มกนั 
 3) ปรบัปรุงระบบการบรหิารงานปา่ไมแ้ห่งชาตใิหส้อดคลอ้งกบัปรมิานคุณภาพ และสภาพปา่
ไมแ้ละสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 4) ใหม้พีืน้ทีป่่าไมอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 40 ของพื้นทีป่ระเทศ เพื่อประโยชน์ 2 ประการ คอื ป่า
เพือ่การอนุรกัษ์รอ้ยละ 15 และปา่เพือ่เศรษฐกจิรอ้ยละ 25  
 5) รฐัและภาคเอกชนจะพฒันาพืน้ทีป่า่ไมไ้ปสูเ่ป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
 6) เพิม่การใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการพฒันาการเกษตรเพือ่ลดการทาํลายพืน้ทีป่า่ไม ้
 7) จดัใหม้แีผนพฒันาปา่ไมไ้วเ้ป็นสว่นหน่ึงของแผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิ
 8) เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไม ้
 เรง่รดัปรบัปรุงการวางผงัเมอืง และกําหนดพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีช่นบทและพืน้ทีเ่กษตรในแต่
ละจงัหวดัใหแ้น่นอน เพือ่ป้องกนัการบุกรุกพืน้ทีป่า่ไม ้
 9) ใหม้คีณะกรรมการนโยบายปา่ไมร้ะดบัชาตเิป็นการถาวร 
 10) ใหค้วามรู ้ทศันคต ิความสาํนึก ความรูส้กึ และทกัษะแก่ประชาชนเกีย่วกบัผลประโยชน์ที่
จะไดร้บัจากทรพัยากรปา่ไม ้และผลเสยีของการตดัไมท้าํลายปา่ และการใชไ้มอ้ยา่งฟุม่เฟือย 
 11) สง่เสรมิการปลกูปา่ภาคเอกชนและภาครฐับาล เพือ่ใชส่อยการอุตสาหกรรมและสง่ออก 
 12) สง่เสรมิใหม้โีรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเน่ือง และโรงงานเยือ่กระดาษ 
 13) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การรกัษาและเพิ่มป่าไม้ และการตัดฟนัต้อนไม้มาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 14) ใหม้กีารตัง้สถาบนัวจิยัปา่ไมร้ะดบัชาต ิ
 15) ใหม้กีารปลกูปา่เพือ่เป็นแหลง่พลงังาน 
 16) กําหนดพื้นทีท่ี่มคีวามลาดชนัโดยเฉลีย่ 35 เปอร์เซ็นต์ ขึน้ไปไวเ้ป็นพืน้ที่ป่าไม ้โดยไม่
อนุญาตใหม้กีารออกโฉนด หรอื น.ส.3 
 17) กําหนดแนวปฏบิตัทิีแ่น่นอนชดัเจนเกีย่วกบัการแกป้ญัหาการทาํลายปา่ในรปูแบบต่าง ๆ 
เชน่ การทาํไรเ่ลือ่นลอย ฯลฯ 
 18) กาํหนดใหม้สีิง่จงูใจในการสง่เสรมิการปลกูปา่ภาคเอกชน 
 19) กําหนดให้มีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการตัง้ถิ่นฐานในท้องถิ่นให้
สอดคลอ้งกบัการใชแ้ละการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศ 
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 การจดัทํานโยบายป่าไมถ้อืเป็นความก้าวหน้าของวงการป่าไมไ้ทยและอาจนับไดว้่าเป็นจุด
เริม่ของการทาํกระบวนการนโยบายสาธารณะดา้นทรพัยากรของประเทศไทย แต่การกําหนดนโยบาย
ปา่ไมแ้ห่งชาตเิกดิจากคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตสิัง่การโดยมกีรมปา่ไมเ้ป็นฝา่ยเลขานุการ 
มไิดส้ว่นรว่มจากภาคประชาสงัคม จงึทาํใหข้อบเขตเน้ือหาของนโยบายค่อนขา้งแคบทีเ่น้นการจดัการ
ป่าเพื่อตอบสนองการพฒันาเศรษฐกจิเป็นหลกัโดยไม่มโีจทยห์รอืปญัหาทีเ่ชื่อมโยงกบัการพฒันาใน
ภาคส่วนอื่น ๆ ทีช่ดัเจน นโยบายป่าไมจ้งึขาดมุมมองทางสงัคมและการพฒันาทีเ่ป็นส่วนสําคญัของ
การจดัการปา่ไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 
 5.2.2 แนวทางปฏิบติัการการบริหารจดัการท่ีดินป่าไม้ 
 ในการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐั ไดก้ําหนดแนวทางและมาตรการดําเนินงานหลายประการ 
เช่นการจําแนกหรือแบ่งที่ดินและป่าไม้ แนวทางน้ีมีความสําคัญที่ส่งผลต่อการวางแผนการใช้
ประโยชน์จากพืน้ที ่ตลอดจนถงึการวางแผนใหก้รรมสทิธิต่์อประชาชน โดยแบ่งเป็นปา่บกและปา่ชาย
เลน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  
 ป่าบก 
 1. การแบง่ประเภทผนืปา่ 
 นโยบายป่าไมแ้ห่งชาตไิดก้ําหนดพืน้ทีป่า่ไมท้ัว่ประเทศอย่างน้อยในอตัรารอ้ยละ 40 ของ
พืน้ทีป่ระเทศ เพือ่ประโยชน์ 2 ประการ คอื 
 1) ปา่เพื่อการอนุรกัษ์ กําหนดไวเ้พื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดนิ น้ํา พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัวท์ีห่ายาก 
และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําท่วม และการพงัทลายของดิน ตลอดทัง้เพื่อประโยชน์ใน
การศกึษา การวจิยั และการนนัทนาการของประชาชนในอตัรารอ้ยละ 15 ของพืน้ทีป่ระเทศ 
 2) ปา่เศรษฐกจิ กําหนดไวเ้พือ่การผลติไมแ้ละของปา่เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกจิ ในอตัรา
รอ้ยละ 25 ของพืน้ทีป่ระเทศ ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่6 ไดก้ําหนด
มาตรการดาํเนินการไว ้เพื่อความชดัเจนในการกําหนดขอบเขตความรบัผดิชอบระหวา่งรฐักบัเอกชน 
และประชาชน ในการพฒันาทรพัยากรปา่ไม ้รวมทัง้เพื่อประโยชน์ในการจดัทําแผนงานและโครงการ
พฒันาทรพัยากรปา่ไม ้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะและปญัหาของพืน้ทีป่า่ไมแ้ต่ละประเภท โดยแบ่งพืน้ที่
ปา่ไมเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 
 (1) ปา่เพือ่การอนุรกัษ์ ไดแ้ก่ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ ปา่ตน้น้ําลาํ
ธารชัน้1 เพื่อใหเ้หมาะสมกบัหลกัเกณฑก์ารอนุรกัษ์ จงึกําหนดใหม้พีืน้ทีป่า่อนุรกัษ์รอ้ยละ 15 ของ
พืน้ทีป่ระเทศ 
  (1.1) รฐับาลจะดาํเนินการป้องกนั รกัษาพืน้ทีป่า่ไมเ้พือ่การอนุรกัษ์ดงักลา่วอยา่งจรงิจงั 
  (1.2) รฐับาลจะบรหิารและจดัการใหเ้อกชนเขา้มามสีว่นรว่มพฒันาพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ ในบาง
พืน้ที ่โดยไมม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อการอนุรกัษ์ปา่ไม ้
 (2) ป่าเศรษฐกิจ คือพื้นที่ป่าไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้และเป็นพื้นที่
นอกเหนือจากป่าอนุรกัษ์ เพื่อให้มีปริมาณไม้ใช้สอยเพียงพอในประเทศ จึงกําหนดให้มีพื้นที่ป่า
เศรษฐกจิ รอ้ยละ 25 ของพืน้ทีป่ระเทศ 
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  (2.1) รฐัจะดําเนินการจําแนกพืน้ทีป่่าไมเ้ศรษฐกจิทีถู่กบุกรุกและมสีภาพเสื่อมโทรมออก
จากพืน้ทีป่า่ทีม่สีภาพอุดมสมบูรณ์ พืน้ทีป่า่เสื่อมโทรมทีม่คีวามเหมาะสมในการทําเกษตร สนับสนุน
ให้เอกชนทําการเกษตรควบคู่กบัการปลูกป่า สําหรบัพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ไม่เหมาะสมกบัการทํา
เกษตร สนบัสนุนใหเ้อกชนทาํการปลกูปา่ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการปรบัสภาพดนิเพือ่เป็นการทดแทนปา่เสือ่ม
โทรมและเพือ่เสรมิรายได ้
  (2.2) สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทเอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้มสี่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการและพฒันาทรพัยากรป่าไมใ้หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คุณภาพ และประหยดั โดย
เน้นใหม้กีารปลกูปา่ 3 ประเภท คอื  
   ก. การปลูกป่าไม้โตเร็วและสวนผลไม้ มีหลกัเกณฑ์การสนับสนุนพิจารณาโดย
พจิารณาความเหมาะสม 2 ประการคอื พนัธุ์ไมแ้ละพื้นที่ปลูก กล่าวคอืจะต้องเป็นพนัธุ์ไมแ้ละพชื
เศรษฐกจิ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด อยา่งแทจ้รงิ และเป็นประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์ดนิและ
น้ํา สาํหรบัพืน้ทีป่ลกูจะตอ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมของดนิ และการนําไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละพืน้ที ่
   ข. การปลูกไม้มคี่าทางเศรษฐกจิ สนับสนุนให้มกีารปลูกไมส้กัทัง้ภาคเอกชนและ
ภาครฐับาล เพือ่ใหป้ระเทศรกัษาสภาพความเป็นผูนํ้าในการสง่ออกไมคุ้ณภาพดไีดต่้อไป 
   ค. การปลูกป่าชุมชน สนับสนุนองค์กรประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ใหร้่วมมอืกนัปลูก
ปา่และแบง่ปนัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการปลกูปา่โดยเน้นพนัธุไ์มอ้เนกประสงคร์วมทัง้มกีารสนับสนุน
ใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากไมอ้ยา่งประหยดั 
 2. การจดัการพืน้ทีป่า่ไม ้
  2.1 การจดัการทีด่นิในปา่เศรษฐกจิ 
  ป่าเศรษฐกจิ หมายถงึ ป่าที่สามารถใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิได ้ซึ่งตามนโยบายป่าไม้
แห่งชาตไิดก้ําหนดใหม้พีืน้ทีป่่าประเภทน้ี รอ้ยละ 25 ของพืน้ทีป่ระเทศ การจดัการทีด่นิในป่า
เศรษฐกจิ นอกจากจะเป็นการอนุญาตใหท้ําไมแ้ละเกบ็หาของป่าแลว้ ยงัเป็นการใหป้ลูกสรา้งสวนป่า
ตามเงื่อนไขสมัปทานป่าไมแ้ละปลูกสรา้งสวนปา่ในพืน้ทีป่่าเสื่อมโทรม แต่การทําไมอ้อกสมัปทานได้
ถูกยกเลกิไปตามพระราชกําหนดแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.ปา่ไม ้2484 พ.ศ. 2530 เพิม่เตมิหมวด 6 ทว ิ
การสัง่แกไ้ขเปลีย่นแปลงสมัปทานและการสิน้สุดของสมัปทาน ดงันัน้ในปจัจุบนั การจดัการทีด่นิในปา่
เศรษฐกจิจงึคงมแีต่การเกบ็หาของปา่และการปลกูสรา้งสวนปา่ในพืน้ทีเ่สือ่มโทรมตามระเบยีบกรมปา่
ไมว้า่ดว้ยการอนุญาตเกบ็หาของปา่ภายในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2529 ระเบยีบกรมปา่ไมว้า่ดว้ย
การอนุญาตใหท้าํการปลกูสรา้งสวนปา่ หรอืปลกูไมย้นืตน้ภายในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2530 และ
ระเบยีบกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์วา่ดว้ยการจา้งทาํการปลกูปา่และบาํรุงรกัษา พ.ศ. 2530 
  2.2 การจดัการทีด่นิในเขตอนุรกัษ์  
  ปา่อนุรกัษ์ไดแ้ก่ อุทยานแหง่ชาต ิวนอุทยาน เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่และเขตอนุรกัษ์อื่น  ๆ 
ทางการป้องกนัสิง่แวดลอ้ม และการจดัการที่ดนิในเขตอนุรกัษ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีกเ็ป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบยีบปฏบิตัิว่าด้วยการนัน้เช่นการจดัการเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติก็ดําเนินตามมา พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ.2504 หรอืเขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์า่กต็อ้งดําเนินตาม พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครอง
สตัวป์า่เป็นตน้ 
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  2.3 สภาพการและแนวทางในการจดัการพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม 
  บทบญัญตัวิา่ดว้ยปา่เสื่อมโทรมปรากฏตามมาตรา 16 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวน
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 ทีบ่ญัญตัวิา่ในกรณทีีป่า่สงวนแหง่ชาตทิัง้หมดหรอืบางสว่นมสีภาพเป็นปา่รา้งเก่า 
หรอืทุ่งหญ้าหรอืเป็นป่าทีไ่ม่มไีม่มคี่าขึน้เลย หรอืมไีมม้คี่าทีส่มบูรณ์เหลอือยู่เป็นส่วนน้อยและป่านัน้
ยากทีจ่ะกลบัคนืดตีามธรรมชาต ิทัง้น้ีโดยมสีภาพตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีร่ฐัมนตรกีําหนดโดย
อนุมตัคิณะรฐัมนตร ีใหถ้อืวา่ปา่สงวนแหง่ชาตใินบรเิวณดงักลา่วเป็นปา่เสือ่มโทรม 
  ป่าเสื่อมโทรมดงักล่าวน้ีถ้าทางราชการมีความจําเป็นต้องปรบัปรุงฟ้ืนฟูก็ให้ประกาศ
กาํหนดเขตทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นเขตปรบัปรุงสวนปา่แหง่ชาต ิเมือ่มกีารประกาศขา้งตน้บุคคลทีเ่ขา้
มาทาํประโยชน์หรอือาศยัอยูใ่นเขตอยูแ่ลว้ อาจขออนุญาตทาํประโยชน์ หรอือาศยัอยูไ่ด ้แต่ไมเ่กนิ 20 
ไร่ต่อครอบครวั และมกีําหนดเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี ซึง่บุคคลทีไ่ดอ้นุญาตอาจขอปลกู
ปา่หรอืไมย้นืตน้ในทีด่นิทีเ่คยทําประโยชน์หรอือยู่อาศยัเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ ถา้พสิจูน์ได้
ว่ามคีวามสามารถ และมเีครื่องมอืหรอือุปกรณ์ ซึ่งอธบิดมีอีํานาจอนุญาตได้ แต่ต้องไม่เกนิ 35 ไร่/ 
ครอบครวั และระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปีแต่ไมเ่กนิ 30 ปี 
 ต่อมาไดม้กีารพจิารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขในการกาํหนดสภาพปา่เสือ่มโทรม และ
มาตรการใชท้ีด่นิในพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่ มถุินายน 2530 และ 9 พฤษภาคม 
2532 ดงัน้ี 
 ก. พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิีถ่อืว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม ตอ้งมสีภาพตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข
ดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นปา่ไมท้ีม่ไีมม้คี่าทีม่ลีกัษณะสมบรูณ์เหลอือยู่เป็นส่วนน้อยและปา่นัน้ยากทีจ่ะกลบัฟ้ืน
คนืดไีดต้ามธรรมชาต ิโดยมไีมข้นาดความโตจดัโดยรอบลาํตน้ตรงทีส่งู 130 ซ.ม. ตัง้แต่ 50 - 100 ซ.
ม. ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พืน้ทีไ่มเ่กนิไรล่ะ 8 ตนั หรอืไมม้ขีนาดความโตเกนิ 100 ซ.ม.ขึน้ไปขึน้กระจายตวั
อยูท่ ัว่พืน้ไมเ่กนิไรล่ะ 2 ตน้ 
 2. การสาํรวจพืน้ทีต่ามขอ้ 1 ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
  2.1 ในกรณีทีพ่ ืน้ทีข่ออนุญาตมพีืน้ทีม่ากกวา่ 500 ไร่ ควรมกีารตรวจสอบภาพถ่ายทาง
อากาศหรอืภาพถ่ายดาวเทยีม มาตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ถ่ายใหม่ที่สุดเพื่อ
ประเมนิสภาพปา่โดยทัว่ไปหากมพีืน้ทีป่า่ทีส่มบรูณ์ใหก้นัออก  
  2.2 ใหส้าํรวจโดยวธิทีาํแปลงตวัอยา่ง Line Plot ใหก้ระจายทัว่พืน้ทีไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 
ของพื้นที่ เพื่อหาปรมิาณของไม้ขนาดต่าง ๆ ในการประเมนิไมค้วรใช้ค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ป่าผนืใหญ่ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑค์วรใชค้า่เฉลีย่ต่อพืน้ทีป่า่ในแต่ละแปลงทีส่าํรวจ  
 ข. มาตรการการใชท้ีด่นิในพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม 
  1. ในกรณีปา่เสือ่มโทรมนัน้อยูใ่นพืน้ทีต่น้น้ําธาร ชัน้ 1เอ 1บ ีและชัน้ที ่ 2 แมจ้ะมตีน้ไม้
น้อยเพยีงใดกต็าม กม็ใิหก้าํหนดเป็นปา่เสือ่มโทรม 
  2. ในการกําหนดใหพ้ืน้ทีใ่ดเป็นปา่เสื่อมโทรม ตาม พ.ร.บ.ปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ปา่สงวนแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528 นัน้ ไมม่ผีลผกูพนัในการทีจ่ะให้
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ราษฎรเขา้ไปทาํประโยชน์ตลอดไปสาํหรบัราษฎรซึ่งมคีุณสมบตัติามทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบกรมปา่ไม้
วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์งือ่นไขในการอนุญาตใหท้าํประโยชน์ และอยูอ่าศยัในเขตปรบัปรุงปา่สงวนแหง่ชาต ิ
 ป่าชายเลน 
 การจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ปา่ชายเลนครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2524 เมื่อพบวา่ปา่ชายเลน
ลดลงอยา่งรวดเรว็ ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2518 - 2522 มกีารจดัตัง้คณะกรรมการทรพัยากรปา่ชาย
เลนแห่งชาตขิึน้มาดูแล และไดม้มีตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 เหน็ชอบกบั
หลกัเกณฑแ์ละมาตรการในการพจิารณากาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีป่า่ชายเลน ดงัน้ี 
 1. แนวทางในการจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปา่ชายเลนของประเทศไทย กําหนดเป็น 3 
เขตดงัน้ี 
  1.1 เขตอนุรกัษ์ หมายถงึพืน้ทีป่า่ชายเลนทีห่วงหา้มมใิหม้กีารเปลีย่นแปลงใด ๆ นอกจาก
จะปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิเพือ่รกัษาไวซ้ึง่สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศไดแ้ก่ 

    1.1.1 พืน้ทีแ่หลง่รกัษาพนัธุพ์ชื และสตัวน้ํ์าทีม่คีา่ทางเศรษฐกจิ 
    1.1.2 พืน้ทีแ่หลง่เพาะพนัธุพ์ชื และสตัวน้ํ์า 
    1.1.3 พืน้ทีท่ีง่่ายต่อการถูกทําลาย และการพงัทลายของดนิ ไดแ้ก่หาดทราย สนั

ทราย หาดเลน เลนงอก และทรายงอก 
    1.1.4 พืน้ทีท่ีม่คีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ี
    1.1.5 สถานทีท่ีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน่ 
    1.1.6 เขตอุทยานแห่งชาต ิวนอุทยาน แหล่งท่องเทีย่ว เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์า่และ

เขตหา้มลา่ 
    1.1.7 พืน้ทีท่ีค่วรสงวนไวเ้พือ่เป็นแนวป้องกนัลม คลืน่ และกระแสน้ํา 
    1.1.8 พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมต่อการสงวนไว ้เพือ่เป็นสถานทีศ่กึษาวจิยั 
    1.1.9 พืน้ทีป่า่ทีส่มควรสงวนไวเ้พือ่รกัษาสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศ 
    1.1.10 พืน้ทีท่ีอ่ยูห่่างไมน้่อยกวา่ 20 เมตร จากรมิฝ ัง่แมน้ํ่าลาํคลองธรรมชาต ิและ

ไมน้่อยกวา่ 75 เมตร จากชายฝ ัง่ทะแล 
1.2 เขตเศรษฐกจิ แบง่ออกไดด้งัน้ี 

   1.2.1 เขตเศรษฐกจิ ก. หมายถงึพืน้ทีป่่าชายเลนทีย่อมใหใ้ชป้ระโยชน์เฉพาะใน
กจิการดา้นป่าไมเ้พื่อผลผลติทีส่มํ่าเสมอตามหลกัวชิาการปา่ไม ้ไดแ้ก่พืน้ทีป่า่สมัปทาน พืน้ทีป่า่ชาย
เลนนอกสมัปทานทีเ่หมาะสมแก่การอนุรกัษ์ เพือ่เป็นปา่ชุมชน และพืน้ทีส่วนปา่เพือ่ผลผลติดา้นปา่ไม้
ของรฐับาลและเอกชน 
   1.2.2 เขตเศรษฐกจิ ข. หมายถงึพืน้ทีป่า่ชายเลนทีย่อมรบัใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
และการพฒันาดา้นอื่น ๆ ได ้แต่ตอ้งคาํนึงถงึผลดแีละผลเสยีดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ยพืน้ทีล่กัษณะน้ีไดแ้ก่ 

    (1) พืน้ทีเ่กษตรกรรมเพือ่การกสกิรรม การเลีย้งสตัวก์ารประมงและการทาํนาเกลอื 
    (2) พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเพือ่การทาํเหมอืงแรแ่ละการสรา้งโรงงานอุตสาหกรรม 
    (3) พืน้ทีท่ีเ่ป็นแหลง่ชุมชน 
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    (4) พืน้ทีท่ีเ่ป็นทา่เทยีบเรอื 
    (5) พืน้ทีอ่ื่น ๆ 

 2. คณะรฐัมนตรไีดม้ขีอ้สงัเกตใหก้ระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ไปพจิารณา ดงัน้ี 
  2.1 ควรมกีารกาํหนดใหม้กีารจดัตัง้อนุกรรมการทรพัยากรธรรมชาตชิายเลนระดบัจงัหวดั 
เพื่อกําหนดมาตรการอนุรกัษ์และพฒันาป่าชายเลน และควบคุมดูแลให้มกีารปฏบิตัติามเขตการใช้
ประโยชน์ปา่ชายเลนทีจ่าํแนกไว ้
  2.2 ควรจดัใหม้หีลกัเขต ตามพืน้ทีท่ีม่อียูใ่นเขตอนุรกัษ์ทุก ๆ รอ้ยเมตรทีส่ามารถเหน็ได้
เดน่ชดัเพือ่ป้องกนัการบุกรุกปา่ชายเลน 
  2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งฟ้ืนฟูสภาพปา่ชานเลน โดยส่งเสรมิการปลกูปา่
ชายเลนใหม้ากขึน้ ทัง้น้ีอาจขอรบัสนับสนุนช่วยเหลอืจากกระทรวงมหาดไทย (กรมราชทณัฑ)์ ในดา้น
แรงงาน นกัโทษทีจ่ะดาํเนินการดงักลา่วไดท้างหน่ึง 
 3. ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
 มกีารเสนอแนะมาตรการการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีป่า่ชายเลนของคณะกรรมการกําหนด
เขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีป่า่ชายเลน และคณะกรรมการทรพัยากรธรรมชาตปิา่ชายเลนดงัน้ี 
  3.1 มาตรการการใชท้ีด่นิในเขตอนุรกัษ์ ควรมมีาตรการ 
   3.1.1 หา้มเปลีย่นแปลงลกัษณะพืน้ทีป่า่ชายเลนไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบอื่นอย่าง
เดด็ขาด เพือ่รกัษาสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ 
   3.1.2 บํารุงรกัษาป่าที่มอียู่ และระงบัการอนุญาตเขา้ทําประโยชน์ทุกชนิดโดย
เดด็ขาด ในกรณทีีม่กีารเขา้ทาํประโยชน์ในพืน้ทีท่ีม่อียูก่่อนแลว้ใหด้าํเนินการ 
   3.1.3 พืน้ทีท่ีก่ําหนดเป็นเขตหวงหา้ม/ เขตอนุรกัษ์ไวแ้ลว้หากสาํรวจพบวา่มสีภาพ
เสือ่มใหป้ลกูปา่ทดแทน 
   3.1.4 พืน้ทีท่ีเ่กดิมาใหม ่เช่น สนัดอนเลนงอก ใหถ้อืเป็นพืน้ทีป่า่ของรฐั และใหป้ลกู
สรา้งสวนป่า ยกเวน้ที่ดนิกรรมสทิธ์ของเอกชน หรอืการนําที่ดนิดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์อย่างอื่นให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ 
   3.1.5 บรเิวณทีม่รีาษฎรอาศยัอยูด่ ัง้เดมิเป็นการถาวรแลว้ ใหค้วบคุมมใิหม้กีารขยาย
เพิม่เตมิอกี    
   3.1.6 บรเิวณทีร่าษฎรทําประโยชน์อยู่แลว้ใหร้ะงบัการต่อใบอนุญาตใหม่ ส่วนทีม่ ี
การเขา้ทาํประโยชน์อยูแ่ลว้ใหร้ะงบัการต่อใบอนุญาต สว่นทีเ่ขา้ทาํประโยชน์ไมถู่กตอ้งตามกฎหมายก็
ใหด้าํเนินการเพกิถอนออกจากพืน้ทีใ่นทนัท ี
  3.2 มาตรการการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ก. ควรมมีาตรการ 
   3.2.1 พืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงสภาพใหฟ้ื้นฟูสภาพปา่เพือ่ประโยชน์ในกจิการปา่ไม้
ใหไ้ดผ้ลผลติสมํ่าเสมอ 
   3.2.2 ทีใ่ดทีม่กีารพฒันาจะเปลีย่นสภาพไปโดยไมถู่กตอ้งตามกฎหมายใหเ้พกิถอน
ออกจากพืน้ที ่และปลกูปา่ทดแทน 
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   3.2.3 เรง่รดัและสง่เสรมิใหภ้าครฐัและเอกชนฟ้ืนฟูสภาพปา่ชายเลนทีเ่สือ่มโทรมโดย
การปลกูปา่และปรบัปรุงระเบยีบกฎหมายใหท้นัสมยั และอาํนวยผลใหม้กีารปฏบิตัไิดอ้ยา่งรวดเรว็ 
   3.2.4 ควบคุมการทาํไม ้และการปลกูบาํรุงปา่ของผูร้บัสมัปทานโดยเครง่ครดั 
   3.2.5 ในกรณีที่จะอนุญาตใหท้ําเหมอืงแร่ให้พจิารณาถึงความเหมาะสมและให้
ดาํเนินการตามมต ิค.ร.ม. และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
   3.2.6 ส่วนราชการใดจําเป็นต้องใชท้ี่ดนิอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้ใหด้ําเนินตามมต ิ
ค.ร.ม. และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3 มาตรการการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่ขตเศรษฐกจิ ข. ควรมมีาตรการ 
   3.3.1 การใชพ้ืน้ทีท่าํกนิดา้นประมง เหมอืงแร่ กสกิรรม หรอืกจิกรรมอื่น ตอ้งมกีาร
ควบคุมวธิกีารปฏบิตัอิยา่งเขม้งวด เพือ่เป็นไปตามหลกัการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไม ้
   3.3.2 .ในการอนุญาตใชพ้ืน้ที ่จะตอ้งคาํนึงถงึผลดแีละผลเสยีทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
   3.3.3 การขอใชพ้ืน้ทีเ่พือ่กจิกรรมต่าง ๆ ใหด้าํเนินการตามมต ิครม.และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
 

5.3 นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 นโยบายด้านป่าไมข้องรฐับาลที่ผ่าน ๆ  มาเป็นการจดัดําเนินการภายใต้ระบบราชการโดยมี
กฎหมายปา่ไมห้ลกัทีส่าํคญั 5 ฉบบั คอื พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 พระราชบญัญตัิ
อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบญัญตัสิงวนและ
คุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัสิวนปา่ พ.ศ. 2535 
 รวมทัง้มตคิณะรฐัมนตรแีละคาํสัง่ทีส่าํคญั เชน่  
 คําสัง่นายกรฐัมนตร ี4 เม.ย. 2518 เรื่องราษฎรเขา้ทํากนิในทีป่า่สงวนแห่งชาต ิกําหนด
มาตรการแกไ้ขปญัหาราษฎรเขา้ไปทํากนิในเขตปา่สงวน กรณีปา่สงวนทีห่มดสภาพแลว้ใหร้าษฎรทํา
กนิต่อไปได ้และหากราษฎรถูกเจา้หน้าทีจ่บักุมคุมขงัไวก้ใ็หเ้จา้หน้าทีป่ล่อยตวัไป และถา้ราษฎรผูน้ัน้
จะเขา้ทาํกนิในทีน่ัน้กใ็หเ้ขา้ทาํกนิได ้และตัง้แต่น้ีเป็นตน้ไปหา้มบุกรุกปา่สงวนเป็นการเดด็ขาดหากบุก
รุกเข้าไปย่อมเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จะถูกดําเนินการตามกฎหมายต่อไป...(สมยันายคึกฤทธิ ์
ปราโมช เป็นนายกรฐัมนตร)ี 
 มตคิณะรฐัมนตร ี 9 เม.ย. 2518 เรื่องแผนงานจดัทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรในรปูหมูบ่า้นปา่ไมใ้นเขต
ปา่สงวนทีเ่สือ่มโทรม 
 มตคิณะรฐัมนตร ี9 ม.ค. 2522 ใหล้ดการทาํไมล้งรอ้ยละ 15 ทาํใหม้กีารปิดปา่มใิหม้กีารทาํไม ้
341 ปา่ 
 มตคิณะรฐัมนตร ี22 ส.ค. 2522 เหน็ชอบการช่วยเหลอืราษฎรทีบุ่กรุกอยูใ่นปา่สงวนแห่งชาติ
และปา่ไมถ้าวรของชาตใิหม้ทีีท่าํกนิ 
 มตคิณะรฐัมนตร ี 22 ม.ิย. 2525 เหน็ชอบนโยบายการใชแ้ละกรรมสทิธิท์ีด่นิ ใหจ้ดัทํา
โครงการจําแนกประเภททีด่นิในพืน้ที ่30 ลา้นไร่ พืน้ทีไ่ม่เหมาะสมแก่การเกษตรใหท้ําหมู่บา้นปา่ไม้
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และปลูกป่า พื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตรให้กรมป่าไม้ สํานักงานปฏิรูปที่ดิน และส่วนราชการ
เกีย่วขอ้งจดัทาํโครงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทาํกนิ 

มตคิณะรฐัมนตร ี 27 ก.ค. 2525 ใหส้าํนักงานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิดาํเนินการ
กาํหนดชัน้คุณภาพลุม่น้ําทีส่าํคญัของประเทศไทย  

มตคิณะรฐัมนตร ี3 เม.ย. 2527 อนุมตัใินหลกัการใหก้รมทีด่นิดาํเนินการโครงการพฒันาทีด่นิ 
และเรง่รดัการออกโฉนดทีด่นิทัว่ประเทศไทยใหเ้สรจ็ภายใน 20 ปี (2528 - 2547) 

มตคิณะรฐัมนตร ี 2 ม.ิย. 2530 เหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่เสือ่ม
โทรมตามความเหน็ของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ 

มตคิณะรฐัมนตร ี 1 ก.ย. 2530 เหน็ชอบเรื่อง “นโยบายทีด่นิ” ตามทีค่ณะกรรมการพฒันา
ชนบทแห่งชาตเิสนอ นโยบายดงักล่าวกําหนดเป็น 4 ดา้นคอื นโยบายที่ดนิเพื่อเศรษฐกจิ นโยบาย
ทีด่นิเพือ่สงัคม และนโยบายทีด่นิเพือ่ความมัน่คง และนโยบายชาวเขา  

มตคิณะรฐัมนตร ี12 เม.ย. 2531 เรือ่งการขดีแนวเขตปา่ไมล้งในระวางรปูถ่ายทางอากาศ 
มตคิณะรฐัมนตร ี17 ม.ค. 2532 มกีารประกาศใชพ้ระราชกําหนดแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.ปา่ไม ้

พทุธศกัราช 2484 ใหส้มัปทานปา่ไมส้ิน้สดุลงเวน้สมัปทานปา่ไมป้า่ชายเลน 
1. กฎหมายป่าไม้ 

 1.1) พระราชบญัญติัป่าไม้ พทุธศกัราช 2484 
 ปา่ไมแ้ต่เดมิอยูใ่นความดูแลของเจา้ผูค้รองนครต่าง ๆ เช่นนครเชยีงใหม ่นครแพร่ นครน่าน 
ในช่วงยุคล่าอาณานิคม ชาวต่างชาตกิดดนัใหร้ฐัสยามอนุญาตใหบ้รษิทัต่างชาตเิขา้มาทําไม ้จงึเป็น
เหตุใหม้กีารรวบอํานาจการจดัการปา่จากผูค้รองนครมาอยูใ่นมอืของรฐับาลสว่นกลางแต่เพยีงผูเ้ดยีว
และเริม่การบรหิารจดัการปา่ไมแ้บบใหม่ โดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่ 5 
แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ไดโ้ปรดเกลา้ทรงตัง้กรมปา่ไมข้ึน้เมือ่ พ.ศ. 2439 และไดท้รงตรา พ.ร.บ.วา่ดว้ย
ไมซุ้งและไมท้่อนเพื่อควบคุมไม่ใหเ้กดิการขโมยไมท้ีต่ดัฟนัแลว้ปล่อยใหล้อยหรอืล่องลงมาตามลําน้ํา 
ต่อมามปีระกาศรกัษาปา่รตันโกสนิทรศ์ก 116 มสีาระสาํคญัวา่ไมข้อนสกัเป็นบ่อเกดิแห่งทรพัยส์มบตัิ
และความเจรญิ ควรจดัการป้องกนัรกัษาไมใ้นป่าโดยหา้มมใิหก้ารหรอืตดัไมส้กัทีย่งัเลก็อ่อน หรอืยงั
ไมไ่ดข้นาด ต่อมามพีระราชบญัญตัริกัษาตน้ไมส้กั ประกาศใชเ้มือ่ 1 ธนัวาคม รศ. 116 ใหผู้ท้ ีจ่ะกาน
หรอืตดัไมส้กัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้หน้าทีก่่อน ในสมยัรชักาลที ่6 ไดท้รงตรา “ พระราชบญัญตัิ
รกัษาปา่พระพุทธศกัราช 2456 ’’ ออกมาบงัคบัใชม้สีาระสาํคญัคอื กําหนดวธิกีารทําไมเ้พื่อรกัษา
พรรณไมแ้ละสภาพของป่าไวโ้ดยมขีอ้ห้ามมใิหถ้างป่าดง หรอื ป่าดบิทําไร่ขา้วเป็นอนัขาด แต่ก็
อนุญาตใหร้าษฎรตดัฟนัเอาไมห้วงหา้มชนิดที ่2 (ไมม้รีาคามาก) และชนิดที3่ (ไมท้ีไ่มสู่ม้รีาคา) ไปใช้
ในการกุศล ใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน ใช้ในการกสกิรรม และใช้ในการจบัสตัว์น้ําได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวง ปี พ.ศ. 2484 ม ีพ.ร.บ.ปา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 ออกมาใชบ้งัคบัโดยยกเลกิกฎหมาย
เกี่ยวกบัป่าไมท้ีเ่คยใชม้าก่อนทัง้หมด และมบีทบญัญตัทิีส่ําคญัเกี่ยวกบัการทําไม ้การเกบ็หาของป่า 
การเกบ็ค่าภาคหลวงไมแ้ละของปา่ การแปรรปูไม ้และการแผว้ถางปา่ โดยบทบญัญตัใินการทําไมใ้น
ปา่นัน้ใหท้าํไดใ้นสองรปูแบบ คอืการอนุญาต และสมัปทาน และระหวา่งปี พ.ศ. 2515 - 2516 ไดม้กีาร
ใหส้มัปทานทาํไมส้กัและไมก้ระยาเลยระยะยาว มกีําหนด 30 ปี ในพืน้ที ่301 ปา่ แต่ปา่สมัปทานกถ็ูก
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ตดัฟนัไมเ้กอืบหมดทุกแหง่ในชว่งเวลา 15 - 16 ปีเทา่นัน้ เหตุการณ์อุทกภยัทีบ่า้นกระทนู อาํเภอพปินู 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เมื่อปลายปี 2531 ส่งผลให้รฐับาลซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั เป็น
นายกรฐัมนตร ีไดอ้อกพระราชกาํหนดยกเลกิสมัปทานทาํไมป้า่บกทัง้หมด  
 พระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 ได้มีการแก้ไขเพิม่เติมต่อมาอีกหลายครัง้
 สาระสาํคญัเกีย่วกบัทีด่นิทาํกนิกค็อื มาตรา 54 ซึง่หา้มมใิหผู้ใ้ดก่อสรา้ง แผว้ถาง หรอืเผาปา่ 
หรอืกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการทาํลายปา่ หรอืเขา้ยดึถอืครอบครองปา่หากฝา่ฝืนมโีทษทัง้จาํ
ทัง้ปรบั บทบญัญตัน้ีิไม่เปิดโอกาสใหร้าษฎรไดเ้ขา้บุกรา้งถางป่าเพื่อเอาทีด่นิทํากนิไดอ้ย่างเสรดีงัที่
เคยมมีาแต่ในสมยัโบราณ แต่กไ็มส่ามารถยบัยัง้การกระทาํของราษฎรดงักล่าวได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ช่วงพชืเศรษฐกจิ เช่น มนัสําปะหลงั และขา้วโพดมรีาคาดใีนช่วงเร่งรดัการพฒันาทางเศรษฐกจิ เป็น
เหตุใหป้่าไมเ้ปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างรวดเรว็ รฐับาลจงึไดอ้อกกฎหมายเพื่ออนุรกัษ์ป่าไม ้
และควบคุมการทําลายปา่ไมอ้กี 3 ฉบบั คอื (1) พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2503 (2) 
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 (3) พ.ร.บ. ปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 โดยมาตรา 4 พ.ร.บ.ปา่
ไม ้พุทธศกัราช 2484 ไดนิ้ยามวา่ “ปา่” หมายความวา่ ทีด่นิทีย่งัมไิดม้บีุคคลไดม้าตามกฎหมายทีด่นิ 
ทาํใหท้ีด่นิของราษฎรและชุมชนจาํนวนมากทีไ่มม่กีฎหมายรองรบักลายเป็นพืน้ทีป่า่ตามกฎหมาย 

สาระสาํคญัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 (1) "ปา่" หมายความวา่ ทีด่นิทีย่งัมไิดม้บีุคคลไดม้าตามกฎหมายทีด่นิ 
 (2) "ไม"้ หมายความวา่ ไมส้กัและไมอ้ื่นทุกชนิดทีเ่ป็นตน้ เป็นกอ เป็นเถา รวมตลอดถงึไมท้ี่
นําเขา้มาในราชอาณาจกัร ไมไ้ผทุ่กชนิด ปาลม์ หวาย ตลอดจนราก ปุม่ ตอ เศษ ปลาย และกิง่ของสิง่
นัน้ ๆ ไมว่า่จะถูกตดัทอน เลือ่ย ผา่ ถาก ขดุ หรอืกระทาํโดยประการอื่นใด 
 (3) "แปรรปู" หมายความวา่ การกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ไม ้ดงัน้ี คอื 
  ก. เลื่อย ผ่า ถาก ขดุ หรอืกระทาํดว้ยประการอื่นใดแก่ไมใ้หเ้ปลีย่นรปูหรอืขนาดไปจาก
เดมิ นอกจากการลอกเปลอืกหรอืตบแต่งอนัจาํเป็นแก่การชกัลาก 
  ข. เผา อบ บด หรอืกระทาํดว้ยประการอื่นใดแก่ไม ้ใหเ้ปลีย่นแปรสภาพไปจากเดมิ เพื่อ
ถอืเอาวตัถุธาตุหรอืผลพลอยไดจ้ากไมน้ัน้ 
 (4) "ไมแ้ปรรูป" หมายความว่า ไมท้ีไ่ดแ้ปรรูปแลว้และหมายความรวมถงึไมท้ีอ่ยู่ในสภาพ
พรางว่าเป็นสิง่ปลูกสรา้ง หรอือยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้งอนัไม่ชอบดว้ยลกัษณะสิง่ปลูกสรา้งทัว่ ๆ 
ไป หรอืทีผ่ดิปกตวิสิยั หรอือยูใ่นสภาพเป็นเครือ่งใชท้ีไ่มช่อบดว้ยลกัษณะของเครือ่งใชท้ีใ่ชเ้ป็นปกตใิน
ทอ้งทีน่ัน้หรอืทีผ่ดิปกตวิสิยั 
 ไมท้ีอ่ยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้งหรอือยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช ้ทัง้น้ีตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นสภาพ
เช่นนัน้ รวมทัง้ไมท้ีเ่คยอยู่ในสภาพดงักล่าวและผูค้รอบครองพสิจูน์ไดว้า่ไดเ้คยมสีภาพเช่นนัน้มาแลว้
ไมน้่อยกวา่สองปีสาํหรบัไมอ้ื่นทีม่ใิชไ่มส้กั และหา้ปีสาํหรบัไมส้กั มใิหถ้อืวา่เป็นไมแ้ปรรปู 
 (5) "ทําไม"้ หมายความว่า ตดั ฟนั กาน โค่น ลดิ เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชกัลากไมใ้นปา่ 
หรอืนําไมอ้อกจากปา่ดว้ยประการใด ๆ และหมายความรวมถงึการกระทาํดงักลา่วกบัไมส้กัหรอื 
 (7) "ของปา่" หมายความวา่ บรรดาของทีเ่กดิหรอืมขีึน้ในปา่ตามธรรมชาตคิอื 
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  ก. ไม ้รวมทัง้สว่นต่าง ๆ ของไม ้ถ่านไม ้น้ํามนัไม ้ยางไม ้ตลอดจนสิง่อื่น ๆ ทีเ่กดิจากไม ้
  ข. พชืต่าง ๆ ตลอดจนสิง่อื่น ๆ ทีเ่กดิจากพชืนัน้ 
  ค. รงันก ครัง่ รวงผึง้ น้ําผึง้ ขีผ้ ึง้ และมลูคา้งคาว 
  ง. หนิทีไ่มใ่ชแ่รต่ามกฎหมายวา่ดว้ยแร ่และหมายความรวมถงึถ่านไมท้ีบุ่คคลทาํขึน้ดว้ย 
 (9) “ชกัลาก” หมายความวา่ การนําไมห้รอืของปา่จากทีห่น่ึงไปยงัอกีทีห่น่ึงดว้ยกาํลงัแรงงาน 
 (10) "นําเคลื่อนที"่ หมายความว่า ชกัลากหรอืทําใหไ้มห้รอืของป่าเคลื่อนจากทีไ่ปดว้ย
ประการใด ๆ 
 มาตรา 11 ผูใ้ดทําไม ้หรอืเจาะ หรอืสบั หรอืเผา หรอืทําอนัตราย ดว้ยประการใด ๆ แก่ไม้
หวงหา้ม ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่หรอืไดร้บัสมัปทานตามความในพระราชบญัญตัน้ีิ 
และตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงหรอืในการอนุญาต 
 การอนุญาตนัน้ พนักงานเจา้หน้าทีเ่มือ่ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรแีลว้จะอนุญาตใหผ้กูขาดโดย
ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตเสยีเงนิคา่ผกูขาดใหแ้ก่รฐับาลตามจาํนวนทีร่ฐัมนตรกีาํหนดกไ็ด ้
 การอนุญาตโดยวธิผีูกขาดหรอืใหส้มัปทาน สําหรบัการทําไมฟื้น หรอืไมเ้ผาถ่าน ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะในเขตปา่ทีห่่างไกลและกนัดาร หรอืเฉพาะการทาํไมช้นิดทีม่ ี
คา่หรอืหายาก 
 การพิจารณาคําขออนุญาตผูกขาด หรือสมัปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทําโดย
คณะกรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ 
 มาตรา 29 ผูใ้ดเกบ็หาของปา่หวงหา้ม หรอืทาํอนัตรายดว้ยประการใด ๆ แก่ของปา่หวงหา้ม
ในป่า ต้องได้รบัอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเสียค่าภาคหลวงกับทัง้ต้องปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงหรอืในการอนุญาต 
 การอนุญาตนัน้ พนักงานเจา้หน้าทีเ่มือ่ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรแีลว้จะอนุญาตใหผ้กูขาดโดย
ใหผู้ร้บัอนุญาตเสยีเงนิคา่ผกูขาดใหแ้ก่รฐับาลตามจาํนวนทีร่ฐัมนตรกีาํหนดกไ็ด ้
 การอนุญาตโดยวธิผีกูขาด ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะในกรณีทีข่องปา่หวงหา้มเป็นของมคี่าหรอืหายาก 
หรอืเฉพาะในเขตปา่ทีห่า่งไกลและกนัดาร หรอืมคีวามจาํเป็นในวธิกีารเกบ็หาอนัจาํเป็นตอ้งใหอ้นุญาต
โดยวธิผีกูขาด 
 มาตรา 31 ในทอ้งที่ใดที่ได้กําหนดรวงผึ้งเป็นของป่าหวงหา้ม ห้ามมใิหผู้ใ้ดแมจ้ะเป็นผูร้บั
อนุญาต หรอืผูร้บัสมัปทานเกบ็หาของปา่กต็าม ตดัหรอืโคน่ตน้ยวนผึง้ หรอืตน้ไมท้ีผ่ ึง้จบัทาํรงัอยู ่หรอื
ทาํอนัตรายดว้ยประการใดแก่ตน้ไมท้ีก่ลา่วแลว้โดยไมจ่าํเป็นแก่การเกบ็หารวงผึง้ 
 มาตรา 47 ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจกําหนดทอ้งทีใ่ดใหเ้ป็นเขตควบคุมการแปรรปูไมโ้ดยประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา ประกาศนัน้ใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้มือ่พน้กาํหนดเกา้สบิวนั นบัแต่วนัประกาศ 
 มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรปูไม ้หา้มมใิหผู้ใ้ดแปรรปูไม ้ตัง้โรงงานแปรรปูไม ้ตัง้
โรงค้าไม้แปรรูป มไีม้สกัแปรรูปไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรอืมไีม้แปรรูปชนิดอื่นเป็น
จาํนวนเกนิ 0.20 ลกูบาศกเ์มตรไวใ้นครอบครอง เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่และตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 
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 เพือ่ประโยชน์แห่งความในวรรคหน่ึง ไมซุ้งหรอืไมท้่อนทีจ่มอยูใ่นแมน้ํ่าลาํคลองในรศัมหีา้สบิ
เมตรของบรเิวณที่ทําการแปรรูปไม้ และไม่มผีู้ใดเป็นเจ้าของให้สนันิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้รบัอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้ที่มโีรงงานอยู่ในบรเิวณนัน้ความในวรรคหน่ึง ให้
หมายความรวมถงึการกระทาํแก่ไมท้ีนํ่าเขา้มาในราชอาณาจกัรดว้ย 
 มาตรา 54 หา้มมใิหผู้ใ้ดก่นสรา้ง แผว้ถาง หรอืเผาปา่ หรอืกระทําดว้ยประการใด ๆ อนัเป็น
การทําลายป่า หรอืเขา้ยดึถอืหรอืครอบครองป่าเพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะกระทําภายในเขตทีไ่ด้
จําแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 55 ผูใ้ดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผว้ถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบญัญตัแิห่งมาตราก่อน ให้
สนันิษฐานไวก้่อนวา่บุคคลนัน้เป็นผูแ้ผว้ถางปา่นัน้ 
 มาตรา 64 ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอีํานาจยดึบรรดาเครื่องมอื เครื่องใช ้สตัว์พาหนะ 
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสยัว่าได้ใช้ในการกระทํา
ความผดิ หรอืเป็นอุปกรณ์ใหไ้ดร้บัผลในการกระทาํความผดิตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรอื
มาตรา 69 ไวเ้พือ่เป็นหลกัฐานในการพจิารณาคดไีด ้จนกวา่พนกังานอยัการสัง่เดด็ขาดไมฟ้่องคดหีรอื
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทัง้น้ี ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทําความผดิหรือของผู้มเีหตุอนัควรสงสยัว่าเป็น
ผูก้ระทาํความผดิหรอืไม ่
 ทรพัยส์นิทีย่ดึไวต้ามวรรคหน่ึง ถา้พนักงานอยัการสัง่เดด็ขาดไมฟ้่องคดหีรอืศาลไมพ่พิากษา
ใหร้บิ และผูเ้ป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองมไิดร้อ้งขอรบัคนืภายในกาํหนดหกเดอืนนบัแต่วนัทราบ หรอื
ถอืวา่ไดท้ราบคาํสัง่เดด็ขาดไมฟ้่องคดหีรอืวนัทีค่าํพพิากษาถงึทีส่ดุ แลว้แต่กรณ ีใหต้กเป็นของกรมปา่
ไม ้
 ถ้าทรพัย์สนิที่ยดึไวจ้ะเป็นการเสีย่งความเสยีหาย หรอืค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาจะเกนิค่า
ของทรพัยส์นิ รฐัมนตรหีรอืผูท้ีร่ฐัมนตรมีอบหมายจะจดัการขายทอดตลาดทรพัยส์นินัน้ก่อนถงึกําหนด
ตามวรรคสองกไ็ด ้ไดเ้งนิเป็นจาํนวนสทุธเิทา่ใดใหย้ดึไวแ้ทนทรพัยส์นินัน้ 
 มาตรา 64 ตร ีในกรณีทรพัย์สนิที่ยดึไว้ตามมาตรา 64 ทว ิมใิช่เป็นของผูก้ระทําความผดิ 
หรอืของผู้มเีหตุอนัควรสงสยัว่าเป็นผู้กระทําความผดิให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมตัิรฐัมนตรคีืน
ทรพัยส์นิหรอืเงนิ แลว้แต่กรณ ีใหแ้ก่เจา้ของก่อนถงึกาํหนดตามมาตรา 64 ทวไิด ้ในกรณดีงัต่อไปน้ี 
 (1) เมื่อทรพัยส์นินัน้ไม่จําเป็นตอ้งใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพจิารณาคดทีีเ่ป็นเหตุให้
ทรพัยส์นินัน้ถูกยดึ และ 
 (2) เมือ่ผูก้ระทาํความผดิหรอืผูม้เีหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นผูก้ระทาํความผดิไดท้รพัยส์นินัน้มา
จากผูเ้ป็นเจา้ของโดยการกระทาํความผดิทางอาญา 

มาตรา  69 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตรา
ค่าภาคหลวง หรอืรอยตรารฐับาลขาย เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่าไดไ้มน้ัน้มาโดยชอบดว้ยกฎหมาย ต้อง
ระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

ในกรณคีวามผดิตามมาตรานี้ ถา้ไมท้ีม่ไีวใ้นครอบครองเป็น 
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(1) ไมส้กั ไมย้าง หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข. หรอื 
(2) ไมอ้ื่นเป็นต้นหรอืเป็นท่อนอย่างใดอย่างหน่ึง หรอืทัง้สองอย่างรวมกนัเกนิยี่สบิต้นหรอื

ทอ่น หรอืรวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร 
ผูก้ระทําความผดิตอ้งระวางโทษจําคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่หา้พนับาทถงึสอง

แสนบาท 
 มาตรา 71 ทวิ ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 29 มาตรา 29 ทว ิมาตรา 39 มาตรา 39 
ตร ีมาตรา 40 วรรคหน่ึง มาตรา 43 วรรคสอง หรอืมาตรา 53 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอื
ปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 มาตรา 72 ตรี ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 54 ตอ้งระวางโทษจําคุกไมเ่กนิหา้ปี หรอื
ปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

ในกรณีความผดิตามมาตราน้ี ถ้าได้กระทําเป็นเน้ือที่เกินยี่สบิห้าไร่ ผูก้ระทําความผดิต้อง
ระวางโทษจาํคุกตัง้แต่สองปีถงึสบิหา้ปี และปรบัตัง้แต่หน่ึงหมืน่บาทถงึหน่ึงแสนบาท 

ในกรณีทีม่คีําพพิากษาชีข้าดว่าบุคคลใดกระทําความผดิตามมาตราน้ี ถา้ปรากฏวา่บุคคลนัน้
ไดย้ดึถอืครอบครองป่าที่ตนไดก้ระทําความผดิ ศาลมอีํานาจที่จะสัง่ใหผู้ก้ระทําผดิ คนงาน ผูร้บัจา้ง 
ผูแ้ทน และบรวิารของผูก้ระทาํผดิ ออกไปจากปา่นัน้ไดด้ว้ย 

มาตรา 73 ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 31 หรอื
มาตรา 84 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 ในกรณคีวามผดิตามมาตรานี้ ถา้การกระทาํผดินัน้เกีย่วกบั 

(1) ไมส้กั ไมย้าง หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข. หรอื 
(2) ไมอ้ื่นเป็นตน้หรอืเป็นทอ่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืทัง้สองอยา่งรวมกนัเกนิยีส่บิตน้หรอืท่อน 

หรอืรวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร หรอืไมท้ีไ่ดแ้ปรรปูแลว้รวมปรมิาตรไมเ้กนิสองลกูบาศกเ์มตร 
ผูก้ระทําความผดิตอ้งระวางโทษจําคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึยีส่บิปี และปรบัตัง้แต่หา้พนับาทถงึสอง

แสนบาท 
มาตรา 74 ทวิ บรรดาเครื่องมอื เครื่องใช ้สตัวพ์าหนะ ยานพาหนะ หรอืเครื่องจกัรกลใด ๆ 

ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทําความผดิหรอืได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รบัผลในการกระทําความผดิตาม
มาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ให้ริบเสียทัง้สิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตาม คํา
พพิากษาหรอืไม ่

1.2) พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
กฎหมายปา่สงวนแห่งชาต ิมปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธเิสรภีาพของประชาชนหลายประการ 

ไดแ้ก่ 
หมวด 1 การกาํหนดปา่สงวนแหง่ชาต ิ
มาตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
“ปา่” หมายความว่า ทีด่นิรวมตลอดถงึ ภูเขา หว้ย หนอง คลอง บงึ บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ 

เกาะ และทีช่ายทะเลทีย่งัมไิดม้บีุคคลไดม้าตามกฎหมาย 
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“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้กําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 

มาตรา 6 บรรดาปา่ทีเ่ป็นปา่สงวนอยูแ่ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและสงวนปา่ก่อน
วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นปา่สงวนแหง่ชาตติามพระราชบญัญตัน้ีิ  

เมื่อรฐัมนตรเีหน็สมควรกําหนดปา่อื่นใดเป็นปา่สงวนแห่งชาต ิเพื่อรกัษาสภาพปา่ไม ้ของปา่
หรือทรพัยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทําได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมแีผนที่แสดงแนวเขตป่าที่
กาํหนดเป็นปา่สงวนแหง่ชาตนิัน้แนบทา้ยกฎกระทรวงดว้ย 

มาตรา 7 การเปลีย่นแปลงเขตหรอืการเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาตปิ่าใด ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่น ใหก้ระทาํไดโ้ดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืเพกิถอนบางสว่น
ใหม้แีผนทีแ่สดงแนวเขตทีเ่ปลีย่นแปลง หรอืเพกิถอนนัน้แนบทา้ยกฎกระทรวงดว้ย 

มาตรา 8 ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีจ่ดัใหม้หีลกัเขตและป้ายหรอืเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตปา่
สงวนแหง่ชาตไิวต้ามสมควรเพือ่ใหป้ระชาชนเหน็ไดว้า่เป็นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ

มาตรา 9 ใหปิ้ดประกาศสาํเนากฎกระทรวงและแผนทีท่า้ยกฎกระทรวง ตามมาตรา 6 วรรค
สอง หรอืมาตรา 7 ไว ้ณ ทีท่ําการอําเภอหรอืกิง่อําเภอทอ้งทีท่ีท่ําการกํานันทอ้งที ่และทีเ่ปิดเผยเหน็
ไดง้า่ยในหมูบ่า้นทอ้งทีน่ัน้ 

มาตรา 12 บุคคลใดอา้งว่ามสีทิธ ิหรอืไดท้ําประโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาตใิดอยู่ก่อนวนัที่
กฎกระทรวงกําหนดป่าสงวนแห่งชาตินัน้ใช้บังคับ ให้ยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อนายอําเภอหรือ
ปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํกิง่อาํเภอทอ้งทีภ่ายในกําหนดเกา้สบิวนั นับแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนัน้ใช้
บงัคบัถา้ไมย่ืน่คาํรอ้งภายในกาํหนดดงักลา่ว ใหถ้อืวา่สละสทิธหิรอืประโยชน์นัน้ 

คาํรอ้งดงักลา่วในวรรคหน่ึง ใหน้ายอาํเภอหรอืปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํกิง่อําเภอทอ้งที่
สง่ต่อไปยงัคณะกรรมการสาํหรบัปา่สงวนแหง่ชาตนิัน้โดยไมช่กัชา้ 

ความในวรรคหน่ึงมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณสีทิธใินทีด่นิทีบุ่คคลมอียูต่ามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
มาตรา 13 เมื่อคณะกรรมการสําหรบัป่าสงวนแห่งชาตไิดร้บัคําร้องตามมาตรา 12 แล้ว ให้

สอบสวนตามคําร้องนัน้ ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ ให้คณะกรรมการ
พจิารณากาํหนดคา่ทดแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 

ถา้ผูร้อ้งไม่พอใจในค่าทดแทนทีค่ณะกรรมการสําหรบัป่าสงวนแห่งชาตกิําหนด ผูร้อ้งมสีทิธิ
อุทธรณ์ต่อรฐัมนตรภีายในกําหนดสามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้คําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ คํา
วนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

มาตรา 13 ทว ิในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรฐัมคีวามประสงค์จะใชพ้ื้นทีบ่างแห่ง
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิป็นสถานที่ปฏบิตังิานหรอืเพื่อประโยชน์ของรฐัอย่างอื่น ให้อธบิดโีดย
อนุมตัริฐัมนตรมีอีํานาจประกาศกําหนดบรเิวณดงักล่าวเป็นบรเิวณทีท่างราชการใชป้ระโยชน์ภายใน
เขตปา่สงวนแห่งชาตไิด ้และในบรเิวณดงักล่าวมใิหนํ้ามาตรา 14 และมาตรา 16 มาใชบ้งัคบัแก่การที่
ส่วนราชการหรอืองค์การนัน้ ๆ จําเป็นตอ้งกระทําเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการปฏบิตังิานเพื่อใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีน่ัน้ 
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การใชพ้ืน้ทีต่ามวรรคหน่ึง ถ้าทีด่นิในบรเิวณทีท่างราชการใชป้ระโยชน์มแีนวเขตทบัทีด่นิซึ่ง
บุคคลได้รบัประโยชน์ตามมาตรา 14 อยู่แล้ว ให้การรบัประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทาง
ราชการใชป้ระโยชน์นัน้สิน้สุดลง เมือ่พน้กาํหนดสามรอ้ยหกสบิวนั นับแต่วนัทีป่ระกาศกําหนดบรเิวณ
ดงักลา่วเป็นบรเิวณทีท่างราชการใชป้ระโยชน์ 

การใชพ้ืน้ทีต่ามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีําหนด โดย
อนุมตัริฐัมนตร ี

 หมวด 2 การควบคุมและรกัษาปา่สงวนแหง่ชาต ิ
มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิหา้มมใิหบุ้คคลใดยดึถอืครอบครองทําประโยชน์หรอือยู่

อาศยัในทีด่นิ ก่อสรา้ง แผว้ถาง เผาปา่ ทาํไม ้เกบ็หาของปา่ หรอืกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการ
เสือ่มเสยีแก่สภาพปา่สงวนแหง่ชาต ิเวน้แต่ 

(1) ทําไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศยัตามมาตรา 16 
มาตรา 16 ทว ิหรอืมาตรา 16 ตร ีกระทําการตามมาตรา 17 ใชป้ระโยชน์ตามมาตรา 18 หรอืกระทํา
การตามมาตรา 19 หรอืมาตรา 20 

(2) ทาํไมห้วงหา้มหรอืเกบ็หาของปา่หวงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม ้
มาตรา 15 การทําไมห้รอืการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาตใิห้กระทําได้เมื่อได้รบั

ใบอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่หรอืเมื่อพนักงานเจา้หน้าที่ไดป้ระกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราว ๆ ใน
เขตปา่สงวนแหง่ชาตแิหง่หน่ึงแหง่ใดโดยเฉพาะ 

การอนุญาตใหเ้ป็นไปตามแบบ ระเบยีบและวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 16 อธบิดโีดยอนุมตัริฐัมนตรมีอีํานาจอนุญาตใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเขา้ทําประโยชน์

หรอือยูอ่าศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาตไิด ้ในกรณดีงัต่อไปน้ี 
(1) การเขา้ทําประโยชน์หรอือยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาตคิราวละไม่น้อยกว่าหา้ปีแต่ไม่

เกนิสามสบิปี ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีาร
งบประมาณ จะอนุญาตโดยใหย้กเวน้คา่ธรรมเนียมทัง้หมดหรอืบางสว่นตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

(2) การเขา้ทําประโยชน์เกีย่วกบัการทําเหมอืงแร่ตามกฎหมายว่าดว้ยแร่คราวละไม่เกนิสบิปี 
โดยให้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องขอรบัใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสยีค่าภาคหลวงของป่าตาม
พระราชบญัญตัน้ีิสาํหรบัแร ่ดนิขาว หรอืหนิ แลว้แต่กรณ ี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขที่
อธบิดกีาํหนด โดยอนุมตัริฐัมนตร ี

มาตรา 16 ทว ิในกรณีทีป่า่สงวนแห่งชาตทิัง้หมดหรอืบางส่วนมสีภาพเป็นปา่ไร่รา้งเก่า หรอื
ทุ่งหญ้า หรอืเป็นป่าที่ไม่มไีมม้คี่าขึน้อยู่เลย หรอืมไีมม้คี่าที่มลีกัษณะสมบูรณ์เหลอือยู่เป็นส่วนน้อย 
และปา่นัน้ยากทีจ่ะกลบัฟ้ืนคนืดตีามธรรมชาต ิทัง้น้ี โดยมสีภาพตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรี
กาํหนด โดยอนุมตัคิณะรฐัมนตร ีใหถ้อืวา่ปา่สงวนแหง่ชาตใินบรเิวณดงักลา่วเป็นปา่เสือ่มโทรม 

ถ้าทางราชการมคีวามจําเป็นต้องปรบัปรุงฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รฐัมนตรีประกาศ
กาํหนดเขตปา่เสือ่มโทรมทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นเขตปรบัปรุงปา่สงวนแหง่ชาต ิ
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ในเขตปรบัปรุงปา่สงวนแห่งชาต ิถา้บุคคลใดไดเ้ขา้ทําประโยชน์หรอือยู่อาศยัในเขตดงักล่าว
อยูแ่ลว้จนถงึวนัทีป่ระกาศกาํหนดตามวรรคสอง 

(1) เมื่อบุคคลดงักล่าวรอ้งขอ และอธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายเหน็ว่าบุคคลนัน้ยงัมคีวาม
จาํเป็นเพือ่การครองชพี อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายมอีํานาจอนุญาตเป็นหนังสอืใหบุ้คคลดงักล่าว
ทาํประโยชน์และอยูอ่าศยัต่อไปในทีท่ีไ่ดท้าํประโยชน์หรอือยูอ่าศยัอยูแ่ลว้นัน้ได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิยีส่บิไร่
ต่อหน่ึงครอบครวั และมกีําหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าหา้ปี แต่ไม่เกนิสามสบิปี ทัง้น้ี โดยไดร้บัการ
ยกเวน้คา่ธรรมเนียมสาํหรบัคราวแรก คราวต่อ ๆ ไปตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม 

(2) บุคคลซึ่งได้รบัอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยนืต้นในที่ที่ตนเคยทํา
ประโยชน์หรอือยูอ่าศยัในเขตปรบัปรุงปา่สงวนแห่งชาตเิพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ โดยพสิจูน์ให้
เหน็ว่าตนมคีวามสามารถ และมเีครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีจ่ะปลูกป่า หรอืไมย้นืตน้ตามทีข่อเพิม่นัน้ได ้
อธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายมอีํานาจอนุญาตเป็นหนังสอืใหป้ลูกปา่หรอืไมย้นืตน้ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิ
สามสบิหา้ไรต่่อหน่ึงครอบครวั และมกีาํหนดเวลาคราวละไมน้่อยกวา่หา้ปี แต่ไมเ่กนิสามสบิปี และตอ้ง
เสยีคา่ธรรมเนียมตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้

การไดร้บัอนุญาตตามวรรคสาม มใิหถ้อืวา่เป็นการไดม้าซึง่สทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

ใหบุ้คคลซึง่ไดร้บัอนุญาตตามวรรคสาม (1) และ (2) ไดร้บัยกเวน้ค่าภาคหลวงและค่าบาํรุงปา่ 
สาํหรบัไมท้ีไ่ดป้ลกูขึน้ภายในทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาต 

บุคคลซึง่ไดร้บัอนุญาตตอ้งใชป้ระโยชน์ในทีด่นิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในระเบยีบทีอ่ธบิดี
กาํหนด และจะใหบุ้คคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครวัเขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิดงักลา่วมไิด ้

ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัอนุญาตละทิ้งไม่ทําประโยชน์หรอืไม่อยู่อาศยัในทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาต
ตดิต่อกนัเกนิระยะเวลาสองปี หรอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครวัเขา้ทําประโยชน์ 
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกําหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมอีาํนาจเพกิถอนการอนุญาตนัน้ 

มาตรา 16 ตร ีในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัอนุญาตตามมาตรา 16 ทว ิถงึแก่ความตาย ใหบุ้คคล
ในครอบครวัซึ่งอาศยัอยู่กบัผูไ้ดร้บัอนุญาตมสีทิธอิยูอ่าศยัหรอืทําประโยชน์ในทีด่นินัน้ต่อไปได ้แต่ไม่
เกนิหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตถงึแก่ความตาย 

ถา้สาม ีภรรยา บุตรคนหน่ึงคนใดหรอืบุคคลในครอบครวัซึง่อาศยัอยูก่บัผูไ้ดร้บัอนุญาตและผู้
ไดร้บัอนุญาตไดร้ะบุไวเ้ป็นหนังสอืตามแบบทีอ่ธบิดกีําหนดใหเ้ป็นผูส้บืสทิธแิละหน้าทีข่องตนประสงค์
จะอยู่อาศยัหรอืทําประโยชน์ในทีด่นินัน้ต่อไป ใหย้ื่นคําขออนุญาตต่ออธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมาย 
ภายในหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตถงึแก่ความตาย 

เมื่อไดย้ื่นคําขออนุญาตตามวรรคสองแลว้ ใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงอยู่อาศยัหรอืทําประโยชน์
ต่อไปไดต้ามทีอ่ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายอนุญาต 

มาตรา 18 อธบิดมีอีํานาจออกระเบยีบการใชป้ระโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิโดยประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
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(1) การเขา้ไป การผา่นหรอืการใชท้าง 
(2) การนําหรอืปลอ่ยสตัวเ์ลีย้งเขา้ไป 
ระเบยีบตามวรรคหน่ึง จะใช้บงัคบัในเขตป่าสงวนแห่งชาตแิห่งใด ให้ประกาศ ณ ที่ว่าการ

อาํเภอ ทีท่าํการกาํนนั และทีท่าํการผูใ้หญ่บา้นในทอ้งทีท่ีป่า่สงวนแหง่ชาตแิหง่นัน้ตัง้อยู ่
 มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รกัษาหรือบํารุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมี

อํานาจสัง่เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หน้าทีห่รอืเจา้หน้าทีข่องกรมปา่ไม ้กระทาํการอย่างหน่ึงอยา่งใด
ในเขตปา่สงวนแหง่ชาตไิด ้

 มาตรา 20 ในกรณีปา่สงวนแห่งชาตแิห่งใดมสีภาพเป็นปา่เสื่อมโทรมตามมาตรา 16 ทว ิให้
อธบิดโีดยอนุมตัริฐัมนตรมีอีํานาจอนุญาตเป็นหนังสอืใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดทําการบํารุงป่าหรอืปลูก
สรา้งสวนปา่หรอืไมย้นืตน้ในเขตปา่เสือ่มโทรมไดภ้ายในระยะเวลาและตามเงือ่นไขทีก่ําหนดในหนังสอื
อนุญาต แต่ในกรณทีีจ่ะอนุญาตใหเ้กนิ 2,000 ไร ่ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตร ี

รฐัมนตรอีาจกําหนดใหผู้ร้บัอนุญาตเสยีค่าตอบแทนใหแ้ก่รฐับาลไดต้ามจํานวนทีเ่หน็สมควร
โดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 21 ใบอนุญาตทําไม้หรอืเก็บหาของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 15 ให้
ใชไ้ดภ้ายในระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาต ตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีําหนด ซึ่งตอ้งไม่เกนิหน่ึงปีนับแต่
วนัออกใบอนุญาต 

การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามแบบ ระเบยีบและวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 25 เมือ่ไดก้าํหนดปา่ใดเป็นปา่สงวนแหง่ชาตแิละรฐัมนตรไีดแ้ต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าที่

ผูค้วบคุมและรกัษาปา่สงวนแหง่ชาตนิัน้แลว้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีม่อีาํนาจดงัต่อไปน้ี 
(1) สัง่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดออกจากปา่สงวนแห่งชาต ิหรอืใหง้ดเวน้การกระทําใด ๆ ในเขตปา่สงวน

แหง่ชาต ิในกรณทีีม่ขีอ้เทจ็จรงิปรากฏหรอืเหตุอนัควรสงสยัวา่ มกีารกระทาํผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
(2) สัง่เป็นหนงัสอืใหผู้ก้ระทาํผดิต่อพระราชบญัญตัน้ีิรือ้ถอน แกไ้ขหรอืทาํประการอื่นใดแก่สิง่

ทีเ่ป็นอนัตราย หรอืสิง่ทีท่าํใหเ้สือ่มสภาพในเขตปา่สงวนแหง่ชาตภิายในเวลาทีก่าํหนดให ้
(3) ยดึ ทาํลาย รือ้ถอน แกไ้ข หรอืทาํประการอื่นเมือ่ผูก้ระทาํผดิไมป่ฏบิตัติาม (2) ไมป่รากฏ

ตวัผูก้ระทาํผดิหรอืรูต้วัผูก้ระทาํผดิแต่หาตวัไมพ่บ 
ถา้พนกังานเจา้หน้าทีไ่ดป้ฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงักลา่ว และไดเ้สยีค่าใชจ้่ายเพือ่การนัน้ 

ใหผู้ก้ระทําผดิชดใชห้รอืออกค่าใชจ้่ายนัน้ทัง้หมด หรอืให้พนักงานเจา้หน้าที่นําทรพัย์สนิที่ยดึไวไ้ด้
ออกขายทอดตลาดหรอืขายโดยวธิอีื่นตามที่เหน็สมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนัน้ และให้นําความใน
มาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบัแก่เงนิทีไ่ดจ้ากการขายทรพัยส์นินัน้
โดยอนุโลม 

(4) ดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดทีเ่หน็สมควร ทัง้น้ี เพือ่ป้องกนัหรอืบรรเทาความเสยีหายแก่
ปา่สงวนแหง่ชาตใินกรณทีีม่เีหตุฉุกเฉิน 

มาตรา 26 การจบักุม ปราบปรามผูก้ระทาํผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีเ่ป็น
พนกังานฝา่ยปกครองหรอืตาํรวจ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
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หมวด 3 บทกาํหนดโทษ 
มาตรา 31 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 14 ตอ้งระวางโทษจําคุกตัง้แต่หกเดอืนถงึหา้ปีและปรบัตัง้แต่หา้

พนับาทถงึหา้หมืน่บาท 
ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถ้าได้กระทําเป็นเน้ือที่เกินยี่สิบห้าไร่หรือก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่ 
(1) ไมส้กั ไมย้าง ไมส้นเขา หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข. ตามกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม ้หรอื 
(2) ไมอ้ื่นเป็นตน้หรอืเป็นท่อนอย่างใดอย่างหน่ึง หรอืทัง้สองอย่างรวมกนัเกนิยีส่บิตน้ หรอื

ทอ่น หรอืรวมปรมิาตรไมเ้กนิสีล่กูบาศกเ์มตร หรอื 
(3) ตน้น้ําลาํธาร 
ผูก้ระทําความผดิตอ้งระวางโทษจําคุกตัง้แต่สองปีถงึสบิหา้ปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึ

หน่ึงแสนหา้หมืน่บาท 
ในกรณีทีม่คีําพพิากษาชีข้าดว่าบุคคลใดกระทําความผดิตามมาตราน้ี ถา้ปรากฏวา่บุคคลนัน้

ได้ยดึถือครอบครองที่ดนิในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศาลมอีํานาจสัง่ให้ผู้กระทําผดิ คนงาน ผู้รบัจ้าง 
ผูแ้ทน และบรวิารของผูก้ระทาํผดิ ออกจากเขตปา่สงวนแหง่ชาตไิดด้ว้ย 

มาตรา 32 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 24 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท 
มาตรา 33 ผูใ้ดทําใหเ้สยีหาย ทําลาย ซึ่งหลกัเขต ป้าย หรอืเครื่องหมายอื่นใดที่จดัใหม้ขี ึ้น

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้จําทัง้
ปรบั 

มาตรา 33 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 18 หรือขดัคําสัง่
พนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่สัง่ตามมาตรา 25 (1) หรอื (2) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่
เกนิหา้พนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

มาตรา 34 ผูใ้ดรบัไวด้ว้ยประการใด ซ่อนเรน้ จําหน่าย หรอืช่วยพาเอาไปเสยีซึ่งไมห้รอืของ
ป่าที่ตนรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นไมห้รอืของป่าที่มผีูไ้ดม้าโดยการกระทําผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ ต้องระวาง
โทษเสมอืนเป็นตวัการในการกระทาํผดินัน้ 

มาตรา 35 บรรดาไม้ ของป่า เครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ สตัว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจกัรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลใชห้รอืไดม้าโดยการกระทําผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหร้บิเสยีทัง้สิน้โดย
ไมค่าํนึงวา่เป็นของผูก้ระทาํผดิและมผีูถู้กลงโทษตามคาํพพิากษาของศาลหรอืไม ่

บทเฉพาะกาล  
มาตรา 36 บรรดาป่าทีเ่ป็นป่าคุม้ครองอยู่แลว้ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่า

ก่อนวนัที่พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาตติามพระราชบญัญตัน้ีิจนกว่าจะมี
กฎกระทรวงออกตามมาตรา 6 วรรคสอง หรือมาตรา 7 ซึ่งต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่
พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 

มาตรา 37 ใบอนุญาตที่ออกใหแ้ก่บุคคลกระทําการใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครอง
และสงวนปา่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนสิน้อายตุามทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตนัน้ 
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มาตรา 38 ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบับรรดากฎกระทรวง 
ประกาศ ขอ้กําหนด และระเบยีบการต่าง ๆ ทีไ่ดอ้อกตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่า
และใชอ้ยูใ่นวนัประกาศพระราชบญัญตัน้ีิในราชกจิจานุเบกษา ใหค้งใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่มข่ดัหรอืแยง้
กบัพระราชบญัญตัน้ีิ ทัง้น้ีจนกว่าจะมกีฎกระทรวงประกาศ ขอ้กําหนดหรอืระเบยีบการต่าง ๆ ยกเลกิ
หรอืมคีวามอยา่งเดยีวกนั หรอืขดั หรอืแยง้กนั หรอืกลา่วไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

สาระสําคญัของ พ.ร.บ.ป่าสงวนแหงชาต ิพ.ศ.2507 ที่เป็นประเด็นปญัหาเรื่องละเมดิสทิธ ิ
ไดแ้ก่มาตรา 6 เกี่ยวกบัการกําหนดพื้นที่ใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาต ิมาตรา 12 การแจง้ยนืยนัการ
ครอบครองทําประโยชน์หรอืมสีทิธใินที่ดนิก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 13 การ
สอบสวนสทิธแิละจดัการค่าทดแทนกรณีเสยีสทิธ ิมาตรา 16 ทว ิและมต ิค.ร.ม. 28 สงิหาคม 2522 
เรื่องการจดัใหร้าษฎรมสีทิธทิาํกนิ (ส.ท.ก.) มาตรา 16 การอนุญาตใหเ้อกชนทาํการเกษตรผสมผสาน
ในระบบวนเกษตรในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิและมาตรา 20 การอนุญาตใหเ้อกชนปลกูสรา้งสวนปา่ใน
พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ

การอนุญาตใหบุ้คคลเขา้ทาํประโยชน์หรอือยูอ่าศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิตามมาตรา 16 
การอนุญาตใหม้สีทิธทิํากนิในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ(ส.ท.ก.) ตามมาตรา 16 ทว ิ อนุญาตไม่

เกนิ 20 ไร/่ครอบครวั กาํหนดเวลาการอนุญาตไมน้่อยกวา่ 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 30 ปี 
การศกึษาหรอืวจิยัทางวชิาการในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิตามมาตรา 17 
การเขา้ไป ผา่น ใชท้าง นําหรอืปลอ่ยสตัวเ์ลีย้งในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิตามมาตรา 18 
การอนุญาตใหบุ้คคลบาํรุงปา่ หรอืปลกูสรา้งสวนปา่หรอืไมย้นืตน้ ตามมาตรา 20 

 นอกจากนัน้ยงัมปีระกาศกรมป่าไม ้ฉบบัที่ 195/2539 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2539 เรื่อง 
กาํหนดบรเิวณพืน้ทีใ่หส้ว่นราชการหรอืองคก์ารของรฐัเขา้ทาํประโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิขอ้ 11 
ระบุว่า หากผูใ้ช้พื้นที่ไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขที่กําหนดไวจ้นเกดิความเสยีหาย หรอืเมื่อได้มกีารเรยีก
ปรบัผูใ้ชพ้ืน้ทีต่ามเงื่อนไขดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูใ้ชพ้ืน้ทีย่งัไม่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขอกี อธบิดี
กรมป่าไมอ้าจสัง่พกัการใชพ้ืน้ที่ หรอือธบิดกีรมป่าไมโ้ดยอนุมตัริฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จะสัง่เพกิถอนการใหใ้ชพ้ืน้ทีท่ีป่ระกาศกําหนดใหเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาตเิสยี
กไ็ด ้ออกตามความมาตรา 13 ทว ิแหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 

ระเบยีบกรมปา่ไมว้่าดว้ยการขออนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์หรอือยู่อาศยัภายในเขตปา่สงวน
แหงชาต ิพ.ศ. 2548 

หนังสอืกรมอุทยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พชื ที่ ทส 0905.4/11946 ลงวนัที่ 5 สงิหาคม 
2546 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใชอ้ํานาจของพนักงานเจา้หน้าที ่ตามมาตรา 
22 แหง่พระราชบญัญตัอุิทยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 (การรือ้ถอนผลอาสนิ) 
 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทาํการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 

ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 
4.1 “ปา่เสื่อมโทรม” หมายความว่า พืน้ทีป่่าในบรเิวณป่าสงวนแห่งชาตทิัง้หมดหรอืบางส่วน 

มไีมม้คี่าที่มลีกัษณะสมบูรณ์เหลอือยู่น้อย และป่านัน้ยากที่จะกลบัฟ้ืนคนืดไีด้ตามธรรมชาต ิโดยมี
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ลกูไมข้นาดความสงูเกนิ 2 เมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พืน้ทีไ่มเ่กนิไรล่ะ 20 ตน้ หรอืมไีมข้นาดความ
โตวดัโดยรอบลาํตน้ตรงทีส่งู 130 เซนตเิมตร ตัง้แต่ 50 - 100 เซนตเิมตร ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พืน้ทีไ่มเ่กนิไร่
ละ 8 ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตเกนิ 100 เซนตเิมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พืน้ทีไ่มเ่กนิไรล่ะ 2 ตน้ หรอืพืน้ที่
ปา่ทีม่ไีมเ้ขา้หลกัเกณฑท์ัง้ 3 ลกัษณะดงักลา่ว เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิไรล่ะ 16 ตน้ 

4.2 “สวนป่า” หมายความว่า พื้นที่ที่ได้ทําการปลูกและบํารุงรกัษาพนัธุ์ไมท้ี่มุ่งหวงัการใช้
ประโยชน์จากเน้ือไมเ้ป็นหลกั 

ขอ้ 9 การอนุญาตตามขอ้ 8 จะกระทาํไดเ้มือ่พืน้ทีท่ีข่ออนุญาตตอ้ง 
  9.1 ไมเ่ป็นพืน้ทีป่า่ซึง่ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการปา่ไม ้
  9.2 ไมอ่ยูใ่นพืน้ทีป่า่ทีม่สีภาพเป็นปา่ตน้น้ําลาํธาร ชัน้ที ่1 เอ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ไดก้าํหนดชัน้คุณภาพลุ่มน้ํา ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2528 เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 
2529 เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2531 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2532 เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2534 
และเมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2538 
  9.3 ไม่มปีญัหากบัราษฎรในพื้นที่และบรเิวณใกลเ้คยีง และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา
ตาํบลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทอ้งทีท่ีป่า่นัน้ตัง้อยู ่
  9.4 เป็นปา่เสือ่มโทรมตามขอ้ 4.1 ในระเบยีบน้ี 
 ขอ้ 10 การอนุญาตใหใ้ชห้นังสอือนุญาตใหท้ําการปลกูสรา้งสวนปา่หรอืปลูกไมย้นืตน้ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบ ป.ส. 31 ท้ายระเบยีบน้ี หากมเีงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกําหนดให้ผู้รบั
อนุญาตตอ้งปฏบิตัเิพิม่เตมิใหร้ะบุไวใ้นหนงัสอือนุญาตดว้ย 
 ขอ้ 11 ภายในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัหนังสอือนุญาตใหท้าํการปลกูสรา้งสวนปา่หรอืปลกูไมย้นืตน้นัน้ถา้
ปรากฏวา่มไีมข้ึน้อยูก่ดีขวางการดาํเนินงานตามแผนการทีไ่ดก้ําหนดไว ้ใหผู้ร้บัอนุญาตตดัฟนัออกไดเ้ท่าที่
จาํเป็นภายในขอบเขตตามแผนการประจาํปีนัน้ ๆ เทา่นัน้ 
 ขอ้ 12 บรรดาไมท้ีไ่ดต้ดัฟนัลงตามขอ้ 11 ทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้ใหถ้อืว่ายงัเป็นของรฐั หา้มมใิห้
ทําลายหรอืสุมเผาไมท้ิง้เป็นอนัขาด ผูร้บัอนุญาตจะตอ้งรกัษาไวม้ใิหสู้ญหายหรอืเสยีหายและใหเ้ป็น
หน้าทีข่องจงัหวดัทอ้งทีป่า่นัน้หรอืหน่วยงานทีก่รมปา่ไมก้าํหนดตรวจทาํบญัชปีระทบัตราตามลกัษณะ
ของไมท้ีจ่ะนําไปใชป้ระโยชน์ ยกเวน้ไมฟื้นไม่ตอ้งประทบัตรา และเสนอจําหน่ายใหแ้ก่ผูร้บัอนุญาตใน
อตัราสองเท่าค่าภาคหลวงสําหรบัไมก้ระยาเลยหรอืไมฟื้น และสามเท่าค่าภาคหลวงสําหรบัไมส้กั ถ้าผูร้บั
อนุญาตไมร่บัซือ้ ใหท้าํการประมลูจาํหน่ายตามระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุต่อไป 

ขอ้ 13 ในบรเิวณที่ทําการปลูกสรา้งสวนป่าหรอืปลูกไมย้นืต้นนัน้ ถ้าผูร้บัอนุญาตประสงค์จะทํา
การตดัสางขยายระยะไมท้ี่ไดป้ลูกขึ้นเพื่อการบํารุงสวนป่า ให้กระทําไดโ้ดยแจง้ใหจ้งัหวดัท้องที่หรอื
หน่วยงานทีก่รมป่าไมก้ําหนดทราบก่อนตดั เพื่อจงัหวดัหรอืหน่วยงานทีก่รมปา่ไมก้ําหนดจะไดส้ัง่เจา้หน้าที่
ตรวจใหต้ดัฟนัและขายใหแ้ก่ผูร้บัอนุญาตตามอตัราทีก่รมปา่ไมก้าํหนด 

ขอ้ 14 เมื่อผูร้บัอนุญาตประสงค์จะทําไม้ที่ปลูกไวเ้พื่อนําไปใช้ประโยชน์ ให้ยื่นเรื่องราวต่อ
หน่วยงานทีก่รมปา่ไมก้าํหนดเพือ่ออกใบอนุญาตทาํไมใ้หแ้ก่ผูร้บัอนุญาตเป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้ร้บัอนุญาต
ชาํระคา่ภาคหลวงตามอตัราทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
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กรณีส่วนราชการเขา้ดําเนินการตามโครงการพระราชดํารหิรอืโครงการเพื่อความมัน่คง และ
กรณีการขยายเขตระบบจําหน่วยไฟฟ้าใหห้มู่บา้น คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2536 
และเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2539 ตามลําดบั ผ่อนผนัให้ดําเนินการในพื้นที่ป่าไมท้ี่ขออนุญาตได้ไป
พลางก่อน โดยใหส้ว่นราชการเจา้ของโครงการยืน่คาํขออนุญาตโดยเรง่ดว่นภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่
ไดเ้ขา้ทาํประโยชน์ 

1.3) พระราชบญัญติัอทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
กฎหมายอุทยานแห่งชาต ิมปีระเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธเิสรภีาพของประชาชนหลายประการ 

ดงัน้ี 
หมวด 1 การกาํหนดทีด่นิใหเ้ป็นอุทยานแหง่ชาต ิ 
มาตรา 6 เมือ่รฐับาลเหน็สมควรกําหนดบรเิวณทีด่นิแห่งใดทีม่สีภาพธรรมชาตเิป็นทีน่่าสนใจ 

ใหค้งอยูใ่นสภาพธรรมชาตเิดมิเพือ่สงวนไวใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่การศกึษาและรื่นรมยข์องประชาชน ก็
ใหม้อีํานาจกระทําไดโ้ดยประกาศพระราชกฤษฎกีาและใหม้แีผนทีแ่สดงแนวเขตแห่งบรเิวณทีก่ําหนด
นัน้แนบทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย บรเิวณทีก่าํหนดน้ีเรยีกวา่ “อุทยานแหง่ชาต”ิ  

ที่ดนิที่จะกําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินัน้ ต้องเป็นที่ดนิที่มไิด้อยู่ในกรรมสทิธิห์รือ
ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลใดซึง่มใิชท่บวงการเมอืง 

มาตรา 7 การขยายหรอืการเพกิถอนอุทยานแหง่ชาตไิมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ใหก้ระทาํโดย
พระราชกฤษฎกีา และในกรณีทีม่ใิช่เป็นการเพกิถอนอุทยานแห่งชาตทิัง้หมด ใหม้แีผนทีแ่สดงเขตที่
เปลีย่นแปลงไปแนบทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย 

มาตรา 8 ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีจ่ดัใหม้หีลกัเขตและป้าย หรอืเครือ่งหมายอื่นแสดงเขตอุทยาน
แหง่ชาตไิวต้ามสมควร เพือ่ใหป้ระชาชนเหน็ไดว้า่เป็นเขตอุทยานแหง่ชาต ิ

หมวด 2 คณะกรรมการอุทยานแหง่ชาต ิ 
มาตรา 9 ใหม้กีรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า "คณะกรรมการอุทยานแห่งชาต"ิ ประกอบดว้ย

ปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และ
กรรมการอื่นไมเ่กนิสบิเอด็คนซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ 

มาตรา 15 คณะกรรมการมหีน้าทีใ่หค้าํปรกึษาต่อรฐัมนตรใีนเรือ่ง ต่อไปน้ี 
  (1) การกําหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน
แหง่ชาต ิ
  (2) การคุม้ครองและดแูลรกัษาอุทยานแหง่ชาต ิ
  (3) เรือ่งทีร่ฐัมนตรปีรกึษา  

หมวด 3 การคุม้ครองและดแูลรกัษาอุทยานแหง่ชาต ิ 
มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหง่ชาต ิหา้มมใิหบุ้คคลใด 

  (1) ยดึถอืหรอืครอบครองทีด่นิ รวมตลอดถงึก่นสรา้ง แผว้ถาง หรอื เผาปา่ 
  (2) เกบ็หา นําออกไปทําดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตราย หรอืทําใหเ้สื่อมสภาพซึ่งไม้
ยางไม ้น้ํามนัยาง น้ํามนัสน แรห่รอืทรพัยากรธรรมชาตอิื่น 
  (3) นําสตัวอ์อกไป หรอืทาํดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตรายแก่สตัว ์
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  (4) ทาํดว้ยประการใด ๆ ใหเ้ป็นอนัตรายหรอืทาํใหเ้สือ่มสภาพแก่ดนิ หนิกรวด หรอืทราย  
  (9) นํายานพาหนะเขา้ออกหรอืขบัขีย่านพาหนะในทางทีม่ไิดจ้ดัไวเ้พือ่การนัน้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที ่ 
  (11) นําหรอืปลอ่ยปศุสตัวเ์ขา้ไป  
  (12) นําสตัวเ์ลีย้งหรอืสตัวพ์าหนะเขา้ไป เวน้แต่จะไดป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกีําหนด
โดยอนุมตัขิองรฐัมนตร ี 
  (13) เขา้ไปดาํเนินกจิการใด ๆ เพือ่หาผลประโยชน์ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากพนักงาน
เจา้หน้าที ่ 
  (14) ปิดประกาศ โฆษณา หรอืขดีเขยีนในทีต่่าง ๆ  
  (15) นําเครื่องมอืสาํหรบัล่าสตัวห์รอืจบัสตัวห์รอือาวุธใด ๆเขา้ไป เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากพนักงานเจา้หน้าที่ และปฏบิตัติามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจา้หน้าที่ผูอ้นุญาตนัน้กําหนดไว ้ …. 
มาตรา 17 หา้มมใิหบุ้คคลใดกระทาํใหห้ลกัเขต ป้าย หรอืเครื่องหมาย อื่น ซึง่พนักงานเจา้หน้าทีจ่ดัให้
มตีามพระราชบญัญตัน้ีิ เคลือ่นที ่ลบเลอืน เสยีหาย หรอืไรป้ระโยชน์ 
 มาตรา 18 บุคคลซึง่เขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาต ิตอ้งปฏบิตัติามสัง่ของพนักงานเจา้หน้าที่
ซึง่ไดส้ัง่ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิด ีกาํหนดโดยอนุมตัขิองรฐัมนตร ี
 มาตรา 19 บทบญัญตัใิน มาตรา 16 และ มาตรา 17 มใิหใ้ชบ้งัคบั แก่พนักงานเจา้หน้าทีซ่ึง่
ปฏบิตักิารไปเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครอง และดูแลรกัษาอุทยานแห่งชาต ิหรอืการศกึษา หรอืวจิยั
ทางวชิาการ หรอืเพื่ออํานวยความสะดวกในการทศันาจรหรอืการพกัอาศยั หรอืเพื่ออํานวยความ
ปลอดภยั หรอืให้ความรู้แก่ประชาชน ทัง้น้ีต้องเป็นไปตามระเบยีบที่อธิบดกีําหนดโดยอนุมตัิของ
รฐัมนตร ี
 มาตรา 20 การจบักุมปราบปรามผูก้ระทําความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหพ้นักงาน
เจา้หน้าทีเ่ป็นพนกังานฝา่ยปกครองหรอืตาํรวจ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
 มาตรา 21 ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่อีํานาจออกคาํสัง่ใหผู้ก้ระทาํความผดิตาม มาตรา 16 ออก
จากเขตอุทยานแหง่ชาต ิหรอืงดเวน้การกระทาํใด ๆ ในเขตอุทยานแหง่ชาต ิ
 มาตรา 22 ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนพระราชบญัญตัน้ีิ เป็นเหตุใหม้สีิง่ปลกูสรา้งขึน้ใหม่หรอืมสีิง่
อื่นใดในอุทยานแห่งชาตผิดิไปจากสภาพเดมิ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่อีํานาจสัง่ใหผู้ก้ระทําความผดิ
ทําลายหรือรื้อถอนสิ่งนัน้ ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทําให้สิ่งนัน้ ๆ กลับคืนสู่สภาพ
เดมิ แลว้แต่กรณี ถา้ผูก้ระทําความผดิไม่ปฏบิตัติาม หรอืถา้ไม่รูต้วัผูก้ระทําความผดิ หรอืเพือ่ป้องกนั
หรอืบรรเทาความเสยีหายแก่อุทยานแห่งชาต ิพนักงานเจา้หน้าที่จะกระทําการดงักล่าวแลว้อย่างใด
อยา่งหน่ึงเสยีเองกไ็ดต้ามสมควรแก่กรณี และผูก้ระทาํความผดิมหีน้าทีช่ดใชค้่าใชจ้่ายทีต่อ้งเสยีไปใน
การทีพ่นกังานเจา้หน้าทีก่ระทาํการเสยีเองนัน้  
 หมวด 4 เบด็เตลด็ 
 มาตรา 23 ถา้เหน็เป็นการสมควรใหป้ระชาชนชําระเงนิ เน่ืองในการทีพ่นักงานเจา้หน้าที่
ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติหรือให้บุคคลใดเสียค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าตอบแทนสาํหรบัการทีไ่ดร้บัอนุญาตใหด้ําเนินกจิการหรอืพกัอาศยัอยู่ในอุทยานแห่งชาต ิ อธบิดมีี
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อํานาจกําหนดอตัราและวางระเบยีบเกี่ยวกบัการเก็บค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม หรอืค่าตอบแทน
ดงักลา่วได ้ทัง้น้ีโดยอนุมตัขิองรฐัมนตร ี 
 เงนิทีเ่กบ็ไดต้ามวรรคก่อน เงนิทีม่ผีูบ้รจิาคเพือ่บาํรุงอุทยานแห่งชาต ิ เงนิค่าปรบัทีพ่นักงาน
เจา้หน้าทีเ่ปรยีบเทยีบตามมาตรา 28 และเงนิราย ไดอ้ื่น ๆ ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษอีากรใด 
ๆ และเกบ็รกัษาไวใ้ชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาอุทยานแหง่ชาต ิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกีําหนด
โดยอนุมตัขิองรฐัมนตร ี
 1.4) พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 
 สถานการณ์สตัวป์า่ทีล่ดจาํนวนลงมากทัง้ ๆ ทีร่ฐับาลไดม้มีาตรการในการคุม้ครองสตัวป์า่มา
นาน เริม่จากการตราพระราชบญัญตัสิาํหรบัรกัษาชา้งปา่ ใน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) ในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวัเพื่อควบคุมการจบั การล่า และฆ่าช้าง รฐับาลสมยัจอม
พลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์เป็นนายกรฐัมนตรไีดอ้อกพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2503 ซึง่
ไดจ้าํแนกสตัวป์า่ไวเ้ป็น 2 หมวด ไดแ้ก่ สตัวป์า่สงวนและสตัวป์า่คุม้ครอง 
 สตัวป์า่สงวน หมายถงึ สตัวป์า่ทีห่าไดย้าก บางชนิดมจีาํนวนลดลงมากจนสญูพนัธุไ์ป สตัวป์า่
สงวนไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายหา้มมใิหผู้ใ้ดลา่ ยกเวน้เพือ่การศกึษาและวจิยัเทา่นัน้  
 สตัวป์า่คุม้ครอง แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
  - สตัวป์า่คุม้ครองประเภทที ่1 หมายถงึ สตัวป์า่ซึง่ตามปกตคินไมก่นิเน้ือเป็นอาหาร ไมล่่า
เพือ่การกฬีาหรอืเป็นสตัวป์า่ทีท่าํลายศตัรพูชื หรอืขจดัสิง่ปฏกิูล หรอืเป็นสตัวป์า่ทีค่วรสงวนไวป้ระดบั
ความงามตามธรรมชาต ิ
  - สตัวป์า่คุม้ครองประเภทที ่2 หมายถงึสตัวป์า่ซึง่ตามปกตคินกนิเน้ือเป็นอาหารหรอืล่า
เพือ่การกฬีา 
 สตัวป์่าสงวนและสตัวป์่าคุม้ครองทัง้ 2 ประเภท กย็งัลดน้อยลงอกีจนบางชนิด จงึไดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่228 ลงวนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2515 เพือ่การสงวน
และคุม้ครองสตัวป์า่ตลอดจนรกัษาสภาพสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป์า่ และในปี พ.ศ. 2518 ไดม้ี
การประชุมเกีย่วกบัการคา้พชืและสตัวห์ายากขึน้ระหวา่งประเทศต่าง ๆ จาํนวน 96 ประเทศ ผลจาก
การประชุมไดก้ําหนดหา้มทําการคา้ขายพชืและสตัวจ์ํานวน 675 ชนิดโดยเดด็ขาด เน่ืองจากอยู่ใน
ภาวะทีใ่กลจ้ะสญูพนัธุ ์จงึไดม้กีารออกพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2535 ขึน้มาใช้
แทนพระราชบญัญตัฉิบบัเดมิ โดยมกีารอนุญาตให้ภาคเอกชนดําเนินกจิการสวนสตัว์สาธารณะได ้
เพาะพนัธุส์ตัวป์า่คุม้ครองบางชนิดได ้ เพือ่เป็นการอนุรกัษ์และขยายพนัธุส์ตัวป์า่และเสรมิรายไดข้อง
ประชาชน นอกจากน้ียงัมกีารเพิม่โทษต่อการกระทําความผดิใหส้งูขึน้ ดงัสาระสาํคญัของกฎหมาย
ตามทีฝ่า่ยพฒันาและสง่เสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่ กรมปา่ไมไ้ดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 
  - ยกเลกิพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2503 และประกาศคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที ่228 ลงวนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2515 
  - ยกเลกิใบอนุญาตต่าง ๆ ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิดมิทัง้หมด 
  - สาํหรบักฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศ ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิดมิใหใ้ช ้ต่อไป 
หากไม่ขดัแย้งกบัพระราชบญัญัติฉบบัน้ีจนกว่าจะม ีกฎ ระเบยีบ และประกาศฉบบัใหม่ออกมาใช้
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บังคับ เช่น ชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเดิมยังคงให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบญัญตัฉิบบัใหมไ่ปก่อน 
  - คณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ เดมิมปีลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธาน เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่าแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมบีทบาทมากขึน้ เช่น การออกกฎระเบยีบต่าง ๆ ตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ 
  - ในสว่นของการอนุญาตต่าง ๆ เจา้หน้าทีจ่ะตอ้งรบีดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 60 วนั 
หากไมเ่สรจ็ใหถ้อืวา่อนุญาตไปโดยปรยิาย ซึง่พระราชบญัญตัเิดมิไมเ่คยบญัญตัไิว ้
  - ผูม้หีน้าทีค่วบคุมตามพระราชบญัญตัฉิบบัใหม่ คอื กรมป่าไมแ้ละกรมประมง (เดมิมี
เพยีงกรมปา่ไม)้ โดยกรมประมงมอีาํนาจเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวน้ํ์า  
  - มกีารเพิม่โทษใหส้งูขึน้จากเดมิ 
  - หา้มล่าสตัวป์่าสงวนและคุม้ครองในทุกกรณี นอกจากล่าเพื่อการศกึษาหรอืวจิยัทาง
วชิาการ ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากอธบิด ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการฯ 
  - หา้มเพาะพนัธุ์สตัว์ป่าสงวนและสตัว์ป่าคุม้ครอง ยกเวน้ชนิดที่ให้เพาะพนัธุ์สตัว์ป่า
คุม้ครอง หรอืดาํเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะ 

- หา้มคา้สตัวป์า่สงวน สตัวป์า่คุม้ครอง รวมทัง้ซากและผลติภณัฑข์องสตัวป์า่เหล่านัน้ ยกเวน้
ชนิดสตัวป์า่คุม้ครองทีก่าํหนดใหเ้พาะเลีย้ง และไดร้บัอนุญาตใหเ้พาะเลีย้ง 
  - หา้มครอบครองสตัวป์า่สงวน สตัวป์า่คุม้ครอง ยกเวน้สตัวป์า่คุม้ครองชนิดทีก่ําหนดให้
เพาะพนัธุแ์ละผูด้าํเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะทีไ่ดร้บัอนุญาต 
  - การนําเขา้สง่ออกสตัวป์า่สงวน สตัวป์า่คุม้ครองและสตัวต์ามความตกลงระหวา่งประเทศ 
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
  - การนําเคลื่อนทีส่ตัวป์่าสงวน สตัว์ป่าคุม้ครองและซากผ่านด่านตรวจสตัวป์่า จะตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตเสยีก่อน 
  - การดาํเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเสยีก่อน (จากอธบิด)ี 

มาตรา 7 ผูใ้ดล่าสตัวป์า่โดยฝา่ฝืนต่อบทแห่งพระราชบญัญตัน้ีิ ดว้ยความจาํเป็นและภายใต้
เงือ่นไขดงัต่อไปน้ีผูน้ัน้ไมต่อ้งรบัโทษ (1) เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นพนัจากอนัตรายหรอืเพือ่สงวนหรอื
รกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของตนเองหรอืผูอ้ื่น (2) การล่านัน้ไดก้ระทาํพอสมควรแก่เหตุ และ (3) ในกรณีที่
สตัวท์ีถู่กลา่นัน้เป็นสตัวป์า่สงวนหรอืสตัวป์า่คุม้ครองมไิดนํ้าสตัวป์า่ทีถู่กลา่หรอืซากของสตัวป์า่ทีถู่กล่า
นัน้เคลื่อนที ่ และไดแ้จง้เหตุทีไ่ดล้่าสตัวป์า่ไปแลว้นัน้ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีท่ราบโดยไมซ่กัชา้ ใหส้ตัว์
ป่าหรอืซากของสตัว์ป่าที่ถูกล่าตามวรรคหน่ึงตกเป็นของแผ่นดนิและให้กรมป่าไม้หรอืกรมประมง
แลว้แต่กรณ ีนําไปดาํเนินการตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

หมวด 3 การล่า การเพาะพนัธุ ์ การครอบครอง และการคา้ซึง่สตัวป์า่ซากของสตัวป์า่และ
ผลติภณัฑท์ีท่าํจากซากของสตัวป์า่ 

มาตรา 16 หา้มมใิหผู้ใ้ดล่า หรอืพยายามล่าสตัวป์า่สงวนหรอืสตัวป์า่คุม้ครอง เวน้แต่เป็นการ
กระทาํโดยทางราชการทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามมาตรา 26 
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มาตรา 19 หา้มมใิหผู้ใ้ดมไีวใ้นครอบครองซึง่สตัวป์า่สงวน สตัวป์า่คุม้ครอง ซากของสตัวป์า่
สงวน หรอืซากของสตัวป์า่คุม้ครอง เวน้แต่จะเป็นสตัวป์า่คุม้ครองชนิดทีก่ําหนดตามมาตรา 17 ที่
ไดม้าจากการเพาะพนัธุ ์ หรอืซากของสตัวป์า่ดงักล่าว และโดยตอ้งไดร้บัอนุญาตจากอธบิด ี และตอ้ง
ปฏบิตัติามของกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้นใบอนุญาต การขออนุญาตและการ
อนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง ความในวรรคหน่ึงและ
วรรคสอง มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ (1) การครอบครองสตัวป์า่คุม้ครองของผูร้บัใบอนุญาตเพาะพนัธุต์ามมาตรา 
18 (1) ทีม่ไีวเ้พือ่การเพาะพนัธุห์รอืไดม้าจากการเพาะพนัธุ ์ หรอืซากของสตัวป์า่ดงักล่าว (2) การ
ครอบครองสตัวป์า่สงวน สตัวป์า่คุม้ครอง ซากของสตัวป์่าสงวนหรอืซากของสตัวป์่าคุม้ครองเพื่อ
กจิการสวนสตัวส์าธารณะของผูร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้และดาํเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะตามมาตรา 
29 และไดจ้ดัแสดงไวใ้นสวนสตัวส์าธารณะทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้ขึน้ 

มาตรา 21 หา้มมใิหผู้ใ้ดเกบ็ ทาํอนัตราย หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่รงัของสตัวป์า่สงวนหรอื
สตัวป์า่คุม้ครอง 

ความในวรรคหนึ่ง มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูซ้ึ่งไดร้บัอนุญาตเกบ็รงันกอแีอ่นตามกฎหมายว่าดว้ย
อากรรงันกอีแอ่นและผู้ที่อาศยัอํานาจของผู้รบัอนุญาตดงักล่าวแต่ต้องปฏบิตัิตามระเบียบที่อธบิดี
กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

หมวด 4 การนําเขา้ สง่ออก นําผา่น นําเคลือ่นทีซ่ึง่สตัวป์า่ และดา่นตรวจสตัวป์า่ 
มาตรา 26 บทบญัญตัมิาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 23 มใิหใ้ช้

บงัคบัแก่การกระทาํเพือ่ประโยชน์ในการสาํรวจ การศกึษาและวจิยัทางวชิาการ การคุม้ครองสตัวป์า่ 
การเพาะพนัธุ ์ หรอืเพือ่กจิการสวนสตัวส์าธารณะ ซึง่กระทาํโดยราชการ และโดยไดร้บัอนุญาตเป็น
หนงัสอืจากอธบิด ีและตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีาํหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
ในกรณีทีก่ารกระทาํตามวรรคหน่ึง เป็นการกระทาํเพือ่กจิการเพาะพนัธุข์องผูร้บัใบอนุญาตเพาะพนัธุ์
ตามมาตรา 18 หรอืเพือ่กจิการสวนสตัวส์าธารณะของผูร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และดาํเนินกจิการสวนสตัว์
สาธารณะตามมาตรา 29 การเรยีกเกบ็และการชาํระค่าใชจ้่าย ค่าบรกิาร หรอืค่าตอบแทนและราคา
สตัวป์า่ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีาํหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

หมวด 6 บรเิวณและสถานทีห่า้มลา่สตัวป์า่ 
มาตรา 33 เมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็สมควรกําหนดบรเิวณทีด่นิแห่งใดใหเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์

ปา่โดยปลอดภยัเพือ่รกัษาไวซ้ึง่พนัธุส์ตัวป์า่กใ็หก้ระทาํไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา และใหม้แีผน
ทีแ่สดงแนวเขตแหง่บรเิวณทีก่าํหนดนัน้แนบทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย บรเิวณทีก่ําหนดน้ีเรยีกวา่เขต
รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 

ทีด่นิที่กําหนดใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่านัน้ต้องเป็นที่ดนิทีม่ไิดอ้ยู่ในกรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิของบุคคลใดซึง่มใิชท่บวงการเมอืง 

มาตรา 34 การขยายหรอืการเพกิถอนเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ให้
กระทําไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา และในกรณีทีม่ใิช่เป็นการเพกิถอนเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่า
ทัง้หมด ใหม้แีผนทีแ่สดงเขตทีเ่ปลีย่นแปลงไปแนบทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย 
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มาตรา 35 ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีจ่ดัใหม้หีลกัเขตและป้ายหรอืเครื่องหมายอื่นแสดงเขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป์า่ไวต้ามสมควร เพือ่ใหป้ระชาชนเหน็วา่เป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 

มาตรา 36 ในเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าหา้มมใิหผู้ใ้ดล่าสตัวป์่าไม่ว่าจะเป็นสตัวป์่าสงวนหรอื
คุม้ครองหรอืมใิช่ หรอืเกบ็หรอืทําอนัตรายแก่รงัของสตัวป์า่ เวน้แต่จะกระทาํการศกึษาหรอืวจิยัทาง
วชิาการและไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากอธบิดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา 37 นอกจากพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืเจา้พนักงานอื่นใดซึ่งตอ้งเขา้ไปปฏบิตักิารตาม
หน้าที ่หา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ไปในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที ่ 

ผู้ได้ร ับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นต้องปฏบิตัิการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแล รกัษาหรือ
บาํรุงรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เพือ่การเพาะพนัธุ ์การศกึษาหรอืวจิยัทางวชิาการ เพือ่อํานวยความสะดวกใน
การใหก้ารศกึษาหรอืการพกัอาศยัหรอือํานวยความปลอดภยั หรอืใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใหอ้ธบิดมีี
อํานาจสัง่เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หน้าที่หรอืเจา้หน้าทีข่องกรมป่าไมห้รอืกรมประมงแลว้แต่กรณ ี
กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ได ้ ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีําหนดโดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการ มาตรา 38 ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ หา้มมใิหผู้ใ้ดยดึถอืหรอืครอบครอง
ทีด่นิหรอืปลกู หรอืก่อสรา้งสิง่หน่ึงสิง่ใด หรอืตดั โค่น แผว้ถาง เผา หรอืทาํลายตน้ไมห้รอืพฤกษชาติ
อื่น หรอืขดุหาแร่ ดนิ หนิหรอืสตัวเ์ลีย้งหรอืปล่อยสตัวห์รอืสตัวป์า่ หรอืเปลีย่นแปลงทางน้ําหรอืทาํให้
น้ําในลาํน้ํา ลาํหว้ย หนองบงึ ทว่มทน้ เหอืดแหง้ เป็นพษิหรอืเป็นอนัตรายต่อสตัวป์า่ 
 มาตรา 39 การจดัการกบัไมห้รอืพฤกษชาตอิื่นทีพ่นักงานเจา้หน้าทีไ่ดต้ดั โค่น หรอืแผว้ถาง 
ตามมาตรา 38 วรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีาํหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 มาตรา 40 ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีซ่ึง่ประจาํเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่มอีํานาจสัง่ใหผู้ฝ้า่ฝืนมาตรา 
38 วรรคหน่ึง ออกจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หรอืงดเวน้การกระทาํใด ๆ อนัเป็นการฝา่ฝืนมาตรา 38 
วรรคหน่ึง ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 
 มาตรา 41 หา้มมใิหผู้ใ้ดล่าสตัวป์า่ ไม่วา่จะเป็นสตัวป์า่สงวนหรอืสตัวป์า่คุม้ครองหรอืมใิช ่
หรอืเกบ็หรอืทําอนัตรายแก่รงัของสตัวป์า่ในบรเิวณวดัหรอืในบรเิวณสถานทีท่ีจ่ดัไวเ้พื่อประชาชนใช้
เป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
 มาตรา 42 บรเิวณสถานที่ที่ใช้ในราชการหรอืใชใ้นสาธารณประโยชน์หรอืประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกนัแห่งใด รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการจะกําหนดใหเ้ป็นเขตหา้มล่า
สตัวป์า่ชนิดหรอืประเภทใดกไ็ดโ้ดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
 เมือ่ไดม้ปีระกาศของรฐัมนตรกีําหนดเขตหา้มล่าสตัวป์า่ชนิดหรอืประเภทใดแลว้หา้มมใิหผู้ใ้ด
กระทาํการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ลา่สตัวป์า่ชนิดหรอืประเภทนัน้ 
 (2) เกบ็หรอืทาํอนัตรายแก่รงัของสตัวป์า่ซึง่หา้มมใิหล้า่นัน้  
 (3) ยดึถอืครอบครองทีด่นิ หรอืตดั โค่น แผว้ถาง เผา ทาํลายตน้ไมห้รอืพฤกษชาตอิื่น หรอื
ขดุหาแร ่ดนิ หนิ หรอืเลีย้งสตัว ์หรอืเปลีย่นแปลงทางน้ํา หรอืทาํใหน้ํ้าในลาํน้ํา ลาํหว้ย หนอง บงึ ทว่ม



5‐31 
 

ทน้เหอืดแหง้ เป็นพษิ หรอืเป็นอนัตรายต่อสตัวป์า่ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากอธบิด ีหรอืเมือ่
อธบิดไีดป้ระกาศอนุญาตไวเ้ป็นคราว ๆ ในเขตหา้มลา่แหง่หน่ึงแหง่ใดโดยเฉพาะ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดมคีวามจําเป็นต้องปฏิบตัิการตาม
กฎหมาย หรอืปฏบิตักิารเพื่อประโยชน์ในการศกึษาหรอืวจิยัทางวชิาการในเขตห้ามล่าสตัว์ป่า 
พนกังานเจา้หน้าทีห่รอืเจา้พนักงานนัน้ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกีําหนด โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ  
 หมวด 7 พนกังานเจา้หน้าที ่

มาตรา 45 ในการจบักุมปราบปรามผูก้ระทําความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหพ้นักงาน
เจา้หน้าทีเ่ป็นพนกังานฝา่ยปกครองหรอืตาํรวจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา 46 ถา้เหน็เป็นการสมควรใหป้ระชาชนชําระค่าบรกิารหรอืค่าตอบแทนเน่ืองในการที่
พนกังานเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารหรอืใหค้วามสะดวกในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หรอืเขตหา้มลา่สตัวป์า่ อธบิดี
มอีํานาจกําหนดอตัราและวางระเบยีบเกีย่วกบัการเกบ็ค่าบรกิารหรอืค่าตอบแทนดงักล่าวได ้ทัง้น้ีโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 เงนิทีเ่กบ็ไดต้ามวรรคหน่ึงและเงนิทีม่ผีูบ้รจิาคเพือ่บาํรุงเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ใหไ้ดร้บัยกเวน้
ไมต่อ้งเสยีภาษอีากรใด ๆ และใหใ้ชจ้่ายในการบํารุงรกัษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หรอืเขตหา้มล่าสตัว์
ปา่ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีาํหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 กล่าวโดยสรุป พ.ร.บ. ป่าไมห้ลกัทัง้ 3 ฉบบั มเีจตนารมณ์ทีจ่ะรกัษาป่าป้องกนัการบุกรุก
ครอบครองและทาํลายปา่และสตัวป์า่บนฐานคดิทีต่อ้งการแยกคนออกจากปา่และใชพ้นักงานเจา้หน้าที่
เป็นผูร้กัษาป่าดว้ยกฎหมายที่เขม้งวด โดยทัง้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2535 เน้นหา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ยดึถอืครอง
หรอืกระทําการใด ๆ ในเขตป่า แต่เปิดช่องใหท้ําไดถ้้าได้รบัอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้
ประชาชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ทางออ้มในเขตปา่อนุรกัษ์ดว้ยการศกึษาและพกัผอ่นหาความรืน่รมย ์สว่น
นอกเขตปา่อนุรกัษ์กอ็นุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกจิไดโ้ดยไมท่าํใหเ้สือ่มเสยีแก่สภาพปา่ 
 2. มติคณะรฐัมนตรี 

มตคิณะรฐัมนตรเีป็นแนวนโยบายในการปฏบิตังิานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการบรหิาร
จดัการทีด่นิปา่ไมม้มีตคิณะรฐัมนตรทีีส่าํคญัอาท ิ

การประกาศเขตป่าเส่ือมโทรม 
มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2532  เรื่อง  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการ

กาํหนดสภาพป่าเส่ือมโทรม 
วนัที่ 24 พฤษภาคม 2529 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที่ กษ 

0705(3)/04648 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2529  เสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนุมตัหิลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขในการกาํหนดสภาพปา่เสือ่มโทรม  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้บัรายงานจากกรมปา่
ไมว้า่ เน่ืองจากความในมาตรา 16 ทว ิ และมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิ พ.ศ. 
2507 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528 ไดบ้ญัญตัไิวด้งัน้ี  
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“มาตรา 16 ทว ิในกรณีทีป่า่สงวนแห่งชาตทิัง้หมดหรอืบางสว่นมสีภาพเป็นปา่ไร่รา้งเก่าหรอื
ทุง่หญา้หรอืเป็นปา่ทีไ่มม่ไีมม้คี่าขึน้อยูเ่ลย หรอืมไีมม้คี่าทีม่ลีกัษณะสมบรูณ์เหลอือยูเ่ป็นสว่นน้อยและ
ปา่นัน้ยากทีจ่ะกลบัฟ้ืนคนืดตีามธรรมชาต ิ ทัง้น้ี โดยมสีภาพตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีร่ฐัมนตรี
กาํหนดโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรใีหถ้อืวา่ปา่สงวนแหง่ชาตใินบรเิวณดงักล่าวเป็นปา่เสือ่มโทรม  ถา้ทาง
ราชการมคีวามจําเป็นตอ้งปรบัปรุงฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมใหร้ฐัมนตรปีระกาศกําหนดเขตปา่เสื่อม
โทรมทัง้หมด หรอืบางสว่นเป็นเขตปรบัปรุงปา่สงวนแหง่ชาต”ิ 

“มาตรา 20 ในกรณีปา่สงวนแห่งชาตแิห่งใดมสีภาพเป็นปา่เสือ่มโทรมตามมาตรา 16 ทว ิให้
อธบิดโีดยอนุมตัริฐัมนตรมีอีํานาจอนุญาตเป็นหนังสอืใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดทําการบํารุงป่าหรอืปลูก
สรา้งสวนปา่หรอืไมย้นืตน้ในเขตปา่เสือ่มโทรมไดภ้ายในระยะเวลาและตามเงือ่นไขทีก่ําหนดในหนังสอื
อนุญาตแต่ในกรณทีีจ่ะอนุญาตใหเ้กนิ 2,000 ไร ่ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตร”ี 

ดงันัน้พืน้ทีป่่าเสื่อมโทรมทีจ่ะดําเนินการตามนัยดงักล่าวได ้ตอ้งมสีภาพตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขทีร่ฐัมนตรกีําหนดโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตร ี ซึ่งกรมป่าไมไ้ดพ้จิารณากําหนดหลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขขึน้เพือ่นําเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา ดงัน้ี คอื 

1. เป็นปา่ทีม่ไีมม้คี่าทีม่ลีกัษณะสมบูรณ์หลงเหลอือยู่เป็นสว่นน้อย และปา่นัน้ยากทีจ่ะกลบั
ฟ้ืนคนืดไีดต้ามธรรมชาต ิโดยมลีกูไมข้นาดความสงูเกนิ 2 เมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่ พืน้ทีไ่มเ่กนิ
ไร่ละ 20 ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตวดัโดยรอบลาํตน้ตรงทีส่งู 130 เซนตเิมตร ตัง้แต่ 50–100 
เซนตเิมตร ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พืน้ทีไ่มเ่กนิไร่ละ 8 ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตเกนิ 100 เซนตเิมตรขึน้
ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่ พืน้ทีไ่มเ่กนิไร่ละ 2 ตน้ หรอืพืน้ทีป่า่ทีม่ไีมเ้ขา้หลกัเกณฑท์ัง้ 3 ลกัษณะดงักล่าว 
เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิไรล่ะ 16 ตน้ 

2. การสาํรวจพืน้ทีด่งักล่าวขา้งตน้ใหส้าํรวจโดยวธิทีําแปลงตวัอย่างแบบ Line Plot ให้
กระจายทัว่ พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่รอ้ยละหา้ของพืน้ที ่ ถา้พืน้ทีแ่ปลงใดมกีลุ่มไมม้คี่าขึน้อยู่หนาแน่นเกนิ
เกณฑท์ีก่ําหนดตัง้แต่ 1 ไร่ขึน้ไปใหก้นัไมเ้หล่านัน้เจรญิเตบิโตไดต้ามธรรมชาต ิกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ เพือ่ใหด้าํเนินการตามความในมาตรา 16 ทว ิ และมาตรา 20 แห่ง
พระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2507 ซึ่งตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวน
แห่งชาต ิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528 ถอืเป็นหลกัปฏบิตัต่ิอไป และเพือ่มใิหเ้กดิความล่าชา้อนัจะทาํใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ทางราชการ จงึเหน็ชอบดว้ยกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงักลา่ว 

  วนัที ่8 กรกฎาคม 2529 คณะรฐัมนตรมีมีตเิกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนด
สภาพป่าเสื่อมโทรม  โดยให้ส่งหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขดงักล่าว ให้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาตพิจิารณา  เสนอคณะรฐัมนตรใีนคราวต่อไป โดยใหร้บัขอ้พจิารณาของรฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายเฉียว วชัรพุกก์)  ตามทีร่องนายกรฐัมนตร ี(นายพชิยั  รตัตกุล)  ประธาน
คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาต ิรบัไปพจิารณาในทีป่ระชุมดว้ย 

วนัที ่17 กรกฎาคม 2529  ประธานคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาต ิมหีนังสอื ด่วนทีสุ่ด 
ที ่ กษ 0709(5)/09378 ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2529  เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขในการกําหนดสภาพปา่เสื่อมโทรม  โดยแจง้ว่า คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาต ิ ได้
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พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการกําหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม ทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ และขอ้พจิารณาของรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเฉลยีว วชัรพุกก์) มติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2529 แลว้ มคีวามเหน็ดงัน้ี 

1. หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่เสือ่มโทรม ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณานัน้ กาํหนดขึน้อยูก่บัภายใตก้รอบนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตขิองรฐับาล ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้  การส่งเสริมการปลูกป่า
ภาคเอกชนและการประสานงานการใชป้ระโยชน์รว่มกนัระหวา่งปา่ไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาตอิื่น 

2. เหน็ควรเพิม่เตมิหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการกาํหนดสภาพปา่เสือ่มโทรม ดงัน้ี   
ในสว่นของวธิกีารประเมนิเหน็ควรเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

(1) ควรมกีารตรวจสอบโดยภาพถ่ายทางอากาศ มาตราสว่น 1:15,000 ทีถ่่ายใหมท่ีสุ่ด 
เพือ่ประเมนิดสูภาพปา่โดยทัว่ ไป 

(2) ควรกนัพืน้ทีป่า่สมบรูณ์ออกจากแปลงใหญ่ โดยจาํแนกจากภาพถ่ายทางอากาศ 
(3) สุม่สาํรวจโดยวธิกีารสาํรวจแบบ Line Plot ใหก้ระจายทัว่พืน้ทีไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 

ของพืน้ที ่เพือ่หาปรมิาณของไมข้นาดต่างๆ 
(4) ไมค่วรใชค้่าเฉลีย่ต่อพืน้ทีป่า่ผนืใหญ่ในการประเมนิ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ควรใชค้า่เฉลีย่ต่อพืน้ทีป่า่ในแต่ละแปลงทีส่าํรวจ 
ในสว่นของหลกัเกณฑใ์หเ้พิม่คอื 
(5) ในกรณีทีป่า่เสือ่มโทรมนัน้อยูใ่นพืน้ทีต่น้น้ําลาํธาร แมจ้ะมตีน้ไมน้้อยเพยีงใดกต็าม 

กไ็ม่ควรที่จะอนุญาตใหป้ระชาชนเขา้ทํามาหากนิในพื้นที่นัน้ แต่ควรที่จะเร่ง
ดาํเนินการปลกูปา่ในพืน้ทีด่งักลา่ว 

วนัที ่2 กนัยายน 2529  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่เสื่อมโทรม โดยเพิม่เตมิหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในสว่น
ของวิธีการประเมินตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ สําหรบัในส่วนของ
หลกัเกณฑ์ทีใ่หเ้พิม่เตมินัน้ ใหแ้กไ้ขเป็น  "ขอ้ 5 ในกรณีทีป่่านัน้อยู่ในพืน้ทีต่น้น้ําลําธาร  แมจ้ะมี
ตน้ไมน้้อยเพยีงใดกต็ามกม็ใิหก้าํหนดเป็นปา่เสือ่มโทรม 

วนัที ่9 ธนัวาคม 2529 คณะรฐัมนตรมีมีตเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการกําหนด
สภาพป่าเสื่อมโทรม โดยใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน  รบั
เรื่องน้ีไปเสนอคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตพิจิารณาเสนอคณะรฐัมนตรอีกีครัง้หน่ึง  โดยใหร้บั
ขอ้สงัเกตของคณะรฐัมนตรไีปพจิารณาดว้ยว่า พื้นที่ป่าต้นน้ําลําธารตามหลกัเกณฑ์ขอ้ (5) ของมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2529 ควรใหห้มายความถงึ พืน้ทีลุ่่มน้ําทัง้ชัน้ที ่1 A และ 1 B และ
ชัน้ที่ 2  ด้วยหรอืไม่  และโดยที่การกําหนดสภาพป่าเสื่อมโทรมตามกฎหมายฉบบัที่แก้ไขใหม่ มี
วตัถุประสงคเ์พือ่จดัสรรใหร้าษฎรทาํกนิ ซึง่แตกต่างจากวตัถุประสงคข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในเรือ่งน้ี จงึควรพจิารณาดว้ยวา่ โดยผลของกฎหมายดงักล่าว  ถา้กําหนดพืน้ทีใ่ดเป็นปา่เสือ่มโทรมก็
จะมผีลผกูพนัใหต้อ้งจดัสรรใหร้าษฎรทาํกนิตลอดไปหรอืไม ่
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วนัที ่14 พฤษภาคม 2530 กระทรวงวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและการพลงังาน มหีนังสอื ที ่
วพ 0503/7438 ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2530 เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาเหน็ชอบมตคิณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ เรื่องหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่เสือ่มโทรม โดยแจง้วา่ ตาม
มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2529 ใหส้ง่เรื่องหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่
เสื่อม ใหก้ระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน พจิารณานําเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครัง้หน่ึงนัน้  สํานักงานคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ ไดนํ้าเรื่องดงักล่าวขา้งตน้เสนอคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตพิจิารณาใน
การประชุม ครัง้ที ่2/2530 เมือ่วนัที ่14 เมษายน 2530 ซึง่ทีป่ระชุมมมีต ิดงัน้ี  

1. การกาํหนดพืน้ทีป่า่ตน้น้ําลาํธารตามหลกัเกณฑข์อ้ (5) ของมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่
2 กนัยายน 2529 ใหห้มายความรวมถงึพืน้ทีลุ่ม่น้ําชัน้ที ่1A ชัน้ที ่1B และชัน้ที ่2 

2. ในการกําหนดใหพ้ืน้ทีใ่ดเป็นปา่เสื่อมโทรม ตามพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2507 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528 นัน้  ไมม่ผีล
ผกูพนัในการทีจ่ะใหร้าษฎรเขา้ไปทาํประโยชน์ตลอดไป สาํหรบัราษฎรซึง่มคีุณสมบตัติามทีก่ําหนดไว้
ในระเบียบของกรมป่าไม้ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เงื่อนไขในการอนุญาตให้ทําประโยชน์และที่อยู่อาศยั
ภายในเขตปรบัปรุงป่าสงวนแห่งชาต ิ พ.ศ….ตามมาตรา 16 ทว ิ และมาตรา 16 ตร ีแห่ง
พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาตฯิ ดงักลา่ว กส็ามารถเขา้ทาํประโยชน์ไดต้ามระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้น
หนงัสอือนุญาตใหท้าํประโยชน์และอยูอ่าศยัในเขตปรบัปรุงปา่สงวนแหง่ชาตทิา้ยระเบยีบน้ี 

วนัที ่2 มถุินายน 2530  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมตคิณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกําหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  โดยใหพ้ืน้ทีป่า่ตน้น้ําลาํธารตามหลกัเกณฑ ์ขอ้  (5)  ของมตคิณะรฐัมนตร ี 
2  กนัยายน  2529 (มใิหก้าํหนดเป็นปา่เสือ่มโทรมแมจ้ะมตีน้ไมอ้ยูน้่อย)  ใหร้วมถงึพืน้ทีลุ่่มน้ําชัน้ที ่1 
A,  1B  และชัน้ที ่2 สว่นการกําหนดใหพ้ืน้ทีใ่ดเป็นปา่เสือ่มโทรมตามพระราชบญัญตัปิา่สงวน ฯ พ.ศ. 
2507 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528 ไม่มผีลผูกพนัให้
ราษฎรเข้าทําประโยชน์ตลอดไป แต่เข้าทําประโยชน์ตามเวลาที่กําหนดในหนังสืออนุญาตให้ทํา
ประโยชน์และอยูอ่าศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ

วนัที ่26 เมษายน 2532 ประธานคณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาต ิมหีนังสอื ด่วนมาก    
ที ่ กษ 0709(4)/12741 ลงวนัที ่26 เมษายน 2532 เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาทบทวนมติ
คณะรฐัมนตร ี เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่เสือ่มโทรม  โดยแจง้วา่  เดมิ
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่ 2 กนัยายน 2529 และวนัที ่ 2 มถุินายน 2530 อนุมตัหิลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่เสือ่มโทรมตามความในมาตรา 16 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2507 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2528 
ดงัน้ี 

1. เป็นปา่ทีม่ไีมม้คีา่ทีม่ลีกัษณะสมบรูณ์เหลอือยูเ่ป็นสว่นน้อยและปา่นัน้ยากทีจ่ะกลบัฟ้ืนคนืดี
ไดต้ามธรรมชาต ิโดยมลีกูไมข้นาดความสงูเกนิ 2 เมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่ พืน้ทีไ่มเ่กนิไร่ละ 20 
ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตวดัโดยรอบลาํตน้ตรงทีส่งู 130 เซนตเิมตร ตัง้แต่ 50-100 เซนตเิมตร ขึน้
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กระจายอยูท่ ัว่ พืน้ทีไ่มเ่กนิไร่ละ 8 ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตเกนิ 100 เซนตเิมตร ขึน้ไป ขึน้กระจาย
อยูท่ ัว่ พืน้ทีไ่มเ่กนิไร่ละ 2 ตน้ หรอืพืน้ทีป่า่ไมท้ีม่เีขา้หลกัเกณฑท์ัง้ 3 ลกัษณะดงักล่าว เมือ่รวมกนั
แลว้ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิไรล่ะ 16 ตน้ 

2. การสาํรวจพืน้ทีด่งักลา่วขา้งตน้ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
2.1 ควรมกีารตรวจสอบโดยภาพถ่ายทางอากาศ มาตราสว่น 1: 15,000 ทีถ่่ายใหมท่ีสุ่ด 

เพือ่ประเมนิดสูภาพปา่โดยทัว่ ไปหากมพีืน้ทีป่า่ทีส่มบรูณ์ใหก้นัออก 
2.2 ใหส้าํรวจโดยวธิทีาํแปลงตวัอยา่งแบบ Line Plot ใหก้ระจายทัว่ พืน้ทีไ่มน้่อยกวา่

รอ้ยละหา้ เพือ่หาปรมิาตรของไมต่้างๆ ในการประเมนิ ไมค่วรใชค้่าเฉลีย่ต่อพืน้ทีป่า่ผนืใหญ่ เพือ่ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑค์วรใชค้า่เฉลีย่ต่อพืน้ทีป่า่ในแต่ละแปลงทีส่าํรวจ ถา้พืน้ทีแ่ปลงใดมคี่าเฉลีย่เกนิ
เกณฑท์ีก่าํหนด ตัง้แต่ 1 ไรข่ึน้ไป ใหก้นัไวเ้พือ่ใหไ้มเ้หลา่นัน้เจรญิเตบิโตไดต้ามธรรมชาต ิ

3 ในกรณีทีป่า่ไมอ้ยูใ่นพืน้ทีต่น้น้ําลาํธารชัน้ที ่1 เอ และ 1 บ ีและชัน้ที ่2 แมจ้ะมตีน้ไมน้้อย
เพยีงใดกต็าม กม็ใิหก้าํหนดเป็นปา่เสือ่มโทรม 

คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาต ิในการประชุมครัง้ที ่2/2532 เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2532 
ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของกรมปา่ไมท้ีข่อใหท้บทวนมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขใน
การกําหนดสภาพปา่เสือ่มโทรมขา้งตน้แลว้ มมีตเิหน็ชอบตามขอ้เสนอของกรมปา่ไม ้ และใหนํ้าเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไปโดยใหร้ฐัเพิม่การสนับสนุนงบประมาณดา้นการปลูกปา่ในพืน้ทีป่า่ตน้น้ํา
ลาํธารชัน้ที ่ 1 และ 2 ใหก้รมปา่ไมม้ากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นขณะน้ี  ในเรื่องทีจ่ะขอใหร้ฐัมนตรพีจิารณา
ทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่เสือ่มโทรมครัง้น้ี  มุง่
ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาในทางปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้จากหลกัเกณฑ ์ และเงือ่นไขของมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 2 
กนัยายน 2529 และเมือ่วนัที ่ 2 มถุินายน 2530 อนัจะมผีลใหก้รมปา่ไมส้ามารถอนุญาตใหเ้อกชนใช้
พืน้ทีป่า่ไมเ้พือ่การปลกูปา่ไดร้วดเรว็ขึน้  จงึขอแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่
เสือ่มโทรมจากทีก่าํหนดไวเ้ดมิเป็นดงัน้ี 

1. เป็นปา่ไมท้ีม่คี่าทีม่ลีกัษณะสมบรูณ์เหลอือยูเ่ป็นสว่นน้อย และปา่นัน้ยากทีจ่ะกลบัฟ้ืนคนืดี
ไดต้ามธรรมชาต ิ โดยมไีมข้นาดความโตวดัโดยรอบลําตน้ทีส่งู 13 เซนตเิมตร ตัง้แต่ 50-100 
เซนตเิมตร ขึน้กระจายอยูท่ ัว่ พืน้ทีไ่มเ่กนิไร่ละ 8 ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตเกนิ 100 เซนตเิมตร ขึน้
ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่ พืน้ทีไ่มเ่กนิไรล่ะ 2 ตน้ โดยมเีหตุผลทีข่อแกไ้ข  ดงัน้ี 

1) ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัจาํนวนลกูไมม้คี่าทีม่ขีนาดความสงูเกนิ 2 เมตร เป็นปญัหาในทาง
ปฏบิตัทิําให้เจา้หน้าที่ตรวจสภาพป่าไม่กล้าตดัสนิใจ เพราะเกรงจะเกดิปญัหาเน่ืองจากในขณะ
ตรวจสอบลกูไมเ้หล่านัน้ยงัสงูไมถ่งึ 2 เมตร แต่กวา่ทีจ่ะไดร้บัอนุญาตลกูไมอ้าจจะเจรญิเตบิโตขึน้ตาม
ธรรมชาต ิ จนมคีวามสงูเกนิ 2 เมตร เมือ่มกีารตรวจสอบหรอืการรอ้งเรยีนเกดิขึน้ อาจเป็นผลใหถู้ก
ลงโทษฐานปฏบิตังิานบกพรอ่งได ้

2) จํานวนลกูไมม้คี่าทีม่ขีนาดความสงูเกนิ 2 เมตร ทีข่ ึน้อยูต่ามธรรมชาตนิัน้ อาจมี
ลกัษณะแคระแกรน็หรอือาจจะถูกบุกรุกแผว้ถางทําลาย และหากมกีารปลูกสรา้งสวนป่าขึน้จะทําให้
เกดิพืน้ทีป่า่ทีม่คี่าทางเศรษฐกจิ ซึง่มปีระโยชน์มากกวา่เดมิและการกําหนดจาํนวนลกูไมไ้ว ้ จะทาํให้
เกดิปญัหาในการตรวจสอบสภาพปา่ 
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2. การสาํรวจพืน้ทีด่งักลา่วขา้งตน้ดาํเนินการดงัน้ี 
2.1 ในกรณีพืน้ทีท่ีข่ออนุญาตมเีน้ือทีม่ากกวา่ 500 ไร่ ควรมกีารตรวจสอบโดยภาพถ่าย

ทางอากาศ หรอืภาพถ่ายดาวเทยีม มาตราสว่นทีเ่หมาะสมซึ่งสามารถตรวจสอบไดท้ีถ่่ายใหม่ทีสุ่ด 
เพือ่ประเมนิดสูภาพปา่โดยทัว่ไป หากมพีืน้ทีป่า่ทีส่มบรูณ์ใหก้นัออก  โดยมเีหตุผลทีข่อแกไ้ข  ดงัน้ี 

1) พืน้ทีท่ีข่ออนุญาตทีม่ขีนาดเน้ือทีเ่พยีง 5 ไร่ 10 ไร่ หรอื 100 ไร่ ซึง่ปรากฏใน
แผนทีร่ะวางมาตราสว่น 1 : 50,000 เพยีงจุดเดยีวยอ่มไมเ่กดิผลในทางปฏบิตั ิเมือ่นํามาตรวจสอบกบั
ภาพถ่ายทางอากาศ ทาํใหเ้สยีเวลาและงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์และพืน้ทีท่ีม่เีน้ือทีน้่อยกว่า
หรอืเทา่กบั 500 ไร่ เจา้หน้าทีผู่ต้รวจสอบสภาพปา่สามารถทาํการสาํรวจนับไม ้โดยวางแปลงตวัอยา่ง
ไดโ้ดยสะดวก ไมเ่สยีเวลาและงบประมาณค่าใชจ้่ายมากนกั และถา้ทาํการสาํรวจนับไม ้100% กจ็ะได้
ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดม้ากทีสุ่ด และเป็นขอ้มลูทีล่ะเอยีดทีสุ่ดแลว้ จงึไมจ่าํเป็นตอ้งทาํการประเมนิสภาพปา่  
โดยตรวจสอบกบัภาพถ่ายทางอากาศอกี ไมว่า่กรณใีดๆ 

2) การประเมนิดสูภาพปา่โดยทัว่ ไป สามารถกระทาํไดโ้ดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศ
และทางภาพถ่ายดาวเทยีม เน่ืองจากมหีลายหน่วยงานทีถ่่ายภาพทางอากาศ รวมทัง้ภาพถ่าย
ดาวเทยีมซึ่งสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ได ้ นอกจากน้ี สมควรใหใ้ชไ้ดห้ลายมาตราส่วนตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขนาดของพืน้ทีแ่ละสภาพภมูปิระเทศทีจ่ะทาํการตรวจสอบ 

2.2 ใหส้าํรวจโดยวธิทีาํแปลงตวัอยา่งแบบ Line Plot ใหก้ระจายทัว่พืน้ทีไ่มน้่อยกวา่รอ้ย
ละ 5 ของพืน้ที ่เพือ่หาปรมิาณของไมข้นาดต่างๆ ในการประเมนิไมค่วรใชค้่าเฉลีย่ต่อพืน้ทีป่า่ผนืใหญ่ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ควรใช้ค่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ป่าในแต่ละแปลงที่สํารวจ  โดยมเีหตุผลที่ขอ
แกไ้ข ดงัน้ี 

1. การกนัพืน้ทีข่นาด 1 ไร่ ในพืน้ทีท่ีข่ออนุญาตเป็นพนั หรอืเป็นหมืน่ไร่ ยอ่มเป็น
ปญัหาในทางปฏบิตัมิาก เน่ืองจากทาํใหเ้สยีเวลาและงบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 

2. จากการประเมนิสภาพปา่โดยทัว่ ไปจากภาพถ่ายทางอากาศ หรอืดาวเทยีม
ก่อนทีจ่ะออกไปทาํการสาํรวจนบัไมใ้นพืน้ที ่หากพบวา่พืน้ทีท่ีข่ออนุญาตบางสว่นมสีภาพปา่ทีส่มบรูณ์ 
กส็ามารถกนัออกไดอ้ยูแ่ลว้ 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาตจิงึเหน็ควรนําเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตั ิดงัน้ี 

1. ขอทบทวนแกไ้ขมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2529 และวนัที2่ มถุินายน 2530 
เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกาํหนดสภาพปา่เสือ่มโทรมตามประเดน็ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้ 

2. เน่ืองจากมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการกําหนดปา่เสื่อมโทรมทัง้ที่
กาํหนดไวเ้ดมิและทีข่อแกไ้ขยงัคงหา้มมใิหก้าํหนดพืน้ทีต่น้น้ําลาํธารชัน้ที ่2 เป็นปา่เสือ่มโทรม ซึง่เป็น
ผลใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไมส่ามารถทีจ่ะพจิารณาอนุญาตใหภ้าคเอกชนทาํการปลกูสรา้งสวน
ปา่หรอืไมย้นืตน้ในพืน้ทีป่า่ตน้น้ําลาํธารชัน้ที ่ 2 ได ้ ทาํใหก้ารฟ้ืนฟูสภาพปา่ตน้น้ําลาํธารชัน้ที ่ 2 ไม่
สามารถจะดําเนินการไดท้นักบัเหตุการณ์เน่ืองจากขาดงบประมาณ ดงันัน้จงึเหน็สมควรใหส้ํานัก
งบประมาณเพิม่การสนับสนุนงบประมาณปลกูปา่ใหก้รมปา่ไมเ้พือ่ทําการปลกูปา่ในพืน้ทีต่น้นําลาํธาร
ชัน้ที ่2 ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2534 เป็นตน้ไป 
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วนัที ่9 พฤษภาคม 2532  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหแ้กไ้ขมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่2 
กนัยายน 2529 และวนัที ่2 มถุินายน 2530 ดงัน้ี "หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดพืน้ทีป่า่สงวน
แห่งชาต ิทีถ่อืว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม ดงัต่อไปน้ี  ในการสํารวจพื้นที่ในกรณีพืน้ที่ที่ขออนุญาตมเีน้ือที่
มากกว่า 500 ไร่ ควรมีการตรวจสอบ โดยการถ่ายภาพทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อ
ประเมนิดสูภาพปา่ทัว่ๆ ไปและใหส้าํรวจโดยวธิทีาํแปลงตวัอยา่งแบบ (Line Plot)  ใหก้ระจายทัว่พืน้ที่
ของไมข้นาดต่างๆ "ใหส้าํนักงบประมาณเพิม่การสนับสนุนงบประมาณดา้นการปลูกปา่ไม ้ใหก้รมป่า
ไม ้เพือ่ทาํการปลกูปา่ในพืน้ทีต่น้น้ําลาํธารชัน้ที ่2 ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2534 เป็นตน้ไป ตามทีป่ระธาน
คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาต ิ(นายพชิยั รตัตกุล) และใหด้าํเนินการต่อไป 

 
 การให้สิทธิทาํกินในป่าสงวนแห่งชาติ (ส.ท.ก.) 

มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2522 และมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์
2526 ซึ่งได้แก้ไขเพิม่เตมิมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2522 ไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์การ
ชว่ยเหลอืประชาชนไวด้งัน้ี 
 1) พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีเ่ป็นทีร่าบและเหมาะต่อการกสกิรรม เมือ่ไดส้าํรวจจาํนวนราษฎรที่
บุกรุกอยูใ่นปา่สงวนแหง่ชาตเิป็นจาํนวนแน่นอนแลว้ รฐัจะจดัใหร้าษฎรเขา้อยูอ่าศยัละทาํกนิครอบครวั
ละ 15 ไร ่
 2) ใหร้าษฎรปลูกไมย้นืตน้ในทีด่นิทีบุ่กรุกอยู่ หรอืจะปลูกป่าในลกัษณะป่าชุมชน โดยใหไ้ม้
นัน้เป็นของราษฎรผูป้ลกู 
 3) ทีท่ํากนิทีใ่หท้ํากนินัน้ ไม่ใหก้รรมสทิธิต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิและหา้มนําไปจําหน่าย 
แต่ให้ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทได ้โดยทางราชการจะออกหนังสอืรบัรองการครอบครองที่ดนิให ้
(ไม่ใช่หนังสอืแสดงกรรมสทิธิใ์นที่ดนิตามประมวลกฎหมายที่ดนิ) สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงต่อ
สถาบนัการเงนิ เพือ่ประโยชน์ในการกูเ้งนิได ้
 สําหรบัที่ราบให้หมายรวมถึงที่ลาดเขาไม่สูงชนัและไม่ใช่ต้นน้ําลําธารซึ่งเหมาะสมใช้ทํา
การเกษตรไดด้ว้ย 
 การเพิกถอนป่าท่ีเป็นท่ีตัง้ชมุชน 

มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2528 อนุมตัิในหลกัการช่วยเหลือราษฎรตาม
โครงการเพกิถอนสภาพป่าทีเ่ป็นทีต่ ัง้ชุมชน เฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาตติามนัยมตคิณะรฐัมนตร ี
วนัที ่12 มถุินายน 2520 โดยแบง่การชว่ยเหลอืออกเป็น 3 กลุม่ดงัน้ี 
 กลุ่มที่ 1 เป็นแหล่งชุมชนเกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2510 ซึ่งปรากฏตามภาพถ่ายทางอากาศ 
โครงการ VAP 61 รว่มกบัแผนทีภ่มูปิระเทศของกรมแผนทีท่หารระวางชุด L 708 เป็นหลกัฐานในการ
เพกิถอนสภาพปา่สงวนแหง่ชาตเิพือ่ใหไ้ดร้บัเอกสารสทิธติามประมวลกฎหมายทีด่นิต่อไป 
 กลุ่มที ่2 เป็นแหล่งชุมชนทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2510 ถงึ 2518 ซึ่งปรากฏตามหลกัฐานใน
ภาพถ่ายทางอากาศ โครงการ น.ส.3 กบัแผนที่ภูมปิระเทศเป็นหลกัฐานให้สทิธอิยู่อาศยัในเขตป่า
สงวนแหง่ชาต ิในรปูแบบโครงการ ส.ท.ก. 
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 กลุม่ที ่3 เป็นแหลง่ชุมชนเกดิขึน้ภายหลงัปี พ.ศ. 2518 - 2524 จะอนุญาตใหเ้ขา้อยูอ่าศยัหรอื
ทาํประโยชน์เป็นการชัว่คราว ตามมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 

การช่วยเหลือราษฎรท่ีเข้าไปทาํกิน หรืออยู่อาศยัในป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมาย 
 คณะรฐัมนตรมีมีต ิเมื่อวนัที ่13 มถุินายน 2532 เกีย่วกบัการช่วยเหลอืราษฎรทีเ่ขา้ไปทาํกนิ 
หรอือยูอ่าศยัในปา่สงวนแหง่ชาตโิดยผดิกฎหมาย โดยเสนอมาตรการชว่ยเหลอืดงัน้ี  
 (1) สภาพปา่ทีจ่ะอนุญาตใหร้าษฎรเขา้ไปทาํกนิหรอือยูอ่าศยัเป็นการชัว่คราว 
  (1.1) เป็นปา่เสื่อมโทรม ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีค่ณะรฐัมนตรใีนคราวประชุม
ปรกึษา เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2532 กาํหนดไว ้
  (1.2) ราษฎรไดเ้ขา้ไปทาํกนิหรอือยูใ่นปา่นัน้อยูก่่อนปี พ.ศ. 2524 
  (1.3) เป็นป่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอคณะรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบ 
เพือ่ใหร้าษฎรเขา้ไปทาํกนิหรอือยูอ่าศยัเป็นการชัว่คราวได ้
  (1.4) เน้ือทีท่ีจ่ะอนุญาตใหร้าษฎรเขา้ไปทาํกนิหรอือยูอ่าศยัเป็นการชัว่คราว ครอบครวัละ
ไมเ่กนิ 250 ไร ่
 (2) บุคคลทีม่สีทิธจิะไดร้บัการชว่ยเหลอื 
  (2.1) เป็นผูท้ีเ่ขา้ไปทาํกนิ หรอือยูอ่าศยัปา่ดงักลา่วอยูก่่อนปี พ.ศ. 2524 
  (2.2) ไมม่ทีีท่าํกนิในทีแ่หลง่อื่น ๆ เป็นของตนเอง หรอืมแีต่ไมเ่พยีงพอ 

(3) คา่ธรรมเนียม 
 เพื่อให้ประชาชนทราบสถานภาพของตน ในการถือครองที่ดินจึงสมควรให้กําหนด
คา่ธรรมเนียมในการใชท้ีด่นิ ดงัต่อไปน้ี 

  (3.1) เน้ือทีไ่มเ่กนิ 15 ไร ่คดิไมเ่กนิ 10 บาทต่อปี 
  (3.2) เน้ือทีเ่กนิ 25 ไร ่แต่ไมเ่กนิ 50 ไร ่สว่นทีเ่กนิ 25 ไร ่คดิไรล่ะ 20 บาทต่อปี 
  (3.3) เน้ือทีเ่กนิ 50 ไรข่ึน้ไป สว่นทีเ่กนิคดิไรล่ะ 100 บาทต่อปี 
  (3.4) ถ้าใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่มใิช่การเกษตรกรรมหรอืปลูกป่าให้คดิเป็น 2 เท่าของ

อตัราขา้งตน้ 
 การจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ 
 มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่10 มนีาคม 2535 เรื่องการจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและ

ทีด่นิปา่ไมใ้นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตแิละมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่17 มนีาคม 2535 เรื่อง ผลการจาํแนก
เขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิปา่ไมใ้นพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตเิพิม่เตมิ 

 2. เขตพืน้ทีป่า่เพือ่เศรษฐกจิ (Zone E) 
 เขตพืน้ทีป่่าเพื่อเศรษฐกจิ หมายถงึ พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิีก่ําหนดไวเ้พื่อผลติไม ้และของ

ปา่รวมถงึพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตามนยัมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการกาํหนดชัน้คุณภาพลุ่มน้ําและการจาํแนก
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพื่อการพฒันาการทรพัยากรป่าไม้ และพื้นที่
ประสานการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหวา่งทรพัยากร ปา่ไมก้บัทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ เช่น ทรพัยากร
มนุษย์ ทรพัยากรแร่ และทรพัยากรพลงังาน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมัน่คงของชาต ิ
ตลอดทัง้ตอ้งไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑท์ีจ่าํแนกใหเ้ป็นเขตพืน้ทีป่า่เพือ่การอนุรกัษ์ พืน้ทีล่กัษณะน้ี ไดแ้ก่ 
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 1) พืน้ทีพ่ฒันาปา่ธรรมชาต ิ
 พื้นที่พฒันาป่าธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์และมี

ศกัยภาพเหมาะสมในการจดัการปา่ไมต้ามหลกัวชิาการ เพื่อใหร้าษฎรไดใ้ชป้ระโยชน์จากไมแ้ละของ
ปา่รว่มกนัโดยไมบุ่กรุกเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในเขตพืน้ทีป่า่เพือ่การอนุรกัษ์ต่อไป พืน้ทีล่กัษณะน้ีไดแ้ก่ 
 ก. พืน้ทีป่า่โครงการทาํไมต่้าง ๆ 
 ข. พืน้ทีป่า่ชุมชน 

2) พืน้ทีพ่ฒันาทรพัยากรปา่ไม ้
พืน้ทีพ่ฒันาทรพัยากรปา่ไม ้หมายถงึ พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีเ่สือ่มโทรม ซึง่มศีกัยภาพสงูใน

การฟ้ืนฟูสภาพปา่ สามารถสง่เสรมิบทบาทและหน้าทีข่องสว่นราชการและเอกชน ใหม้สีว่นรบัผดิชอบ
ในการจดัการและพฒันาทรพัยากรปา่ไมร้่วมกนั เพือ่อํานวยประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มใหม้ไีม้
ใชป้ระเทศและเพื่อประโยชน์ในดา้นอุตสาหกรรมแบบต่อเน่ือง โดยนําทุกส่วนของไมม้าใชป้ระโยชน์ 
ใหบ้รรลุผลต่อการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิพืน้ทีล่กัษณะน้ีไดแ้ก่ 
 ก. พืน้ทีป่ลกูปา่ภาครฐับาล 
 ข. พืน้ทีป่ลกูปา่ภาคเอกชน 
 ค. พืน้ทีป่ลกูปา่เพือ่ใชส้อยในครวัเรอืน 

3) พืน้ทีพ่ฒันาตามหลกัวนศาสตรช์ุมชน 
พืน้ทีพ่ฒันาตามหลกัวนศาสตรช์ุมชน หมายถงึ พืน้ทีป่า่สงวน แห่งชาตทิีก่ําหนดไวเ้พือ่แกไ้ข

ปญัหาการบุกรุกทําลายป่าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการวางแผนพฒันาทรพัยากรมนุษย์และการตัง้ถิน่
ฐานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การใช้
ประโยชน์พืน้ทีก่ระทาํในลกัษณะของวนเกษตร พืน้ทีล่กัษณะน้ีไดแ้ก่ 
 ก. พืน้ทีโ่ครงการตามพระราชดาํร ิ
 ข. พืน้ทีโ่ครงการพฒันาเพือ่ความมัน่คง 
 ค. พืน้ทีโ่ครงการหมูบ่า้นปา่ไม ้
 ง. พืน้ที ่ส.ท.ก. 

4) พืน้ทีพ่ฒันาทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ 
พื้นที่พฒันาทรพัยากรธรรมชาติอื่น ๆ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้อนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างทรพัยากรปา่ไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ เช่น แหล่งน้ํา และทรพัยากร
ธรณ ีเพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ พืน้ทีล่กัษณะน้ี ไดแ้ก่ 
 ก. พืน้ทีเ่ขตแหลง่แร ่

 ข. พืน้ทีเ่ขตระเบดิหนิและยอ่ยหนิ 
 ค. พืน้ทีอ่นุญาตใหส้ว่นราชการ และเอกชนใชป้ระโยชน์ใน กจิกรรมต่าง ๆ 
 การเพิกถอนท่ีดินป่าไม้ท่ีหมดสภาพให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 

มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2536 ไดก้ําหนดวธิกีารเพกิถอนที่ดนิป่าไมท้ีห่มด
สภาพใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์โดยวธิกีาร 
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 1) ใหก้รมปา่ไมส้ง่มอบพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม ยกเวน้ปา่อนุรกัษ์ ใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่
การเกษตร (ส.ป.ก.) จาํนวน 44 ลา้นไร่ เพือ่ใหร้าษฎรทีไ่มม่ทีีด่นิทาํกนิและยากจนไดเ้ขา้ทาํประโยชน์
และเป็นทีอ่ยูอ่าศยั  
 2) อนุญาตใหร้าษฎรทีค่รอบครองและทาํประโยชน์ในเขตปา่ก่อนทีท่างราชการจะประกาศให้
พืน้ทีเ่ป็นเขตปา่ไม ้และเป็นการประกาศเขตปา่ไมท้บัทีด่นิทีร่าษฎรครอบครอง 
 3) ใหม้กีารเพกิถอนพืน้ทีน่ัน้ออกจากเขตปา่และใหอ้อกเอกสารสทิธไิดใ้นกรณีทีร่าษฎรบุกรุก
จบัจองภายหลงัประกาศเป็นพืน้ทีป่า่ใหร้าษฎรไดส้ทิธทิีด่นิในเขตปฏริปูเทา่นัน้ 
(มตน้ีิถูกยกเลกิโดยมต ิค.ร.ม. 22 ส.ค. 2538 และคนืพืน้ทีบ่างสว่นทีย่งัมสีภาพปา่คนืกรมปา่ไม)้  
 การพิสจูน์สิทธิราษฎรท่ีอาศยัในเขตป่าในพืน้ท่ีภาคเหนือ 

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่17 และ 19 เม.ย. 2540 แต่งตัง้กรรมการพสิจูน์สทิธริาษฎรทีอ่าศยั
ในเขตปา่ในพืน้ทีภ่าคเหนือจาํนวน 191 กรณี 107 หมูบ่า้น ถา้พสิจูน์ไดว้า่อยูม่าก่อนใหร้บัรองสทิธซิึ่ง
ตกทอดสูท่ายาทได ้โดยระหวา่งการดาํเนินการใหยุ้ตกิารอพยพราษฎรออกนอกพืน้ที ่แต่หากถา้มกีาร
บุกรุกใหมใ่หด้าํเนินคดตีามกฎหมาย รวมทัง้ใหม้กีารประชาพจิารณ์รา่งพระราชบญัญตัปิา่ชุมชน 

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2541 เรือ่ง การแกไ้ขปญัหาทีด่นิในพืน้ทีป่า่ไม ้ 
คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบการแกไ้ขปญัหาทีด่นิในพืน้ทีป่า่ไม ้ ตามมตคิณะกรรมการนโยบายปา่

ไมแ้หง่ชาต ิดงัน้ี  
1. คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาต ิ ไดพ้จิารณาทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการ

แกไ้ขปญัหาทีด่นิในพืน้ทีป่่าไมแ้ลว้ มคีวามเหน็ในเรื่องเกีย่วกบัการพสิจูน์การครอบครองทีด่นิของ
ราษฎรใหใ้ชภ้าพถ่ายทางอากาศเป็นหลกัรว่มกบัหลกัฐานอื่น และการกาํหนดมาตรการการอยูอ่าศยัใน
พืน้ทีป่า่ไมไ้มใ่หข้ยายพืน้ทีเ่พิม่เตมิมตคิณะกรรมการฯ โดยสรุปใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรม
ปา่ไม)้ พจิารณาปรบัปรุงมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาทีด่นิในพืน้ทีป่า่ไม ้โดยเฉพาะ
มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่17 เมษายน 2540 วนัที ่22 เมษายน 2540 และวนัที ่29 เมษายน 2540 โดยให้
ใชแ้นวทางมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่22 เมษายน 2540 เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาพืน้ทีป่า่ไมใ้นภาพรวม
ทัง้ประเทศเป็นฐานในการปรบัปรุงและนําความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติไป
ประกอบการพจิารณาดว้ย  

2. คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตไิดป้ระชุมเมือ่วนัที ่10 มถุินายน 2541 เกีย่วกบัเรื่อง 
การแก้ไขปญัหาทีด่นิในพื้นที่ป่าไม ้ มมีตเิหน็ชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโดยมี
มาตรการและแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีด่นิเป็น 2 ดา้น คอื  
 1) ดา้นการจดัการทรพัยากรทีด่นิและปา่ไม ้ 
  1.1) ป่าสงวนแห่งชาติ  
  พืน้ทีป่า่ทีเ่หมาะสมต่อการเกษตร และพืน้ทีป่า่เพือ่เศรษฐกจิทีเ่สือ่มสภาพ  
  กรมปา่ไมไ้ดม้อบพืน้ทีด่งักลา่วให ้ส.ป.ก. นําไปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิตามนโยบายรฐับาล 
เมือ่ปี พ.ศ. 2536 แลว้ ดงันัน้ เพื่อใหน้โยบายการปฏริปูทีด่นิของรฐับาลสมัฤทธิผ์ล จงึใหด้ําเนินการ 
ดงัน้ี 
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   (1) ใหก้รมปา่ไม ้และ ส.ป.ก. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงว่าดว้ยแนวทางปฏบิตัใินการกนั
พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตกิลบัคนืกรมปา่ไม ้ เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2538 โดย เร่งรดัดาํเนินการใหแ้ลว้
เสรจ็ทุกปา่โดยเรว็  
   (2) พืน้ทีท่ีไ่มส่มควรนําไปปฏริปูทีด่นิ ใหก้รมปา่ไมด้าํเนินการตามหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ และเพื่อเปิดโอกาสใหร้าษฎรในพืน้ทีม่สี่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ใหก้รมป่าไมพ้จิารณาตามความเหมาะสมจดัการพืน้ทีท่ีม่สีภาพป่าแปลงเลก็แปลงน้อยใน
พืน้ที่ราบและมใิช่เป็นพื้นทีท่ี่ควรสงวนรกัษาไวเ้พื่อคุม้ครองระบบนิเวศ และสภาพแปลงดงักล่าว
จะตอ้งไมค่ดิกบัปา่ผนืใหญ่ โดยรว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทอ้งที ่และ ส.ป.ก. กรณน้ีีใหพ้จิารณา
จดัทาํเป็นพืน้ทีท่ดลองจดัการเป็นบางแหง่ก่อน  
   (3) ให ้ส.ป.ก. นําผลการปฏบิตัติามบนัทกึขอ้ตกลงไปเร่งรดักําหนดเขตปฏริปูทีด่นิ 
เมือ่มเีขตปฏริปูทีด่นิแลว้ให ้ส.ป.ก. เร่งรดัดาํเนินการต่อไป และใหก้ําหนดเป็นเงือ่นไขการใชท้ีด่นิ ส.
ป.ก. ใหร้าษฎรปลกูไมผ้ลหรอืไมย้นืตน้อยา่งน้อยรอ้ยละ 20 ของเน้ือทีท่ีไ่ดร้บั กรณีเป็นทีด่นิทีต่ดิกบั
เขตป่าไมจ้ะตอ้งปลูกไมผ้ลหรอืไมย้นืตน้เป็นแนวกนัชน และใหนํ้าเอาวธิกีารจดัรูปแปลงทีด่นิใหม้ี
ขนาดเหมาะสม เพือ่ใชแ้กไ้ขปญัหาเรือ่งทีด่นิอยูอ่าศยั/ทาํกนิของราษฎรในเขตปา่ไมด้ว้ย  
  1.2) พื้นท่ีป่าอนุรกัษ์เพ่ิมเติม ตามผลการจําแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและ
ทีด่นิปา่ไมใ้นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 2535 ซึ่ง
กําหนดไวว้่า เมื่อดําเนินการในพืน้ที่ใหก้รมป่าไมป้รบัแนวเขตไดต้ามสภาพขอ้เทจ็จรงิและความ
เหมาะสมในภมูปิระเทศ ผลจากการปรบัแนวเขตใหด้าํเนินการ ดงัน้ี  
   (1) บรเิวณพืน้ทีท่ีป่รบัออกเป็นพืน้ทีป่า่เพื่อเศรษฐกจิ หากมรีาษฎรอยูอ่าศยั/ทาํกนิ 
ใหก้รมปา่ไมพ้จิารณาดาํเนินการตามความเหมาะสม 
   (2) พืน้ทีท่ีผ่่านการตรวจสอบและมคีวามเหมาะสมทีจ่ะกําหนดไวเ้ป็นป่าเพื่อการ
อนุรกัษ์ ใหก้รมปา่ไมก้ําหนดเป็นปา่อนุรกัษ์ตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ที ่ทัง้น้ี ให้
กรมป่าไมจ้ดัทําแนวเขตทีช่ดัเจน และป้องกนัดูแลคุม้ครองอย่างเขม้งวด ไม่ใหร้าษฎรบุกรุกเขา้ไป
ยดึถอืครอบครองอยูอ่าศยัทํากนิ หากมกีารบุกรุกเขา้ไปยดึถอืครอบครองใหด้าํเนินการตามกฎหมาย
อยา่งเฉียบขาด  
  1.3) ป่าอนุรกัษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่า
สตัวป์า่ และปา่อนุรกัษ์ตามมตคิณะรฐัมนตร ี(พืน้ทีลุ่ม่น้ําชัน้ที ่1, ชัน้ที ่2 และเขตอนุรกัษ์ปา่ชายเลน)  

เน่ืองจากเขตพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ไดก้ําหนดขึน้ เพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดนิ น้ํา พนัธุพ์ชื และ
พนัธุส์ตัวท์ีม่คีุณค่า หายาก เพื่อการป้องกนัภยัธรรมชาต ิเช่น อุทกภยัและการพงัทลายของดนิ รวม
ตลอดถงึเพื่อประโยชน์ดา้นการศกึษา วจิยั นันทนาการของประชาชนและความมัน่คงของชาต ิจงึมี
แนวทางดงัน้ี  
   1) ยนืยนันโยบายของรฐัทีจ่ะไมนํ่าพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ตามกฎหมาย และปา่อนุรกัษ์ตาม
มตคิณะรฐัมนตรไีปดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
   2) ใหก้รมปา่ไมส้าํรวจพืน้ทีท่ีม่กีารครอบครองใหช้ดัเจนและขึน้ทะเบยีนผูค้รอบครอง 
เพือ่นํามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการเพือ่การอนุรกัษ์และการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  
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   3) ใหก้รมปา่ไมป้ระสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตรวจสอบพสิจูน์การครอบครอง
ทีด่นิของราษฎร โดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศของกรมแผนทีท่หาร (หากไม่มใีหใ้ชภ้าพถ่ายดาวเทยีม) 
ซึ่งถ่ายภาพพื้นที่นัน้ไว้เป็นครัง้แรกหลังวนัสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครัง้แรก 
ตรวจสอบร่องรอยการทาํประโยชน์ต่อเน่ืองมาก่อนวนัสงวนหวงหา้มเป็นพืน้ทีป่า่ไมต้ามกฎหมายครัง้
แรก และตอ้งพจิารณาร่วมกบัพยานหลกัฐานอื่น ซึง่แสดงวา่ไดม้กีารครอบครองทาํประโยชน์ต่อเน่ือง
มาก่อนวนัสงวนหวงหา้มนัน้ ๆ ดว้ย  
   4) กรณีผลการตรวจพสิจูน์พบวา่ ราษฎรอยูอ่าศยั/ทาํกนิมาก่อน ใหก้รมปา่ไมจ้ดัทาํ
ขอบเขตบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั/ทาํกนิใหช้ดัเจน หา้มขยายพืน้ทีเ่พิม่เตมิโดยเดด็ขาด และดาํเนินการตาม
กฎหมายเพื่อใหร้าษฎรอยู่อาศยั/ทํากนิตามความจําเป็นเพื่อการครองชพี แต่ถ้าเป็นพืน้ทีล่่อแหลม
คุกคามต่อระบบนิเวศ พืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการคุม้ครองดูแลพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ตาม
กฎหมายและมตคิณะรฐัมนตร ีใหพ้จิารณาดาํเนินการช่วยเหลอืราษฎรตามความเหมาะสมเพือ่ใหห้าที่
อยูอ่าศยั/ทาํกนิแหง่ใหม ่หรอืดาํเนินการเคลื่อนยา้ยราษฎรออกมาจากบรเิวณนัน้ไปอยูอ่าศยั/ทาํกนิใน
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม โดยในพืน้ทีร่องรบัใหม้กีารสนับสนุนดา้นสาธารณูปโภค การพฒันาคุณภาพชวีติและ
ส่งเสรมิอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตรกรรม รวมทัง้พจิารณารบัรองสทิธใินที่ดนิตามระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง พืน้ทีท่ีร่าษฎรไดเ้คลือ่นยา้ยออกไปแลว้ ใหท้าํการปลกูฟ้ืนฟูสภาพปา่ต่อไป  
   5) กรณีผลการตรวจพสิจูน์พบวา่ ราษฎรอยูอ่าศยั/ทาํกนิหลงัวนัประกาศสงวนหวง
หา้มเป็นพืน้ทีป่า่ไมต้ามกฎหมายครัง้แรก ใหก้รมปา่ไมพ้จิารณาดําเนินการดงัน้ี (1) ใหเ้คลือ่นยา้ย
ราษฎรออกจากพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์นัน้ แลว้ทาํการปลกูปา่เพือ่ฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดลอ้ม การเคลื่อนยา้ย
ราษฎรออกจากพืน้ทีใ่หเ้ตรยีมแผนการรองรบัในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม โดยสนับสนุนดา้นสาธารณูปโภค 
การพฒันาคุณภาพชวีติ และสง่เสรมิอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตรกรรม รวมทัง้การพจิารณารบัรอง
สทิธใินทีด่นิตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (2) หากยงัไมส่ามารถเคลื่อนยา้ยราษฎรออกจากพืน้ที่
ไดท้นัท ี ใหด้ําเนินการควบคุมขอบเขตพืน้ทีม่ใิหข้ยายเพิม่เตมิโดยเดด็ขาด และในระหว่างรอการ
เคลือ่นยา้ยใหจ้ดัระเบยีบทีอ่ยูอ่าศยั/ทาํกนิใหเ้พยีงพอกบัการดาํรงชพี  
   6) การดาํเนินการตาม 4) และ 5) จะตอ้งกําหนดเงือ่นไขการใชพ้ืน้ทีใ่หเ้ป็นไปใน
รปูแบบของการอนุรกัษ์ทีย่ ัง่ยนื เพือ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิและ/หรอืสิง่แวดลอ้มน้อย
ทีส่ดุ  
   7) ใหทุ้กสว่นราชการทีด่าํเนินการพฒันาพืน้ทีส่งู ทาํการพฒันาเฉพาะความตอ้งการ
พืน้ฐานในการดาํรงชพี  
  1.4 พืน้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีสงวนหรืออนุรกัษ์ไว้เพ่ือกิจการป่าไม้  
  กรณีที่มรีาษฎรรอ้งเรยีนเสนอปญัหา ใหจ้งัหวดัดําเนินการตัง้คณะทํางานตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ โดยใหม้ทีัง้ฝา่ยราชการและราษฎรฝา่ยละเทา่ ๆ กนั การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหพ้สิจูน์การ
อยู่อาศยัครอบครองทําประโยชน์ในพืน้ทีใ่หช้ดัเจนว่ามมีาก่อนหรอืไม่ ราษฎรเดอืดรอ้นอยา่งไร เคย
ไดร้บัการช่วยเหลอืจากทางราชการมาแลว้หรอืไม่ แลว้เสนอมาตรการหรอืแนวทางแกไ้ขปญัหาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งพจิารณา ตามมาตรการและแนวทางของแต่ละพื้นที่ที่เป็นปญัหา ทัง้น้ีให้
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบใหค้วามเป็นธรรมกบัราษฎรใหม้ากทีส่ดุ  
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 2. ดา้นการป้องกนัพืน้ทีป่า่ไม ้และอื่น ๆ  
  2.1 ถา้มกีารกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการบุกรุกพืน้ทีป่า่ใหมแ่ละ/หรอืขยายพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั/
ทํากนิเพิม่เตมิ หรอืเป็นการทําลาย หรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาป่าและ/หรอืสิง่แวดลอ้ม ให้
ดาํเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารยดึถอืครอบครองพืน้ที ่ใหผู้ม้อีํานาจ
หน้าที่ส ัง่ใหผู้ก้ระทําผดิออกจากพืน้ที ่ทําลาย รื้อถอน และ/หรอืดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย
กาํหนด  
  2.2 ใหค้ณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตกิํากบัดูแลใหห้น่วยงานหรอืคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรพัยากรปา่ไมป้ระสานการปฏบิตักินั
อยา่งสอดคลอ้ง มเีอกภาพเพือ่ความมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธิผ์ลในการป้องกนัรกัษาทรพัยากรปา่ไม้
ของชาต ิ 
  2.3 ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย โดยจดัใหอ้งคก์รปกครอง
ทอ้งถิน่ เช่น อ.บ.ต. หรอืสภาตําบล และชุมชนเขา้มาร่วมดูแลรกัษาสภาพป่าไมม้ใิหม้กีารบุกรุก 
ทาํลาย หรอืกระทาํการใดอนัเป็นการกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาปา่และ/หรอืสิง่แวดลอ้ม  
  2.4 ใหก้รมปา่ไมด้าํเนินการตามแผนการจดัการทรพัยากรทีด่นิและปา่ไมร้ะดบัพืน้ที ่ ซึ่ง
ประกอบดว้ย แผนงาน 4 ดา้น คอื  
   1) ดา้นการป้องกนัพืน้ที ่ 
   2) ดา้นการควบคุมพืน้ที ่ 
   3) ดา้นการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ  
   4) ดา้นการตดิตามประเมนิผลและระบบขอ้มลู  
  โดยใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามรว่มมอืดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัการฯ อนั
จะทาํใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรทีด่นิและปา่ไมเ้ป็นไปอยา่งเป็นระบบ ยัง่ยนื และเกดิความชดัเจน
ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่ 
  2.5 ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาดาํเนินการแกไ้ขปญัหาการออกหนังสอืแสดงสทิธใิน
ทีด่นิทีอ่อกโดยมชิอบในพืน้ทีป่า่ไม ้ใหแ้ลว้เสรจ็เป็นรปูธรรมโดยเรว็  
  2.6 ใหส้าํนักงบประมาณพจิารณาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ดาํเนินกจิกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแกไ้ขปญัหาในแต่ละประเภทพืน้ที ่ รวมถงึการ
ดาํเนินการแผนการจดัการทรพัยากรทีด่นิและปา่ไมใ้นระดบัพืน้ทีต่ามความจําเป็นและเหมาะสม โดย
ใหเ้สนอขอตัง้งบประมาณเป็นปี ๆ ไป  

การพิสจูน์สิทธิชมุชนในเขตป่า  
มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่11 พ.ค. 2542 หาทางออกขอ้เรยีกรอ้งของเครอืขา่ยเกษตรกร

ภาคเหนือ (ค.ก.น.) และชนเผ่า 8 จงัหวดัภาคเหนือ โดยให้มีการพิสูจน์สิทธิให้ชัดว่าคนกับการ
ประกาศเขตปา่ใครมาก่อน หากคนอยูก่่อนประกาศเขตปา่ใหด้าํเนินการออกเอกสารสทิธติามประมวล
กฎหมายที่ดนิ หากคนอยู่ที่หลงัใหแ้ก้ปญัหาเป็นรายกรณีตามความเป็นจรงิ โดยใหม้กีารจดัทําแนว
เขตปกัหมดุทีท่าํกนิและทีส่ว่นรวมเพือ่ขึน้ทะเบยีนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่คุม้ครองทีท่าํกนิ
ชัว่คราว ทัง้น้ีใหด้าํเนินการเฉพาะผูท้ีม่สีญัชาตไิทย 
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การสาํรวจพืน้ท่ีครอบครองแก้ไขปัญหาของสมชัชาคนจน 
มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่3 เม.ย 2544 ใหต้ัง้กรรมการร่วมระหวา่งฝา่ยรฐัและราษฎร ใหม้ี

คณะกรรมการในจํานวนเท่ากนั เพื่อสํารวจพืน้ทีท่ีค่รอบครอง แกไ้ขปญัหาของสมชัชาคนจน และให้
คณะกรรมการฯ สาํรวจและพสิจูน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิ รวมทัง้ปรบัแนวเขตพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบั
คามเป็นจรงิ 

การฟ้ืนฟวิูถีชีวิตชาวเล 
มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่2 มถุินายน 2553 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบหลกัการแนวนโยบายในการ

ฟ้ืนฟูวถิชีวีติชาวเลตามทีก่ระทรวงวฒันธรรมเสนอ และมอบหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนําแผนดงักล่าวไป
ปฏบิตั ิดงัน้ี 
 1. มาตรการฟ้ืนฟูระยะสัน้ ดาํเนินการภายใน 6 - 12 เดอืน 
  1.1 การสรา้งความมัน่คงดา้นทีอ่ยูอ่าศยั ดว้ยการจดัทาํโฉนด ชุมชนเพือ่เป็นเขตสงัคม
และวฒันธรรมพเิศษสาํหรบักลุ่มชาวเล โดยใหม้กีารพสิจูน์สทิธใินทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนผา่นภาพถ่าย
ทางอากาศและดว้ยวธิอีื่น ๆ ทีไ่มใ่ชเ้อกสารสทิธแิต่เพยีงอยา่งเดยีว และใหแ้ต่งตัง้อนุกรรมการแกไ้ข
ปญัหาทีด่นิเพือ่การพสิจูน์ทีด่นิชุมชนชาวเลเป็นการเฉพาะ  
  1.2 การใหช้าวเลสามารถประกอบอาชพีประมง หาทรพัยากรตามเกาะต่าง ๆ ได ้ และ
เสนอผอ่นปรนพเิศษในการประกอบอาชพีประมงทีใ่ชอุ้ปกรณ์ดัง้เดมิของกลุ่มชาวเลในการเขา้ไปทาํมา
หากนิในพื้นที่อุทยานและเขตอนุรกัษ์อื่น ๆ และกนัพื้นที่จอด ซ่อมเรอื เส้นทางเขา้ - ออกเรอื 
เน่ืองจากสว่นมากทบัซอ้นพืน้ทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว มคีวามขดัแยง้กนัเป็นระยะ รวมถงึการควบคุมเขต
การทาํประมงอวนลากและอวนรุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงอยา่งแทจ้รงิ (รุกลํ้าเขตประมงชายฝ ัง่)  
  1.3 การช่วยเหลอืดา้นสาธารณสุขเพื่อฟ้ืนฟูสาํหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการประกอบ
อาชพีหาปลา/ดาํน้ําทาํใหเ้กดิโรคน้ําหนีบ และการมปีญัหาดา้นสขุภาพ  
  1.4 การชว่ยแกป้ญัหาสญัชาตใินกลุม่ชาวเลทีไ่มม่บีตัรประชาชน 
  1.5 การสง่เสรมิดา้นการศกึษาแก่เดก็และสนับสนุนทุนการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง พรอ้มกบั
จดัตัง้การศกึษาพเิศษ/หลกัสูตรทอ้งถิน่ที่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติชุมชน เน่ืองจากเดก็ชาวเลออกจาก
โรงเรยีนก่อนจบการศกึษาภาคบงัคบั 
  1.6 การแกป้ญัหาอคตทิางชาตพินัธุแ์ละใหม้องชาวเลอยา่งมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
  1.7 การสง่เสรมิดา้นภาษาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ของชาวเลและสนับสนุนงบประมาณจดั
กจิกรรมต่อเน่ือง เช่น ส่งเสรมิใหม้โีรงเรยีนสอนภาษาวฒันธรรมในชุมชน ส่งเสรมิใหม้กีารสอน
ศลิปวฒันธรรมชาวเลในหลกัสตูรสามญัส่งเสรมิชมรมทอ้งถิน่ในโรงเรยีน เช่น ชมรมภาษา ชมรมรอ็งแงง็ 
สง่เสรมิการใชส้ือ่ทีห่ลากหลาย สือ่บุคคล สือ่พืน้บา้น สือ่สมยัใหม ่ในการอนุรกัษ์วฒันธรรมชุมชน เป็นตน้ 
  1.8 ชุมชนทีม่กีลุ่มองคก์รทีเ่ขม้แขง็อยู่แลว้ ขอใหภ้าครฐัดําเนินการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ 
และสง่เสรมิชุมชนใหเ้กดิกจิกรรมทีม่คีวามต่อเน่ือง 
  1.9 การจดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเสรมิการทํางานของเครอืขา่ยชาวเล ใหเ้กดิขึน้เป็น
รูปธรรมและใหม้งีบประมาณส่งเสรมิ "วนันัดพบวฒันธรรมชาวเล" เพื่อจดักจิกรรมและการพบปะ
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แลกเปลีย่น (ในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี) โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครฐั ศนูย์
มานุษยวทิยาสรินิธร หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง โดยชุมชนขอเป็นหลกัในการจดักจิกรรมดงักลา่ว 
 2. มาตรการการฟ้ืนฟูในระยะยาว ดาํเนินการภายใน 1 - 3 ปี 
 พจิารณากําหนดพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษทีเ่อือ้ต่อกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ลีกัษณะสงัคมวฒันธรรม
จาํเพาะ 
 การบริหารจดัการท่ีดินเชิงระบบ 
 คณะรฐัมนตรมีมีต ิเมื่อวนัที ่15 มกราคม 2555 แต่งตัง้คณะกรรมการบูรณาการการบรหิาร
จดัการที่ดนิเชงิระบบ (ก.บ.ช.) ตามที่สํานักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีสนอ โดยมอบหมายให้ รอง
นายกรฐัมนตร ี(นายยงยุทธ วชิยัดษิฐ) เป็นประธานกรรมการปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ต่อมามกีารเปลีย่นแปลงคณะรฐัมนตร ีจงึไดม้มีตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่31 มกราคม 
2555 เหน็ชอบใหม้กีารปรบัปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ และเมือ่ วนัที ่10 พฤษภาคม 2555 
นายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาล ในการแกไ้ขปญัหาเรื่องที่ดนิทํากนิ สรา้งความเป็นธรรมและลด
ความเหลือ่มลํ้าในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและทรพัยากร ธรรมชาต ิในทีป่ระชุมเหน็ควรใหม้กีารปรบัปรุง
องคป์ระกอบและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ คอื 
 1) ใหก้รมทีด่นิทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการการบรหิารจดัการที่ดนิเชงิ
ระบบ 
 2) ใหเ้พิม่อาํนาจหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการทีด่นิใหส้อดคลอ้งกบัการผงัเมอืง การชลประทาน 
และการระบายน้ํา 
 3) ใหร้ายงานคณะรฐัมนตรทีราบในระยะเวลา 1 เดอืน 
 ต่อมา คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิเมื่อวนัที ่5 มถุินายน 2555 เหน็ควรปรบัปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบูรณาการฯ โดยให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการแทนปลัดสํานัก
นายกรฐัมนตร ีและแกไ้ขเพิม่เตมิใหค้ณะกรรมการบรูณาการมอีาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี 
 1) ทบทวนมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาของเกษตรกรผูย้ากจน และไม่มี
ทีด่นิทาํกนิ พรอ้มทัง้ปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว
ทัง้หมด 
 2) เสนอความเหน็และแนวทางในการบรหิารจดัการที่ดนิ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมลํ้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรพัยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ชดัเจน มีความ
ครอบคลุมและสามารถบรูณาการใหบ้งัเกดิผลสาํเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรม ตามนโยบายของรฐับาล  
 ก.บ.ช. ไดป้ระชุมครัง้ที ่1/2555 เมือ่ 5 ก.ค. 2555 สรุปไดว้า่ แนวทางการบรหิารจดัการทีด่นิ
เชงิระบบ การดูแลบรหิารจดัการที่ดนิของประเทศ จํานวน 320 ลา้นไร่ ซึ่งในปจัจุบนักรมที่ดนิดูแล
ทีด่นิเอกชน ดว้ยการออกเป็นโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืแสดงสทิธแิลว้ จํานวน 127 ลา้นไร่ ภารกจิทีต่อ้ง
ดําเนินการคอื การบรหิารจดัการทีด่นิทีย่งัไม่มเีอกสารสทิธหิรอือยู่ในการครอบครองของหน่วย งาน
ของรฐัทีเ่หลอื 193 ลา้นไร่ คณะกรรมการฯ จงึไดก้ําหนดแนวทางการบรหิารจดัการทีด่นิเชงิระบบ มี
กรอบการปฏบิตังิานเพื่อออกหนังสอืสําคญัแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ของรฐัและพื้นที่เอกชน กําหนด
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พืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิแยกเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม, พืน้ทีพ่าณิชยกรรม, พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และ
พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั นอกจากน้ีใหจ้ดัทาํขอ้มลูทีด่นิ ดาํเนินการโดยจดัทาํฐานขอ้มลูทีด่นิของรฐัและเอกชนทัว่
ประเทศ และการจดัตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารทีด่นิระดบัจงัหวดั 
 ในการตดิตามผลความคบืหน้าในการดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฯ ในวนัพุธที ่
29 สงิหาคม 2555 ดงักล่าว นายกรฐัมนตรไีดม้อบหมายให ้ก.บ.ช. ดําเนินการปรบัปรุงและเพิม่เตมิ
รายละเอยีด ดงัน้ี 
 1) เรื่องแก้ไขปญัหาการบุกรุกหรอืที่ดนิทบัซ้อน ระหว่างราษฎรกบัหน่วยงานของรฐั แก้ไข
ปญัหาการรุกลํ้าแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ และทีด่นิหวงหา้มของรฐัการสํารวจการถอืครอง
ทีด่นิของรฐัโดยมชิอบ 
 2) การบูรณาการขอ้มูลปญัหาที่ดนิจากหน่วยงานของรฐัเพื่อนําไปแก้ไขระดบัจงัหวดั เช่น 
ขอ้มลูผูบุ้กรุกหรอืขอ้มลูผูไ้มม่ทีีอ่ยูอ่าศยั 
 3) ในสว่นกลางใหม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเพือ่รองรบัผลการปฏบิตังิานของศนูยป์ฏบิตักิารระดบั
จงัหวดั 
 4) ใหจ้ดัทาํ Master Plan เพือ่กาํหนดภารกจิและกรอบระยะเวลาในการดาํเนินงาน และจดัทาํ 
Action Plan ในแต่ละภารกจิใหช้ดัเจน 
 5) ใหนํ้าวธิกีารของการเคหะแหง่ชาตมิาเป็นเครื่องมอืวธิกีารหน่ึงในการแกไ้ขปญัหาดา้นทีอ่ยู่
อาศยัของราษฎรที่อยู่มาก่อน ราษฎรผู้บุกรุกที่ดินโดยผดิกฎหมาย ราษฎรผู้รุกลํ้าแม่น้ํา ลําคลอง 
แหล่งน้ําสาธารณะ และที่ดนิหวงห้ามของรฐั โดยให้ความช่วยเหลอืราษฎรเหล่าน้ีควบคู่ไปกบัการ
บรหิารจดัการทีด่นิ 
 6) ให้สํานักนายกรัฐมนตรีรวบรวมปญัหาข้อร้องเรียนของราษฎรเกี่ยวกับที่ดินส่งให้
คณะกรรมการบูรณาการการบรหิารจดัการที่ดนิเชงิระบบ นํามาจดัแยกประเภทหมวดหมู่ใหช้ดัเจน
เพือ่สง่ใหศ้นูยป์ฏบิตักิารระดบัจงัหวดัพจิารณาแกไ้ขปญัหา 
 7) แนวทางการบริหารจัดการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
นายกรฐัมนตรมีคีวามเหน็วา่ การใชช้ือ่ธนาคารทีด่นิเพือ่เป็นกลไกในการบรหิารจดัการทีด่นิ อาจทาํให้
ประชาชนเกิดความเขา้ใจที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกดิปญัหาในทางปฏบิตัิได้ น่าจะพจิารณาทบทวนถึง
ความเหมาะสมอกีครัง้หน่ึง ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบูรณาการฯ นําเรื่องแนวทางการบรหิาร
จดัการสถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) กลบัไปพจิารณาทบทวน 
 2) แนวทางการบรหิารจดัการสถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) 
 นายกรฐัมนตรมีคีวามเหน็วา่ การใชช้ื่อธนาคารทีด่นิเพือ่เป็นกลไกในการบรหิารจดัการทีด่นิ 
อาจทําใหป้ระชาชนเกดิความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัไิด ้ น่าจะพจิารณา
ทบทวนถงึความเหมาะสมอกีครัง้หน่ึง ทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรูณาการฯ นําเรื่อง
แนวทางการบรหิารจดัการสถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) กลบัไปพจิารณา
ทบทวน ต่อมา เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2555 คณะรฐัมนตรไีดพ้จิารณาและมมีต ิดงัน้ี 
 (1) รบัทราบผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการบรหิารจดัการทีด่นิเชงิระบบ ครัง้ที ่
1/2555 เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม 2555 ตามทีค่ณะกรรมการบรูณาการฯ เสนอ 
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 (2) เหน็ชอบการจดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารทีด่นิจงัหวดั ตามทีค่ณะกรรมการบูรณาการฯ เสนอ 
โดยให้กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์เป็นกรรมการเพิม่เตมิ และการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการดา้นต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบรูณาการฯ ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีต่่อไป 
 (3) ส่วนการใหส้ถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) เป็นกลไกในการ
ขบัเคลื่อนการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรูณาการฯนัน้ มอบใหส้าํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
รบัไปพจิารณาทบทวนพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. 2554 หากเหน็วา่โครงสรา้ง อํานาจหน้าที ่และการดาํเนินการของสถาบนับรหิารจดัการธนาคาร
ทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) ไมส่อดคลอ้งกบัการดาํเนินนโยบายของรฐับาลในเรื่องน้ี สมควรปรบัปรุงแกไ้ข
พระราชกฤษฎีกาดงักล่าวให้นําเสนอคณะรฐัมนตรต่ีอไป ต่อมานายยงยุทธ วชิยัดษิฐ รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยไดข้อลาออกจากตําแหน่ง ตัง้แต่วนัที ่ 30 
กนัยายน 2555 คณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีตใินคราวประชุม เมื่อวนัที ่ 2 ตุลาคม 2555 แต่งตัง้รอง
นายกรฐัมนตร ี(รอ้ยตํารวจเอก เฉลมิ อยูบ่าํรุง) เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบรูณการการ
บรหิารจดัการทีด่นิเชงิระบบ 
 องคป์ระกอบและอาํนาจหน้าทีค่ณะกรรมการบรูณการการบรหิารจดัการทีด่นิเชงิระบบ  
 1. องคป์ระกอบ มรีองนายกรฐัมนตร ี(รอ้ยตํารวจเอก เฉลมิ อยูบ่าํรุง) ประธานกรรมการ และ
มกีรรมการซึง่เป็นรฐัมนตร ีปลดักระทรวง และผูท้รงคุณวุฒอิกี 14 คนเป็นกรรมการ โดยมอีธบิดกีรม
ทีด่นิเป็นกรรมการและเลขานุการ มอีํานาจหน้าที ่1) ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และมติ
คณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาของเกษตรกรผูย้ากจนและไม่มทีีด่นิทํากนิ พรอ้มทัง้
ปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวทัง้หมด 2) เสนอความเหน็ และแนวทาง
ในการบรหิารจดัการทีด่นิ เพื่อใหม้กีารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัทีด่นิของประเทศ การจําแนกการใช้
ประโยชน์ทีด่นิอยา่งชดัเจน การแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิสาธารณะ การจดัทีด่นิเพือ่ประชาชน และ
การวางแผนการบรหิารทีด่นิใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการผงัเมอืง การชลประทาน และการระบายน้ํา 
รวมทัง้สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศและสรา้งความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าในการใช้
ประโยชน์ทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาต ิอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน มคีวามครอบคลุม และสามารถบรูณา
การใหบ้งัเกดิผลสาํเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรมตามนโยบายรฐับาล 3) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพือ่ช่วยใน
การปฏบิตังิานไดต้ามความจาํเป็น 4) ใหค้ณะกรรมการบรูณาการฯ มอีํานาจเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืเอกสารหลกัฐานจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั เพื่อประโยชน์ในการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการบรูณาการฯ ได ้5) รายงานผลการดาํเนินการของคณะกรรมการบรูณา
การฯ ต่อคณะรฐัมนตรโีดยเรว็ 6) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีน่ายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสงัคมท่ีเป็นธรรม 
มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่8 มนีาคม 2554 เหน็ชอบสรุปผลการประชุมหารอืเพื่อหาแนวทางใน

การแกไ้ขปญัหาของขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมทีเ่ป็นธรรม (ข.ป.ส.) ตามทีส่าํนักงานปลดัสาํนัก
นายกรฐัมนตรเีสนอ และมอบหมายใหร้ฐัมนตรแีละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. กรณีชุมชนหมูบ่า้นพมิาน เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร เหน็ควรใหร้ฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงยตุธิรรม (นายพรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค) เจรจากบัเจา้หน้ีทัง้ 3 ราย เพือ่ขอแบง่ซือ้ทีด่นิ จาํนวน 
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10 ไร่ เพือ่แกไ้ขปญัหาทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัชุมชนหมู่บา้นพมิานโดยใชง้บประมาณสนิเชื่อของโครงการ
บา้นมัน่คง 

2. กรณีชุมชนทบัยาง จงัหวดัพงังา เหน็ควรใหก้รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืราษฎรดา้นทนายความ และการดาํเนินคดใีนศาลปกครอง 

3. กรณชีุมชนหนองกนิเพล และชุมชนหาดเว จงัหวดัอุบลราชธานี เหน็ควรใหร้ฐัมนตรชี่วยวา่
การกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เรง่รดักรมทีด่นิใหด้าํเนินการเพกิถอนเอกสารสทิธทิีด่นิ
ตามความเหน็ของกรมสอบสวนคดพีเิศษ 

4. กรณีสุสานชาวเลบ้านสเิหร่  จงัหวดัภูเก็ต เห็นควรให้รฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เร่งรดักรมทีด่นิใหด้าํเนินการเพกิถอนเอกสารสทิธใินทีด่นิ
ตามความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั 

5. กรณีอ่างเกบ็น้ําหว้ยฝ ัง่แดง จงัหวดัอุบลราชธานี เหน็ควรใหจ้งัหวดัอุบลราชธานีเร่งรดั
ตดิตามใหม้กีารดําเนินการตามมตคิณะทาํงานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาแนวทางแกไ้ขปญัหา
กรณรีาษฎรไดร้บัผลกระทบจากโครงการชลประทานอ่างเกบ็น้ําขนาดเลก็หว้ยฝ ัง่แดงต่อไป 

6. กรณีโรงไฟฟ้าชวีมวล 4 พืน้ที ่ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย อุบลราชธานี ตาก และ ลาํพนู เหน็
ควรใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดูแลควบคุมปญัหาความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบับรษิทัพลงังานสะอาดด ี
2 จาํกดั ทีบ่า้นไตรแกว้ ตําบลเวยีงเหนือ อําเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย และจงัหวดัอื่น ๆ และขอให้
มกีารพจิารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ โดยมรีฐัมนตรปีระจาํสาํนักนายกรฐัมนตร ี(นายสาทติย ์วงศ์
หนองเตย) เป็นประธานอนุกรรมการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และตวัแทนภาคประชาชน ร่วมเป็นอนุกรรมการ เพือ่แกไ้ขปญัหา
ต่อไป 
 7. กรณกีารใหส้มัปทานเหมอืงแร ่ไดแ้ก่ 
  7.1 เหมอืงแรท่องคาํในพืน้ทีจ่งัหวดั พจิติร พษิณุโลก และเพชรบรูณ์ 
  7.2 เหมอืงหนิบรเิวณเขาคหูา อาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 
  7.3 เหมอืงสงักะส ีแมต่าว อาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
  ในกรณีที่จะมกีารขอสมัปทานการทําเหมอืงแร่ใหม่นัน้ ให้ชะลอการใหส้มัปทานไวก้่อน 
สว่นทีม่กีารใหส้มัปทานไปแลว้ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมไปตรวจสอบความเหมาะสมอกีครัง้ และเร่งรดั
การดแูลในเรือ่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนดว้ย 
 8. กรณีโครงการนําร่องธนาคารทีด่นิภาคเหนือ 5 หมูบ่า้น ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิ เมือ่วนัที ่
22 กุมภาพนัธ ์2554 เหน็ชอบใหด้าํเนินโครงการดงักล่าวในกรอบวงเงนิ 167 ลา้นบาท เหน็ควรให้
ดาํเนินการตามความเหน็ของคณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาทีส่าธารณประโยชน์ ทีด่นิเอกชนปล่อยทิง้
รา้ง (ซึง่มรีฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย นายถาวร เสนเนียม เป็นประธานอนุกรรมการ) โดย
ดาํเนินการในพืน้ที ่5 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ บา้นไร่ดง หมู ่3 ตําบลน้ําดบิ อําเภอปา่ซาง จงัหวดัลาํพนู บา้น
แมอ่าว หมู ่3 ตาํบลนครเจดยี ์อําเภอปา่ซาง จงัหวดัลาํพนู บา้นแพะใต ้หมู ่7 ตําบลหนองล่อง อําเภอ
เวยีงหนองล่อง จงัหวดัลําพนู บา้นท่ากอม่วง ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลําพูน 
และบา้นโปง่ หมู ่2 ตาํบลแมแ่ฝก อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่
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นอกจากนัน้ยงัมมีตคิณะรฐัมนตรอีกีหลายเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่16 กนัยายน 2540 และวนัที ่30 มถุินายน 2541 เรือ่งการสาํรวจการถอื

ครองทีด่นิ และมตคิณะรฐัมนตร ี24 เมษายน 2550 
มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่11 พฤษภาคม 2542 มมีตเิกี่ยวกบัปญัหาทีด่นิและป่าไม ้ ใหม้กีาร

พสิจูน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิและทาํประโยชน์ในพืน้ทีข่ดัแยง้ดงักลา่ว และระหวา่งการพสิจูน์สทิธ ิให้
มกีารคุม้ครองสทิธชิัว่คราวแก่ชาวบา้นปา่กลางทีท่าํกนิอยูใ่นพืน้ที ่

มติคณะรฐัมนตร ีวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2550 เกี่ยวกบัแนวทางการก่อสร้างถนนในพื้นที่
อุทยานแหง่ชาตแิละเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 

มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่10 และ 17 มนีาคม 2535 เกีย่วกบักาํหนดพืน้ทีป่า่เพือ่การอนุรกัษ์ 
มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่13 กรกฎาคม 2531 เกีย่วกบักาํหนดพืน้ทีคุ่ณภาพลุม่น้ํา 
มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2546 อนุมตัใิหอ้งคก์ารสวนยางไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้

ทําประโยชน์ในพื้นที่สวนยางของเกษตรกรในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิหรอืป่าที่มมีตคิณะรฐัมนตรใีห้
รกัษาไวเ้ป็นปา่สงวนแหง่ชาต ิและนํามาจดัสรรใหเ้กษตรกรตามกฎเกณฑเ์งือ่นไข 

มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที่ 15 ธนัวาคม 2530 กําหนดให้ป่าชายเลนที่เป็นเขตอนุรกัษ์ หา้มใช้
ประโยชน์ใด ๆ ทัง้สิ้น โดยหากต้องการใช้ประโยชน์ต่อขออนุมตัิคณะรฐัมนตรเีป็นการเฉพาะราย
เพือ่ใหย้กเลกิเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิไมว่า่จะเป็นการใชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานรฐัหรอืเอกชน 
 

5.4 ลกัษณะปัญหาการละเมิดสิทธิ 
 แมว้า่ รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 หมวดที ่3 สว่นที ่12 สทิธชิุมชน 
มาตรา 65 และ 66 และหมวด 5 ว่าดว้ยแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั ส่วนที ่8 แนวนโยบายดา้นทีด่นิ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มาตรา 84 ลว้นเป็นแนวนโยบายซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ประเทศไทยให้
ความสาํคญักบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละการมสีว่นรว่มของประชาชนมากขึน้ และเป็น
สว่นสง่เสรมิและสนบัสนุนในการพฒันานโยบายปา่ไมใ้หเ้ป็นนโยบายสาธารณะได ้หากแต่ในความเป็น
จรงินัน้ แมจ้ะมกีารรบัรองสทิธชิุมชนเอาไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตัง้แต่ฉบบัปี พ.ศ. 
2540 ต่อเน่ืองมาถงึฉบบัปี พ.ศ. 2550 กต็าม แต่เน่ืองจากกฎหมายเฉพาะหลายฉบบัทีบ่ทบญัญตัสิว่น
ใหญ่ไม่ได้รบัรองสทิธชิุมชนเอาไว้อย่างแจ้งชดัและยงัมลีกัษณะที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการใช้สทิธขิอง
ชุมชนนัน้ไดถู้กกาํหนดขึน้มาอยูก่่อนหน้าน้ีแลว้ โดยเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม ้เช่น พระราชบญัญตัิ
ปา่ไม ้พ.ศ. 2484 พระราชบญัญตัอุิทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 
2507 และพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นตวับทกฎหมายหลกัเพื่อใชใ้น
การจดัการทรพัยากรปา่ไมข้องประเทศ อกีทัง้ทศันคตขิองเจา้หน้าทีร่ฐัทีถู่กพฒันามาจากแนวคดิการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิบบแยกส่วน แยกคนออกจากธรรมชาต ิไม่รบัรูจ้ารตีประเพณีวฒันธรรม
การอยู่กบัป่าพึ่งพาอาศยัธรรมชาติ ดงันัน้ แม้ในบทบญัญัติของกฎหมายต่าง ๆ เหล่านัน้จะมบีาง
มาตราทีเ่ปิดช่องใหชุ้มชนสามารถจดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตไิด ้เช่นมาตรา 20 ของ 
พ.ร.บ.ปา่สงวนแห่งชาต ิแต่การใชแ้ละการตคีวามกฎหมายของเจา้หน้าทีร่ฐัในช่วงเวลาทีผ่่านมากย็งั
ยดึแต่สทิธขิองรฐัและเอกชนไมย่อมรบัสทิธชิุมชน ดงักรณีการสง่เสรมิปา่ชุมชนของกรมปา่ไมก้ย็งัตอ้ง
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ใหชุ้มชนขออนุญาตจดัการใชป้ระโยชน์จากป่าในนามพนักงานเจา้หน้าที่ของรฐั ส่วนกรณีที่มคีวาม
ขดัแยง้เชน่การตัง้ถิน่ฐานในเขตปา่ การทาํไรห่มนุเวยีนเจา้หน้าทีร่ฐัยงัคงบงัคบัใชก้ฎหมายในสว่นทีไ่ม่
เอือ้อาํนวยต่อการใชส้ทิธขิองชุมชน  
 การวเิคราะห์ปญัหาจากบทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยการปา่ไมพ้บว่า แนวคดิทีไ่ม่ยอมรบั
การใชส้ทิธขิองชุมชนและแนวคดิในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองรฐัขา้งตน้เป็นพืน้ฐานทีร่ฐัใชใ้น
การกําหนดกฎหมายว่าดว้ยการป่าไมท้ี่มผีลใชบ้งัคบัต่อชุมชนในพื้นที่นัน้ มปีญัหาในเชงิประเดน็ที่
สง่ผลกระทบต่อสทิธขิองชุมชนในการจดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรปา่ไม ้อยู ่3 ประการ กลา่วคอื  
 (1) ปญัหาจากการนิยามและกําหนดพืน้ทีป่า่ (เน้ือหากฎหมาย) โดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ป่าไม้ต่างนิยามพื้นที่ “ป่า” ในความหมายเดยีวกนัคอื “ที่ดนิที่ยงัมไิด้มบีุคคลใดได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย” นิยามพื้นที่ป่าลักษณะน้ีทําให้เกิดปญัหากับชุมชนเพราะแม้ชุมชนจะมีหลักฐานการ
ครอบครองที่ดนิมาก่อนการประกาศเขตป่าและมหีลกัฐานที่พสิูจน์ได้เช่นป่าช้าที่ฝงัศพ ต้นไมใ้หญ่ 
หรอืหลกัฐานอื่นที่ชดัเจนเพยีงใด แต่หากไม่มกีารดําเนินการโดยชอบตามกฎหมายทีด่นิ บุคคลหรอื
ชุมชนนัน้กไ็ม่มสีทิธใินที่ดนิตลอดจนสทิธใินการจดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตภิายใน
ที่ดนิที่ตนครอบครองอยู่และต้องตกอยู่ในบงัคบัของกฎหมายฉบบัน้ี โดยกระบวนการยุตธิรรมทาง
กฎหมายไมส่นใจขอ้เทจ็จรงิวา่การทีจ่ะใหชุ้มชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีป่า่เขาหา่งไกลมาแจง้การครอบครองทีด่นิ
ตามกฎหมายที่ดินนัน้เป็นไปได้หรือไม่ ทัง้น้ียงัไม่ได้พิจารณาด้วยว่าชุมชนเหล่าน้ีรู้หรือไม่ว่ามี
กฎหมายกําหนดใหพ้วกเขาต้องดําเนินการดว้ยหรอืไม่ ในขณะเดยีวกนัการกําหนดพืน้ทีใ่หเ้ป็นเขต
รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตอุทยานแหง่ชาต ิหรอืเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิกเ็ป็นอาํนาจของรฐัเพยีงหน่วยเดยีว
เท่านัน้ โดยไม่ไดเ้ปิดใหชุ้มชนซึ่งอยู่อาศยัในพืน้ทีม่าชา้นานไดร้บัรูแ้ละมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจดว้ย
เลย ทําใหร้ฐัพจิารณาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเฉพาะประเดน็ดา้นความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ
อยูฝ่า่ยเดยีวเท่านัน้โดยไม่ไดพ้จิารณาในประเดน็การครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ
ทีส่มัพนัธ์กบัชุมชนในฐานะที่เป็นปจัจยัสําคญัการดํารงชวีติของชุมชน และไม่ไดเ้ปิดใหชุ้มชนซึ่งอยู่
อาศยัในพืน้ทีม่าชา้นานไดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจดว้ย พืน้ฐานแนวคดิของรฐัในการกําหนดพืน้ทีป่า่
ดังกล่าว น้ี  สะท้อนให้เห็นแนวคิดที่ไม่ยอมรับตัวตนของชุมชนและแนวคิดในการหวงกัน
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยรฐัเพยีงฝา่ยเดยีว 
 การไมย่อมรบัตวัตนของชุมชนทีค่รอบครองและทาํประโยชน์อยูก่่อนแลว้ในพืน้ทีด่งักล่าว ทํา
ให้ชุมชนกลายเป็นผูก้ระทําผดิกฎหมายรฐั ทัง้ที่หากพจิารณาตามหลกัสทิธชิุมชนทัง้ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ชุมชนในพืน้ทีป่่าหลายพืน้ทีอ่าจ
ถอืเป็นผูท้รงสทิธชิุมชนทีร่ฐัตอ้งยอมรบัและใหก้ารคุม้ครองการใชส้ทิธขิองชุมชน โดยประเดน็ปญัหาน้ี
ยงัเชื่อมโยงไปถงึปญัหาอนัเกดิจากการทําหน้าที่ของผูใ้ชก้ฎหมายอกีดว้ย ที่พบว่าเจา้หน้าที่รฐัผูใ้ช้
กฎหมายสว่นใหญ่มทีศันคตทิางลบกบัชุมชนในเขตปา่ไมเ่ขา้ใจบรบิททางสงัคม และขาดความรูค้วาม
เขา้ใจและศลิปะในการทํางานกบัชุมชนและมกัเจา้หน้าทีใ่ชดุ้ลพนิิจมากเกนิไปและมกัใชไ้ปในทางทีม่ ิ
ชอบ 
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 (2) ปญัหาการหา้มใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีป่า่ ซึ่งในอกีดา้นหน่ึงลว้นแลว้แต่
เป็นลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นพืน้ฐานในการดํารงวถิชีวีติของชุมชน ดงันัน้
จงึอาจกลา่วไดว้า่ การหา้มดงักลา่วนัน้ แทบจะทาํใหชุ้มชนไมอ่าจดาํรงวถิชีวีติอยูไ่ดเ้ลย  
 (3) ปญัหาอํานาจในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ(ผูใ้ชก้ฎหมาย) เน่ืองจากบทบญัญตัขิอง
กฎหมายกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านัน้ที่มีอํานาจ “จัดการ” ใด ๆ ในพื้นที่ป่า ดังนัน้เมื่อ
เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานปา่ไมเ้ป็นผูร้า่งกฎหมาย เป็นผูใ้ชบ้งัคบักฎหมาย ตดิตามการใชก้ฎหมาย และ
ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายกนัเอง กระบวนการบรหิารจดัการทีร่วบอํานาจไวท้ีห่น่วยงานเดยีวดงัทีก่ล่าว
มาน้ี ยอ่มทาํใหก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชม้ลีกัษณะทีไ่มโ่ปรง่ใส และไมเ่ป็นธรรมสงู  
 ผลของเน้ือหาในกฎหมายและผูใ้ชก้ฎหมายทีม่ลีกัษณะเช่นน้ี จงึทาํใหม้ปีระชาชนจาํนวนมาก
อยู่อาศัยทํากินโดยผิดกฎหมายป่าไม้ สถิติตัวเลขปี พ.ศ. 2544 มีประชาชนประมาณ 4.6 แสน
ครวัเรอืนหรอื 1 ใน 5 ของประชากรไทยตอ้งอยูอ่าศยัทาํกนิโดยผดิกฎหมายปา่ไม ้
 ทัง้ น้ี  แม้ว่าชุมชนจะมีวิถีว ัฒนธรรมและความเชื่อในการจัดการและใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตใินรปูแบบทีไ่มก่ระทบกบัระบบนิเวศทางธรรมชาตซิึง่กเ็ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย แต่กไ็ม่อาจดําเนินการใด ๆ ได ้เพราะขดักบับทบญัญตัขิองกฎหมาย เช่น กรณีการดําเนิน
นโยบายโฉนดชุมชนที่จนถึงขณะน้ีก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
เน่ืองจากกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พชื กล่าวว่า เพราะกฎหมายป่าไมไ้ม่ไดเ้ปิดช่องให้
ดาํเนินการได ้โดยหากจะดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว กต็อ้งเพกิถอนพืน้ทีป่า่ออกจากกฎหมายที่
บงัคบัใช้อยู่เท่านัน้ ดงันัน้ แมใ้นบทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยป่าไมจ้ะมไิด้ปิดกัน้การใช้สทิธขิอง
ชุมชนในการจดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาต ิแต่กม็ไิดเ้อือ้อํานวยต่อการใชส้ทิธขิองชุมชน
ดว้ยเชน่กนั เน่ืองจากกฎหมายกาํหนดใหพ้นกังานเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ทีม่อีํานาจดาํเนินการในพืน้ทีป่า่ได ้
จงึทําใหก้ารใชส้ทิธขิองชุมชนดงักล่าวตอ้งขึน้อยูก่บัดุลพนิิจในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าทีผู่ม้ ี
อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งหากเจา้หน้าที่มวีธิคีดิที่ไม่ยอมรบัสทิธชิุมชน กอ็าจจะบงัคบัใชก้ฎหมายใน
ลกัษณะทีล่ะเมดิสทิธชิุมชนได ้ 
 เน่ืองจากสทิธชิุมชนอนัถอืเป็นสทิธธิรรมชาตทิีไ่ม่อาจถูกยกเลกิหรอืขดัขวางไดจ้ากรฐั ทาํให้
ในการตรากฎหมาย การใชก้ฎหมาย และการตคีวามกฎหมายของรฐั จงึควรถอืเป็นหน้าที่ที่รฐัต้อง
รบัรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนให้มีสถานะที่เท่าเทียมกับสิทธิและเสรีภาพในด้านอื่น ๆ ด้วย แต่
เน่ืองจากบทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยการป่าไมเ้กดิขึ้นในช่วงเวลาที่แนวคดิสทิธชิุมชนยงัไม่ถูก
ยอมรบัใหม้สีถานะทีเ่ท่าเทยีมกบัสทิธแิละเสรภีาพดา้นอื่น ๆ ในรฐั ประกอบกบัแนวคดิในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยรฐัเพยีงหน่วยเดยีว ทําให้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยการป่าไมจ้งึไม่มี
บทบญัญตัใิดทีก่าํหนดใหร้ฐัตอ้งมหีน้าทีอ่ยา่งเครง่ครดัในการรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองชุมชนใหเ้ท่า
เทยีมกบัการทาํหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใินฐานะทีเ่ป็นสมบตัขิองรฐั แมก้ฎหมายจะ
มไิดม้บีทบญัญตัใิดที่ปิดกัน้การใชส้ทิธขิองชุมชนอย่างสิน้เชงิ แต่กย็งัไม่เอื้ออํานวยใหก้ารใชส้ทิธใิน
การจดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชนมไีดอ้ย่างเพยีงพอและยัง่ยนื ซึ่งอาจทําให้
สถานการณ์ปญัหาการละเมดิสทิธชิุมชนอาจกลบัมามคีวามรุนแรงไดอ้กีครัง้  
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 และเน่ืองจากมาตรา 27 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ไดก้ําหนดใหส้ทิธิ
และเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญรบัรองโดยชดัแจง้ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองจากองคก์รของรฐั โดยในกรณีน้ี
สิทธิชุมชนซึ่งได้ถูกรับรองไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 66 และมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และยงัถูกรบัรองไวใ้นคาํพพิากษาของศาลรฐัธรรมนูญและศาลปกครอง
อกีหลายคดวี่าสทิธชิุมชนทีร่บัรองในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยนัน้ มผีลบงัคบัใชโ้ดยทนัท ีจงึ
ถอืได้ว่าสทิธชิุมชนต้องไดร้บัความคุ้มครองทัง้ในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการ
ตคีวามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัต่าง ๆ ดว้ยโดยทนัทเีชน่กนั 
 ดงันัน้ แม้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จะมไิด้เอื้ออํานวยต่อการใช้สทิธขิอง
ชุมชนอย่างเพยีงพอและยัง่ยนืและทําใหร้ฐัมทีศันคตทิีไ่ม่ถอืเป็น “หน้าทีต่ามกฎหมาย” ทีต่อ้งรบัรอง
และคุม้ครองสทิธชิุมชนอย่างเคร่งครดัและเท่าเทยีมกบัหน้าทีใ่นการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใิน
ฐานะสมบตัขิองรฐั แต่หากพจิารณาตามบทบญัญตัมิาตรา 27 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 ก็ถือได้ว่ารฐัธรรมนูญได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่รฐัต้องถือเป็นหน้าที่โดยทนัทีนับตัง้แต่
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มผีลบงัคบัใชใ้นการรบัรองและคุม้ครองสทิธชิุมชนทัง้
ในการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย และเจา้หน้าทีร่ฐักม็อิาจปฏเิสธหน้าทีใ่นการรบัรองและคุม้ครองสทิธิ
ชุมชนได ้เพราะหน้าทีด่งักล่าวนัน้ไดถู้กกําหนดไวอ้ย่างชดัแจง้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 อนัเป็นกฎหมายสงูสดุของรฐั 
 ปญัหาขอบเขตของสทิธชิุมชน ในหลกักฎหมายทัว่ไปนัน้ “สทิธ”ิ คอืความชอบธรรมทีบุ่คคล
อาจใชย้นักบัผูอ้ื่น เพือ่คุม้ครองหรอืรกัษาผลประโยชน์อนัเป็นส่วนทีพ่งึไดข้องบุคคลนัน้ หรอืกล่าวอกี
นยัหน่ึงคอื สทิธคิอืประโยชน์ทีบุ่คคลมคีวามชอบธรรมทีจ่ะไดร้บั ดงันัน้ ในทางกลบักนั การดาํเนินการ
ใด ๆ เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์ทีน่อกเหนือจากทีต่นควรไดร้บัตามกฎหมาย ในกรณีน้ีกฎหมายกจ็ะไม่
รบัรองและคุม้ครองให ้ดงันัน้ สิง่ที“่กฎหมายรบัรองและคุม้ครอง” จงึเป็น “ขอบเขตของการใชส้ทิธ”ิ 
 แต่เน่ืองจากรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไมไ่ดก้าํหนดรายละเอยีดของสทิธิ
ชุมชนเอาไวว้่า มลีกัษณะหรอืขอบเขตของสทิธชิุมชนอย่างไร จงึมปีญัหาตามมาว่าสทิธชิุมชนในการ
จดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรปา่ไมม้ขีอบเขตอยา่งไร โดยจากการศกึษาพบวา่ ในเรื่องน้ีมแีนวคดิ
ที่เป็นหลกัการอยู่ 2 อย่าง กล่าวคอื แนวคดิการเปรยีบเทยีบระหว่างสทิธดิัง้เดมิของชุมชนทอ้งถิ่น
ดัง้เดมิกบัสทิธมิสีว่นรว่มของบุคคลทัว่ไป และแนวคดิสทิธเิชงิซอ้น (Complexity of Rights) 
 โดยเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบทัง้ 2 แนวคดิ จะเหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกนั และอาจกล่าวได้
วา่แนวคดิคดิสทิธเิชงิซอ้นคอืการตอบคาํถามแนวคดิแรกทีต่อ้งเลอืกระหวา่งสทิธดิัง้เดมิของชุมชนกบั
สิทธิของบุคคลทัว่ไป  เพราะหลักการจัดการในการควบคุมและกําหนดการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเป็นธรรมภายใตแ้นวคดิสทิธเิชงิซ้อนนัน้ ไม่ไดล้ะเลยประโยชน์สาธารณะที่
บุคคลทัว่ไปควรไดร้บัและยงัใหร้ฐัเป็นผูด้แูลประโยชน์สาธารณะใหต้กแก่บุคคลทัว่ไปโดยทัว่ถงึอยา่งที่
เคยเป็นมาอกีดว้ย เพยีงแต่ตอกยํ้าใหร้ฐัตอ้งตระหนักว่าในพืน้ทีเ่ดยีวกนันัน้ยงัมชีุมชนทีใ่ชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตอิยู่ดว้ย และทีส่ําคญัทรพัยากรธรรมชาตน้ีิมคีุณค่าในฐานะทีเ่ป็นรากฐานในการ
ดํารงชพีของชุมชน หรอืหากกล่าวให้ชดัก็คอืมคีวามสําคญัต่อการดํารงชวีติอยู่ในฐานะมนุษย์ของ
ชาวบา้นคนหน่ึงในชุมชนดว้ยเชน่กนั 
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 การศกึษาวเิคราะหเ์รื่องราวรอ้งเรยีนมายงัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตทิีไ่ดผ้า่นการ
พจิารณาตรวจสอบและจดัทํารายงานผลตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนแล้ว จํานวน 29 เรื่อง 
ระหวา่งปี 2546 ถงึ 2551พบวา่เรื่องรอ้งเรยีนสว่นใหญ่สมัพนัธก์บันโยบายการดาํเนินงานของรฐับาล
เช่น ช่วงต้นทศวรรษ 2540 มกีระแสการอนุรกัษ์ป่าและโครงการปลูกป่าฟ้ืนฟูต้นน้ําลําธารอย่าง
กวา้งขวาง รฐัมนีโยบายเขม้งวดกบัการใชท้ี่ดนิทํากนิที่ไม่มเีอกสารสทิธขิองชุมชนบนพื้นที่สูงที่ถูก
ประกาศเป็นเขตปา่ พยายามจาํกดัรอบหมุนเวยีนทาํไร่ขา้วของกลุม่ชาตพินัธุไ์มใ่หเ้กนิ 3 ปี จาํกดัการ
เขา้ถงึและใชท้ี่ดนิทรพัยากรป่าไมใ้นเขตป่า เช่นการเลี้ยงสตัว์ การเกบ็หาของป่า กนัพื้นที่ชุมชนไว้
ไมใ่หข้ยายพืน้ทีท่ํากนิ และนําพืน้ทีท่ีเ่หลอืมาทาํโครงการต่าง ๆ ของรฐัเช่นปลูกปา่ขนาดใหญ่ทีไ่ดร้บั
การสนับสนุนจากภาคธุรกจิเอกชน รวมทัง้การจดัทาํโครงการพฒันาการเกษตร โครงการสง่เสรมิการ
ปลูกยางพารา 1 ลา้นไร่ โดยมนีโยบายแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนส่งเสรมิดว้ย จงึทําใหก้ารแย่งชงิทีด่นิ
ของราษฎรและชุมชนเป็นไปอย่างรุนแรง ที่ดินราษฎรและที่ชุมชนซึ่งส่วนไม่มีเอกสารสิทธิตาม
กฎหมายทีด่นิ มแีต่ใบเสยีภาษทีีด่นิ (ภ.บ.ท 6) หรอืเอกสารรบัรองการครอบครองทําประโยชน์ทีด่นิ
ชัว่คราวทีไ่ดร้บัจดัสรรเชน่ หมูบ่า้นปา่ไม ้ส.ท.ก. นิคมฯ หรอืทีด่นิ ส.ป.ก. ทีด่นิเหล่าน้ีถูกกวา้นซื้อดว้ย
วธิกีารต่าง ๆ โดยเกษตรกรไม่มทีางทีจ่ะปกป้องทีด่นิไวไ้ด ้สุดทา้ยกม็กัจะถูกบบีใหต้้องขายที่ดนิใน
ราคาถูกและเชา่ทีด่นิทีเ่คยเป็นของตนเองทาํกนิ รวมทัง้การถูกนายทุนนําทีด่นิไปออกเอกสารสทิธเิป็น
ของตนเองจงึทาํใหร้าษฎรจาํนวนมากไดร้บัความเดอืดรอ้น ดงัรายละเอยีดในตาราง  
 
ตารางท่ี 2 ข้อมลูร้องเรียนเก่ียวกบัท่ีดินป่าไม้ท่ีมีรายงานตรวจสอบระหว่างปี 2546 – 2551 

 

ลาํดบั ปี เร่ือง 

1 2546 ชาวมง้ ต.ปา่กลาง อาํเภอปวั จงัหวดัน่าน ถกูขบัไลแ่ละรือ้ถอนตน้ลิน้จีท่ี ่กอ.รมน.นําพนัธุไ์ปให้
ปลกู  

2 2546 คดัคา้นการอนุญาตใหเ้อกชนเชา่ทีป่า่ทาํสวนปา่ จ.บุรรีมัย ์ทบัซอ้นพืน้ทีป่ระชาชน 26 หมูบ่า้น 
3 2547 ชุมชนกระเหรีย่งบา้นปา่ผาก จ.สพุรรณบุร ีไดร้บัผลกระทบจากโครงการของรฐั ทบัไรห่มนุเวยีน  
4 2547 การประกาศเขตปา่คุม้ครองและแนวเขตไมช่ดัเจน ทบัทีท่าํกนิของราษฎร อ.คลองท่อม จ.กระบี ่ 
5 2547 การปลกูสรา้งสวนปา่คอนสารของ อ.อ.ป. ทบัทีท่าํกนิราษฎร ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชยัภมู ิ
6 2548 ชาวกระเหรีย่งบา้นหว้ยหนิดาํ จ.สพุรรณบุร ีถกูจบัขณะถางปา่ทาํไรห่มนุเวยีนในเขตอุทยานฯพุ

เตย 
7 2548 โครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนชอ่งจอม จ.สรุนิทร ์ขาดการศกึษาอไีอเอและการรบัฟงั

ชาวบา้น 
8 2548 การประกาศขยายเขตอุทยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์ทบัซอ้นทีด่นิประชาชน  
9 2548 การจดัตัง้โครงการสถานีพฒันาการเกษตรทีส่งูฯหว้ยเมอืงงาม ทบัทีช่าวบา้น ตดัตน้ลิน้จีไ่มจ่า่ย

ชดเชย  
10 2548 ออป. ทาํสวนป่าอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร ถางปา่ธรรมชาตแิละปลกูสวนยางทบัทีท่าํกนิของ

ราษฎร 
11 2548 กองกาํลงัผาเมอืงและ อ.บ.ต.เมอืงนะ เชยีงดาว สรา้งฝายปลกูตน้ไมใ้นไรน่าของชาวไทยภูเขา  



5‐54 
 

ลาํดบั ปี เร่ือง 

12 2548 โครงการฟ้ืนฟูพืน้ทีภ่ยัใตฝุ้น่เกยป์ลกูปา่ทบัทีด่นิทาํกนิ และจบักุมชาวบา้นขณะตดัหญา้ 
13 2548 ราษฎรทีย่นิยอมอพยพจากเขตรกัษาพนัธุสตัวฯ์ไมไ่ดร้บัการจดัสรรทีด่นิแต่ถกูจบักุมขอ้หาทาํลาย

ปา่ 
14 2548 การประกาศเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภผูาแดง เพชรบรูณ์ทบัเขตของชุมชน ทีอ่าศยัทาํกนิของราษฎร  
15 2548 ปา่ไมร้ว่มกบั ตชด.จบักุมชาวบา้นทีม่ ีส.ค.1 หมูท่ี ่1 ต.น้ําหนาวซึง่เป็นเขตปา่สงวนแห่งชาตทิัง้

อาํเภอ  
16 2548 เจา้หน้าทีข่องรฐัเลอืกปฏบิตัจิบักุมเรือ่งทีด่นิในเขตปา่สงวนแหง่ชาตน้ํิาหนาว 
17 2548 นโยบายหา้มตดัโคน่ยางพาราหมดอายใุนเขตปา่ จงัหวดัพงังา ตรงั พทัลุง กระบี ่ 

18 2549 ออป. ปลกูสวนปา่รกุลํ้าทีด่นิของราษฎรในนิคมสหกรณ์ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ 
19 2549 ประกาศเขตอุทยานฯดอยสเุทพฯ ทบัทีชุ่มชน.แมเ่หยีะ ออกเอกสารสทิธแิละสรา้งสาธารณูปโภค

ไมไ่ด ้
20 2549 นางหน่อดา ชาวกระเหรีย่งแมฮ่อ่งสอนทาํไรห่มนุเวยีนมากวา่ 40 ปี ถกูจบัจาํคุกในขอ้หาบุกรกุ

ถางปา่  
21 2549 ชาวบา้นอพยพหนีสงครามแลว้กลบัไปทาํกนิทีเ่ดมิถกูจบักุมขอ้หาทาํลายปา่สงวนฯเขาพระวหิาร  
22 2549 เจา้หน้าทีอุ่ทยานศรลีานนาและทหารจบักุมและสัง่อพยพราษฎรเผา่ลซีแูละอาขา่บา้นหว้ยโก๋น  
23 2549 การออกเอกสารสทิธใินปา่พรแุละการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะ ต.แมร่าํพงึ เพือ่สรา้งโรงงานถลุงเหลก็  
24 2549 กรณีไมโ่อนขายทีด่นิสมัปทานเหมอืงแรค่นืใหแ้ก่ราษฎรตามมตคิณะรฐัมนตร ี
25 2550 การประกาศเขตอุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะชา้งทบัทีด่นิ ยดึถอืครอบครองทีด่นิของราษฎรโดยมชิอบ 
26 2550 การประกาศหา้มชาวบา้นทาํกนิในพืน้ทีป่า่ชายเลยตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่22 ส.ค. 2543 
27 2550 ราษฎรบา้นคลองทรายฯ จ.กระบี ่ถกูเจา้หน้าทีอุ่ทยานฯหาดนพรตัน์ฯจบักุมคุกคามทาํลายอาสนิ 
28 2550 โครงการปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรตทิบัทีท่าํกนิของราษฎร 
29 2551 โครงการพฒันาบงึบอระเพด็ ขดุลอกและถมทีด่นิรอบบงึบอระเพด็ ทาํใหช้าวบา้นไดร้บัความ

เดอืดรอ้น 

 
ตารางท่ี 3 ลกัษณะเร่ืองร้องเรียนและประเดน็การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านท่ีดินป่าไม้ 

ลาํดบั เรื่องรอ้งเรียน ประเดน็ละเมิด 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 การขบัไลแ่ละรือ้ถอนตน้ลิน้จีช่าวมง้ ต.ปา่กลาง   / / / / /  
2 การอนุญาตใหเ้อกชนเชา่ทีป่า่ทาํสวนปา่ จ.บุรรีมัย ์   /    / 
3 โครงการของรฐั ทบัไรห่มนุเวยีนกระเหรีย่งปา่ผาก    /  /   
4 ประกาศเขตปา่คุม้ครอง ทบัทีร่าษฎร อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่    /    
5 อ.อ.ป. ปลกูสวนปา่ทบัทีท่าํกนิราษฎร ต.ทุง่พระ ชยัภมู ิ    /    
6 กระเหรีย่งหว้ยหนิดาํ ถูกจบัคดถีางปา่ทาํไรห่มนุเวยีน   /  /   
7 โครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนชอ่งจอม จ.สรุนิทร ์ / /  /    
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ลาํดบั เรื่องรอ้งเรียน ประเดน็ละเมิด 

  1 2 3 4 5 6 7 
8 ขยายเขตอุทยานฯเขาสามรอ้ยยอด ทบัซอ้นทีด่นิชุมชน  /     /  
9 โครงการสถานีพฒันาการเกษตรทีส่งูฯ ทบัทีด่นิและตดัตน้ลิน้จี ่   /  /   
10 สวนป่า อ.อ.ป. ชุมพร ถางป่าธรรมชาติปลูกยางทับที่

ราษฎร 
    /   

11 กองกําลงัผาเมอืงและ อ.บ.ต.สรา้งฝายปลูกต้นไมท้บัที่นา
ชาวเขา  

    /   

12 โครงการฟ้ืนฟูพื้นที่ภัยใต้ฝุ่นเกย์ปลูกป่าทบัที่ทํากิน จับ
ชาวบา้น 

    /   

13 ราษฎรอพยพจากเขตรกัษาพนัธุ์ฯไม่ไดร้บัจดัสรรที่ดนิแต่
ถูกจบั 

 /     / 

14 เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าภูผาแดงทบัเขตของชุมชน ที่ทํากนิ
ราษฎร  

 /      

15 ป่าไมร้่วมกบั ตชด. เลอืกจบัชาวบา้นต.น้ําหนาวในเขตป่า
สงวน  

      / 

16 เจ้าหน้าที่ของรฐัเลือกจบักุมเรื่องที่ดินในเขตป่าสงวนน้ํา
หนาว 

      / 

17 ห้ามโค่นยางพาราหมดอายุในเขตป่า จงัหวดัพงังา ตรงั 
พทัลุง  

   /    

18 ออป. ปลกูสวนปา่รุกลํ้าทีด่นิของราษฎรนิคมสหกรณ์.คลอง
ทอ่ม  

    /   

19 เอกชนไมโ่อนขายทีด่นิสมัปทานเหมอืงแร่คนืใหร้าษฎรตาม
มตคิรม. 

      / 

20 อุทยานฯดอยสเุทพฯ ทบัที ่สรา้งสาธารณูปโภคไมไ่ด ้      /  
21 นางหน่อดา กระเหรีย่งทาํไรห่มนุเวยีน ถูกจบัคดถีางปา่  / / /  /   
22 ชาวบ้านอพยพหนีภยัสงครามกลบัไปทํากินที่เดิมถูกจบั

ทาํลายปา่  
  /  /   

23 เจา้หน้าทีอุ่ทยานและทหารจบัและอพยพราษฎรเผา่ลซีูและ
อาขา่  

  /     

24 ออกเอกสารสทิธปิา่พรุและการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะของเอกชน        / 
25 อุทยานฯหมูเ่กาะชา้งทบัทีด่นิราษฎร    /  /  
26 ห้ามชาวบ้านทํากินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. 22 

ส.ค. 2543 
   /  /  
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ลาํดบั เรื่องรอ้งเรียน ประเดน็ละเมิด 

  1 2 3 4 5 6 7 
27 อุทยานฯหาดนพรัตน์ฯจับกุมราษฎรบ้านคลองทราย 

ทาํลายอาสนิ 
  /     

28 โครงการปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรตทิบัทีท่าํกนิราษฎร     /   
29 โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดโดยขุดลอกถมที่กระทบ

ชาวบา้น 
  /     

 

หมายเหตุ : 1. ไม่เพกิถอนเขตปา่ออกทบัทีด่นิราษฎรซึ่งพสิจูน์แลว้ว่ามสีทิธ ิ2.การจบักุมฟ้องรอ้ง
ดําเนินคดีและสัง่ให้ออกจากพื้นที่ 3.การกระทําการรุนแรงต่อชีวิตและทรพัย์สิน 4.จํากัดการทํา
ประโยชน์ในทีด่นิ 5.การทําโครงการและกจิกรรมทบัทีด่นิราษฎร 6.การจํากดัการพฒันา 7.การเลอืก
ปฏบิตักิบัราษฎรยากจน 
 กลา่วโดยสรุป ประเดน็ความเดอืดรอ้นของผูร้อ้งเรยีนวา่ถูกละเมดิสทิธ ิสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบั
เรือ่งต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. การประกาศเขตปา่ทบัทีด่นิทาํกนิของราษฎรและชุมชน  
 2. ไมเ่พกิถอนเขตปา่ซึง่ออกทบัทีด่นิราษฎรทีม่สีทิธ ิทาํใหร้าษฎรออกเอกสารสทิธิไ์มไ่ด ้ 
 3. การจบักุมฟ้องรอ้งดาํเนินคดแีละสัง่ใหอ้อกจากพืน้ที ่ราษฎรทีอ่ยูอ่าศยัทาํกนิเป็นชุมชนใน
ทีด่นิพพิาทในเขตปา่ เสยีภาษทีีด่นิ มแีละไมม่เีอกสารราชการรบัรองสทิธ ิ 
 4. ใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไลข่ม่ขูคุ่กคามการจบักุมฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี 
 5. การกระทําการรุนแรงต่อชวีติและทรพัยส์นิ เช่น เผาทําลายบา้นเรอืนยุง้ฉางและทรพัยส์นิ
ของราษฎร 
 6. การจํากดัการทําประโยชน์ทีด่นิ โดยจํากดัการทํามาหากนิ เช่นหา้มโค่นยางหมดอายุเพื่อ
ปลกูใหม ่ตดัฟนัทาํลายยางพาราทีป่ลกูใหม ่รวมทัง้การกาํหนดไรห่มนุเวยีนไมใ่หเ้กนิ 3 ปี  
 7. การทําโครงการทบัที่ทํากิน โดยนําโครงการต่าง ๆ ของรฐัเขา้มาดําเนินการในที่ดนิที่
ราษฎรและชุมชนอยูอ่าศยัใชป้ระโยชน์ทาํกนิ เชน่โครงการปลกูปา่ โครงการ ค.จ.ก.  
 8. การอนุญาตใหร้ฐัหรอืเอกชนใชท้ีป่า่ทีม่กีรณพีพิาทกบัราษฎรโดยทีย่งัไมม่ขีอ้ยตุ ิ
 9. การจํากดัการพฒันา ไม่อนุญาตใหก้่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่นถนน แหล่งน้ํา 
ไฟฟ้า ประปา หรอืนําเครื่องมอือุปกรณ์ที่จําเป็นกบัการทํามาหากนิ เช่นรถไถนา เขา้ไปในพื้นที ่
ตลอดจนการไมย่อมรบัใหเ้สยีภาษบีาํรุงทอ้งที ่หรอืไมอ่อกทะเบยีนบา้นให ้
 10. การเลอืกปฏบิตักิบัราษฎรทีย่ากจน เช่นประกาศปา่สงวนครอบชุมชนทัง้อําเภอ แต่เลอืก
จบัชาวบา้นบางคน 
 การประกาศเขตป่าทบัที่อยู่อาศยัทํากนิของราษฎรและชุมชนแลว้ไม่เพกิถอนเขตป่า ทําให้
ราษฎรออกเอกสารสทิธิไ์มไ่ด ้เช่นกรณีอุทยานฯใตร้่มเยน็ กรณีเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ภูผาแดงจงัหวดั
เพชรบรูณ์ ชุมชนเกาะชา้งจงัหวดัตราดประกาศเขตปา่อนุรกัษ์โดยไมร่บัฟงัความเหน็และเสยีงคดัคา้น
ของชาวบา้นทีอ่ยู่มาก่อน หรอืทีต่ําบลหว้ยหวายจงัหวดัเพชรบูรณ์ มกีารอพยพราษฎรออกจากพืน้ที่
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ทํากินเพื่อนําไปทําโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่โดยชาวบ้านไม่ได้รบัรู้แผนการดําเนินงานของ
โครงการมาก่อน  

ในประเดน็การจบักุมฟ้องรอ้งดําเนินคดแีละสัง่ใหร้าษฎรออกจากเขตปา่ ส่วนใหญ่เกดิขึน้กบั
ราษฎรทีอ่ยูอ่าศยัทาํกนิในเขตปา่ มกัอยูอ่าศยัอยูร่ว่มกนัเป็นชุมชนเลก็บา้งใหญ่บา้ง แต่สว่นใหญ่อยูม่า
นานก่อนการประกาศเขตป่า และมกีารเสยีภาษีที่ดนิให้กบัหน่วยงานท้องถิ่น และก็มทีัง้มแีละไม่มี
เอกสารราชการรบัรองสทิธกิารครอบครองและใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ตวัอย่างเช่นชุมชนในเขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป์า่หว้ยผาผึง้จงัหวดัชยัภมู ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่อุทยานเสดจ็ในกรมหลวงชุมพร  

การกระทําการรุนแรงต่อราษฎร เช่นข่มขู่คุกคาม เผาทําลายบา้นเรอืนยุง้ฉางและทรพัย์สนิ
ของราษฎร มกัเกดิจากความขดัแยง้ในเชงิความคดิความเชื่อ เช่นกรณีชุมชนกระเหรีย่งในเขตอุทยาน
แหง่ชาตแิก่งกระจานทีถู่กไล่รือ้เผาบา้นและยุง้ฉางทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ร่หมุนเวยีนเพราะเจา้หน้าทีไ่มย่อมรบั
ระบบไรห่มนุเวยีนและเหน็วา่การถางไร่ซากเพือ่ทาํไร่ขา้วและการล่าสตัวเ์ลก็เป็นอาหารยงัชพีเป็นการ
ทาํลายปา่และสตัวป์า่ แต่ดว้ยความทีก่ระเหรีย่งอยูก่นัเป็นชุมชนมานานนับรอ้ยปีจงึไม่อาจหกัลา้งอา้ง
สทิธขิองรฐัเหนือสทิธขิองชุมชนกระเหรีย่งไดจ้งึมกักระทาํดว้ยวธิกีารอื่นทีรุ่นแรงดงัทีไ่ดเ้ผาบา้นและยุง้
ฉางรวมทัง้การทําลายทรพัย์สนิและเครื่องมอืการทํามาหากินเพื่อบบีให้ชาวบ้านอยู่ไม่ได้และต้อง
อพยพออกไปจากพืน้ทีเ่องในทีส่ดุ  
 กรณีขบัไล่กะเหร่ียงออกจากบริเวณอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรีุ 
 คาํร้องท่ี 416/2554 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 
 ชุมชนชาวกะเหรี่ยงพื้นเมอืงอาศยัอยู่ในเขตป่าแก่งกระจานมานานก่อนถูกประกาศเป็น
อุทยานแหง่ชาต ิชาวกะเหรีย่งไดร้บัเหรยีญชาวเขา ในปี พ.ศ. 2512 - 2513 มทีะเบยีนราษฎรชาวเขา 
(ทร.ชข.) ตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2531 ถูกเจา้หน้าทีข่บัไล่ ผลกัดนั และจบักุมชาวกะเหรีย่งเหล่าน้ี
อยา่งต่อเน่ือง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2539 บงัคบัใหช้าวกะเหรีย่งออกจากบา้นบางกลอยบน และบา้นพุระกํา 
(ใจแผน่ดนิ) จาํนวน 57 ครอบครวั 391 คน มาอยูท่ีบ่า้นบางกลอยลา่ง หมูท่ี ่1 และบา้นโปง่ลกึ หมูท่ี ่2 
ตาํบลหว้ยแมเ่พรยีง อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ีครัง้ที ่2 25 - 28 เม.ย. 2553 ผลกัดนัและขบั
ไลช่าวกะเหรีย่งทีบ่รเิวณใจแผน่ดนิ - พรุระกาํและบางกลอยบนอกี 12 จุด ครัง้ที ่3 12 - 13 ม.ิย. 2553 
และ 19 - 23 ส.ค. 2553 ดาํเนินการเผาบา้น ยุง้ขา้ว และสิง่ปลกูสรา้งของชาวกะเหรีย่ง ครัง้ที ่4, 5 - 9 
พ.ค. 2554 เผาและทาํลายบา้น ยุง้ขา้วชาวกะเหรีย่ง จํานวน 98 หลงั ยดึทรพัยส์นิชาวกะเหรีย่ง อาท ิ
เคยีว ขวานเงนิ สรอ้ยลกูปดั กําไลขอ้มอื บรเิวณพุระกํา (ใจแผน่ดนิ) และบางกลอยบน ครัง้ที ่5 23 - 
26 ม.ิย. 2554 เผาและทาํลายบา้น ยุง้ขา้วชาวกะเหรีย่ง 21 หลงั ใน 14 จุด ยดึทรพัยส์นิ อาท ิมดี แห 
เคยีว เกลอื ดนตรชีาวกะเหรีย่ง (เตหน่า) ครัง้ที ่6 11 - 14 ก.ค. 2554 ปฏบิตักิารของทหารนํามาสู่
เฮลคิอปเตอรต์ก จํานวน 1 ลํา ในวนัที ่16 กรกฎาคม 2554 และอกี 2 ลํา ตกตามมา ทําใหสู้ญเสยี
เจา้หน้าทีแ่ละนักขา่ว รวม 17 คน ปจัจุบนั พ.ค.2556 ชาวบา้น 20 ครอบครวั ราว 100 คนไดเ้ดนิเทา้
เขา้มาอยู่กบัญาติพี่น้องที่บ้านโป่งลกึ และบางกลอยล่าง ตําบลห้วยแม่เพรยีง อําเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุร ี จงึรอ้งเรยีนต่อ ก.ส.ม. วา่เจา้หน้าทีอุ่ทยานฯร่วมกบัเจา้หน้าทีท่หารเขา้ทาํลาย เผาที่
พกัและผลกัดนัชาวกะเหรีย่งออกนอกพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่าํกนิ  
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 หรอืกรณีหน่วยงานรฐัซึ่งได้รบัแต่งตัง้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้ และขอ
อนุญาตใชพ้ืน้ทีป่า่แต่มชีาวบา้นอาศยัทาํกนิอยูก่่อนแลว้จงึฟ้องชาวบา้นขอ้หาบุกรุกปา่ ดงักรณีจนัทเข
ลม 
 คาํร้องท่ี 666/2553 เรื่อง สิทธิในการจดัการท่ีดิน กรณีกองทพัเรือขบัไล่ราษฎรออกจาก
ท่ีดินในเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าเขาสอยดาว ผู้ร้องคือนายวิทย ์สาํเภา กบัพวก ผู้ถกูร้อง ได้แก่ 
กองทพัเรือ 
 ผูร้อ้งกบัพวกรวม 45 ครอบครวัอยู่อาศยัและทํากนิอยู่หมู่ที่ 7 ซอย 9 บา้นคลองชนั ตําบล
จนัทเขลม อาํเภอเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรซีึง่อยูใ่กลน้ํ้าตกในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่เขาสอยดาวและ
เขตป่าสงวนจนัตาแป๊ะ - เขาวงัแจง เป็นบางส่วน มาตัง้แต่ปี 2514 ซึ่งกองทพัเรอืไดร้บัอนุญาตจาก
กรมปา่ไมใ้ชพ้ืน้ทีใ่กลเ้คยีงเน้ือที ่13,650 ไร่เป็นสถานทีซ่อ้มอาวุธของทหาร และไดส้าํรวจราษฎรทีอ่ยู่
ในพืน้ทีม่าก่อนทัง้หมด พบวา่มรีาษฎรทีอ่าศยัทาํกนิอยูใ่นพืน้ที ่ จาํนวน 181 ครอบครวั และตัง้แต่ปี 
2530 ไดจ้ดัสรรทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรทีไ่ดท้าํกนิอยูใ่นพืน้ทีม่าก่อน จาํนวน 181 ครอบครวั ๆ ละ 15 ไร ่
รวม 2,715 ไร่ ทางดา้นทศิใตข้องสนามฝึก แต่กองทพัเรอืมปีญัหาแผนทีแ่นบทา้ยหนังสอือนุญาตไม่
ตรงกบัพืน้ทีก่องทพัเรอืใชจ้รงิจงึขอปรบัแผนทีแ่ต่ยงัไมไ่ดร้บัการพจิารณาจากกรมปา่ไม ้แต่มชีาวบา้น
จํานวนหน่ึงซึ่งอ้างว่าอยู่มาตัง้แต่ปี 2512 ไม่ได้รบัการจดัสรรที่ดนิ ต่อมากองทพัเรอืแจ้งความ
จาํเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีฝึ่กและซอ้มยงิปืน จงึใหช้าวบา้นออกชาวบา้นไม่ออกอา้งไดร้บัยกเวน้ใหอ้ยูต่ามมต ิ
ครม. เมือ่วนัที ่30 ม.ิย. 2541 ซึง่ปจัจุบนักรมปา่ไมไ้ดอ้อกสาํรวจและกัน้แนวเขตตามมตคิณะรฐัมนตรี
ฯ และแต่ละแปลงได้มรีหสัพกิดับางส่วนแลว้ จงึฟ้องคดกีบัชาวบา้นขอ้หาเขา้ยดึถอืครอบครองเขต
รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ปี 2549 เจา้หน้าทีก่องทพัเรอืและเจา้หน้าทีป่า่ไม ้แจง้ความ
ตํารวจ ใหด้ําเนินคดกีบัราษฎรทีบุ่กรุกทีด่นิทีก่องทพัเรอืไดร้บัอนุญาต โดยเขา้ไปทําการปลูกสรา้งสิง่
ปลูกสรา้งและปลูกไมย้นืตน้ รวมจํานวน 45 ครวัเรอืน โดยไดต้ดิป้ายประกาศเป็นเขตทหารและออก
หมายเรยีกชาวบา้นกวา่ 50 ราย  
 ชาวบา้นขอใหม้กีารสาํรวจพืน้ทีต่ามแผนที ่และพบว่าพืน้ทีท่ีท่หารใชอ้ยู่ปจัจุบนัไดรุ้กลํ้าขา้ม
เขตทีไ่ดร้บัอนุญาตไปประมาณ 2,000 ไร่ โดยยงัไม่รวมพืน้ทีท่ีฟ้่องคดชีาวบา้นบรเิวณซอย 9 ตําบล
จนัทเขลม อกีจาํนวน 714 ไร ่ทาํใหเ้จา้หน้าทีท่หารไมส่ามารถเอาผดิและยดึพืน้ทีข่องชาวบา้นไดท้าํให้
ชาวบา้นในบรเิวณดงักล่าวพน้จากขอ้กล่าวหา ต่อมาเจา้หน้าทีก่องทพัเรอืฟ้องชาวบา้นเป็นครัง้ที่ 2 
ขอ้หายดึถอื ครอบครอง ก่อสรา้ง แผว้ถาง ทําใหเ้สื่อมเสยีแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาต ิและเขตรกัษา
พนัธุ์สตัวป์่าแห่งชาตเิกนิเน้ือที ่25 ไร่ โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ทัง้ทีบ่รเิวณตดิกนัทีห่มู่ 10 แก่งหางแมว 
อยู่ในเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าเช่นกนั ไดม้กีารบุกเบกิทีด่นิใหม่รวมจํานวนกว่า 400 ไร่ เริม่มกีารปลูก
ยางเมือ่ปี 2551 ใชร้ถไถ แมคโคร เขา้บุกเบกิพืน้ทีอ่ยา่งเปิดเผย แต่กลบัไมอ่ยูใ่นขา่ยบุกรุก ปจัจุบนัมี
ชาวบา้นทีย่อมยา้ยออกไปเองจาํนวน 13 ราย ทีศ่าลมคีาํพพิากษาแลว้ปจัจุบนัอยูใ่นระหว่างบงัคบัคด ี
17 ราย รอศาลมคีาํพพิากษา 15 ราย ชาวบา้นตอ้งการใหไ้ดอ้ยูอ่าศยัทาํกนิในทีเ่ดมิ และ อบต.กเ็คยมี
มตไิมใ่หก้องทพัเรอืขยายเขตพืน้ที ่

หรอืกรณกีารจบักุมชาวบา้นเขา้มาใชป้ระโยชน์ในปา่ โดยเฉพาะในจงัหวดัทีม่กีารประกาศเขต
ปา่แทบทัง้จงัหวดัเช่นในจงัหวดัน่านและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กรณีการรอ้งเรยีนของนางหน่อดา ถูกจบั
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ดําเนินคดีและถูกจําคุกข้อหาถางป่าทําไร่หมุนเวียนที่ ต.แม่ลาน้อย ป่าแม่ยวมฝ ัง่ซ้าย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ก็เป็นตวัอย่างของการเลอืกปฏบิตัแิละกระทํารุนแรงต่อราษฎรที่ใช้ที่ดนิทําไร่ขา้วตาม
ประเพณีวฒันธรรมดัง้เดมิทีท่ํากนัมาแต่รุ่นปู่ย่าตายาย นอกจากน้ียงัมกีารทําลายทรพัยส์นิเช่นสวน
ผลไม ้สวนยาง การกลบสระหนองน้ํา เชน่ทีต่าํบลลาํนางรอง ตาํบลโนนดนิแดงและตาํบลสม้ปอ่ย  

การหา้มทาํประโยชน์ในทีด่นิทีเ่ป็นการจาํกดัการทํามาหากนิ มลีกัษณะการกระทําทีด่เูหมอืน
ไม่รุนแรง แต่ความเป็นจรงิเป็นการหา้มหรอืไม่ใหช้าวบา้นซึ่งเป็นเกษตรกรไดท้ําประโยชน์ในทีด่นิที่
เป็นขอ้พพิาท เช่นหา้มโค่นยางพาราอายุมากใหน้ํ้ายางน้อยไม่คุม้ค่าเพื่อปลูกใหม่ หรอืตดัฟนัทําลาย
ยางพาราทีช่าวบา้นปลกูไวแ้ลว้เชน่ในกรณชีุมชนเทอืกเขาบรรทดัจงัหวดัตรงั  

การนําโครงการของรฐัเขา้มาดําเนินการในทีด่นิทีร่าษฎรและชุมชนอยู่อาศยัใชป้ระโยชน์ทํา
กนิ กรณน้ีีเกดิทัง้ในบรเิวณทีด่นิทีช่าวบา้นใชป้ระโยชน์สว่นบุคคลและทีด่นิทีชุ่มชนใชป้ระโยชน์รว่มกนั 
เช่นกรณีสวนปา่คอนสาร สวนปา่โคกยาว สวนปา่ขุนหาน สวนปา่หว้ยจนัทร ์ซึ่งนําทีด่นิทํากนิและปา่
ใช้สอยของชุมชนมาทําการปลูกสร้างสวนป่า หรอืกรณีโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรต ิโครงการ
สถานีพฒันาเกษตร ทีนํ่าทีด่นิของชุมชนมาทาํโครงการโดยไมไ่ดค้าํนึงถงึการใชท้ีด่นิของชุมชนทีม่อียู่
เดมิ ช่วงที่มกีระแสสิง่แวดลอ้มและประเดน็โลกรอ้นจะมโีครงการปลูกป่าเกดิขึ้นมากมาย ซึ่งละเมดิ
สทิธขิองชุมชน  

การจํากัดการพัฒนา หน่วยงานของรัฐที่ดูแลพื้นที่ป่าไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่นถนน แหล่งน้ํา ไฟฟ้า ประปา หรอืนําเครื่องมอือุปกรณ์ทีจ่ําเป็นกบัการทํา
มาหากนิเขา้ไปในพืน้ที ่เชน่หา้มนํารถไถนาเขา้ไปในพืน้ที ่

การหา้มสนับสนุนการสงเคราะหส์วนยาง กรณีบา้นควนใตต้ําบลหว้ยน้ําขาวจงัหวดักระบี ่รฐั
ไดป้ระกาศพืน้ทีซ่ึง่ชาวบา้นอาศยัอยูม่านานนับรอ้ยปีเป็นพืน้ทีป่า่โดยหา้มอยูอ่าศยัและยงัหา้มตดัโค่น
ไมย้างพาราทีห่มดอายเุพือ่ขอเงนิสงเคราะหป์ลกูทดแทนในแปลงทีต่ดิอยูใ่นเขตพืน้ทีป่า่ 
 กรณีสิทธิในท่ีดินและทรพัยสิ์น กรณีนโยบายห้ามตดัโค่นยางพาราหมดอายใุนเขตป่า 
 คาํรอ้ง 5 ชุด จากชาวสวนยางพาราในเขตจงัหวดักระบี ่จงัหวดัตรงั จงัหวดัพงังา และจงัหวดั
พทัลุง ครอบครองทําประโยชน์ ปลูกยางพารา ต่อเน่ืองกว่า 10 ปี สามารถโค่นตดัยางแก่และขอปลูก
ทดแทนจากกองทุนสงเคราะหก์ารทําสวนยาง (ส.ก.ย.) โดยแสดงหลกัฐานใบเสยีภาษบีาํรุงทอ้งทีแ่ละ
เอกสารรบัรองพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาตหิรอืเป็นที่หวงหา้มของทางราชการอื่นจากกํานันหรอื
ผูใ้หญ่บา้น ต่อมาเจา้ของสวนยางที ่ส.ก.ย. สงเคราะหถ์ูกเจา้หน้าทีป่่าไมจ้บักุมฐานบุกรุกปา่สงวน
แห่งชาติ ส่งผลให้ ส.ก.ย. ยกเลิกการให้ทุนสงเคราะห์กบัเจ้าของสวนยางที่ไม่มเีอกสารสทิธิรวม
ประมาณ 1 ลา้นไรซ่ึง่อยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิละเขตปา่อนุรกัษ์ 
 ชาวสวนยางจาํนวนมากยนืยนัใหร้ฐับาลเร่งดําเนินการพสิจูน์สทิธกิารทํากนิก่อนการประกาศ
เขตปา่ เร่งดําเนินการปรบัแนวเขตแผนที ่รงัวดัแนวเขตปา่ โดยชาวสวนยางมสี่วนร่วมเพื่อการไดม้า
ซึง่ทีด่นิทาํกนิโดยชอบ ปี พ.ศ. 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาํรวจขอ้มลูสรุปพืน้ทีส่วนยางทัง้
ประเทศ 13.5 ลา้นไร่ มเีอกสารสทิธ ิ10.7 ลา้นไร่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละป่าอนุรกัษ์ 2.8 
ลา้นไร่ พ.ศ. 2546 กระทรวงเกษตรฯเสนอต่อคณะรฐัมนตรใีหอ้งคก์ารสวนยาง (อ.ส.ย.) เป็นผูเ้ขา้ทํา
ประโยชน์สวนยางในพืน้ทีป่า่ต่อจากกรมปา่ไม ้ปี พ.ศ. 2547 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัโิครงการแปลง
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สวนยางเป็นทุน มวีตัถุประสงค ์ 1. เพือ่ไมย้างของเกษตรกรทีอ่ยู่ในเขตปา่สงวนเป็นทุน 2. เพือ่แปลง
ไมย้างของเจา้ของสวนยางสงเคราะห์เป็นทุน และ 3. เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัไมย้างและอุตสาหกรรมไม้
ยาง ในขณะทีช่าวสวนยางตอ้งการใหโ้คน่ยางเก่าได ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งขอกูจ้ากกองทุนสวนยาง 
  นโยบายการประกาศปา่สงวนแห่งชาต ิ- ป่าอนุรกัษ์ และการยกเลกิการใหทุ้นสงเคราะห์กบั
สวนยางตดิเขตปา่ ทาํใหช้าวสวนยางจํานวนหน่ึงตอ้งสมคัรเขา้โครงการแปลงสวนยางเป็นทุนเพือ่ตน
จะไดท้ําประโยชน์ ภายใตเ้งื่อนไขขององค์การสวนยาง ทําใหช้าวสวนยางเสยีประโยชน์ในเรื่องพืน้ที่
ทํากนิ - ไดร้บัการจดัสรรน้อยกว่าทีเ่คยครอบครองทําประโยชน์ เรื่องระยะเวลา และเรื่องการถูกหกั
ราคาขายน้ํายาง ชาวสวนยางเรยีกรอ้งใหร้ฐัเร่งพสิูจน์สทิธกิารทํากนิในเขตป่าเพื่อเกษตรกรจะได้มี
สทิธทิาํกนิในทีด่นิโดยชอบ 
 กระบวนการละเมดิสทิธ ิส่วนใหญ่เริม่จากการใชอ้ํานาจตามกฎหมายประกาศเขตปา่ทบัทีอ่ยู่
อาศยัทํากินของราษฎรและชุมชน การห้ามกระทําการใด ๆ ในเขตป่า รวมทัง้ไม่ยอมอนุญาตให้
หน่วยงานพฒันาของรฐัเขา้ไปสรา้งสาธารณูปโภคและส่งเสรมิการเกษตร เช่นการสงเคราะหส์วนยาง 
และมีการจบักุมลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ตลอดจนการกดดนัให้ออกจากพื้นที่โดยใช้ความรุนแรง 
ทาํลายทรพัยส์นิ ทาํลายพชืผลอาสนิของราษฎรใหเ้สยีหายจนอยูไ่มไ่ดแ้ละตอ้งอพยพออกไปหรอืหาก
ไมย่อมอพยพออกกจ็ะจบักุมฟ้องรอ้งดาํเนินคดจีนถูกพพิากษาจาํคุก 

เหตปัุจจยัปัญหาการละเมิดสิทธิ 
 จากกรณศีกึษาพบวา่เหตุปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิปญัหาการละเมดิสทิธมิหีลายประการ อาทเิชน่ 
 1) นิยามปา่และการกาํหนดพืน้ทีป่า่ 
 2) การใหอ้าํนาจเจา้หน้าทีใ่ชดุ้ลพนิิจเกนิขอบเขต 
 3) การหา้มใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีป่า่  
 4) ขอบเขตและการยอมรบัสทิธชิุมชน 
 5) รฐัมนีโยบายแสวงหาผลประโยชน์ในดา้นอื่น เชน่การพฒันาอุตสาหกรรมและการทอ่งเทีย่ว 
 6) นโยบายปา่ไมแ้หง่ชาต ิ 
 7) นโยบายเพือ่ความมัน่คง แนวชายแดนมกัอพยพชาวบา้นออก สมยัต่อสูก้บั ผ.ก.ค.  
 8) การประกาศปา่ซํ้าซอ้น เป็นการเพิม่เงือ่นไขความรุนแรงทางกฎหมายใชบ้งัคบัราษฎร 
 9) ไม่ฟงัคําคดัคา้นของชาวบา้น เกาะลนัตา ชาวบา้นคดัคา้นการประกาศป่าสงวน หนังสอื
คา้นคา้งอยูท่ีอ่าํเภอไมม่กีารดาํเนินการต่อ  
 10) เจา้หน้าทีม่ทีศันคตทิีไ่มด่กีบัราษฎรในเขตปา่ โดยเฉพาะการทาํไรห่มนุเวยีนของชนเผา่ 
 11) การดาํเนินการแกป้ญัหาลา่ชา้  
 12) การไมส่าํรวจพืน้ทีก่่อนการกาํหนดเขตปา่ ขาดการมสีว่นรว่มของราษฎร 
 13) เจา้หน้าทีใ่ชอ้าํนาจขยายแนวเขตปา่ตามดุลพนิิจ  
 14) เจา้หน้าทแีสวงหาผลประโยชน์จากชาวบา้นในเขตปา่ 

ข้อมูลจากการพิจารณาคําร้องเรียนการละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า 
กระบวนการตรวจสอบและคุม้ครองประชาชนไมใ่หถู้กละเมดิสทิธดิา้นทีด่นิและปา่ตอ้งใชเ้วลานานมาก 
และแมก้ระทัง่เรือ่งรอ้งเรยีนทีม่รีายงานการตรวจสอบออกไปแลว้ กไ็มส่ามารถบงัคบัใหห้น่วยงานทีถู่ก
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รอ้งเรยีนว่าละเมดิปรบัปรุงแกไ้ขการกระทําได ้ไมอ่าจช่วยปกป้องคุม้ครองการละเมดิสทิธขิองราษฎร
ที่ได้รบัความเดอืดร้อนได้ทนัท่วงท ีและประเด็นสําคญัคอืความเดอืดร้อนที่เกิดจากการกระทําที่มี
ลกัษณะเดยีวกนัซํ้าซาก เช่นการประกาศเขตป่าของรฐัทบัทีร่าษฎรและชุมชน การกระทําดว้ยความ
รุนแรงเชน่ขม่ขูคุ่กคาม ขบัไลร่ือ้ถอนบา้นเรอืนทรพัยส์นิและพชืผลอาสนิ ตลอดจนการจบักุมดาํเนินคดี
จนถูกศาลพพิากษาลงโทษจาํคุก  

ที่เป็นเช่นน้ีเพราะการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่ของรฐัยดึถือกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัิที่
เก่าแก่ไม่ทนักบัสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคมแต่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายป่าไม้ 5 ฉบบั ได้แก่พระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 
พระราชบญัญตัอุิทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัสิวนปา่ พ.ศ. 2535 รวมทัง้
นโยบายปา่ไมแ้ห่งชาต ิและมตคิณะรฐัมนตรทีีส่าํคญัเช่นมต ิครม.เมื่อวนัที ่30 ม.ิย. 2540 ตลอดจน
นโยบายจากฝ่ายการเมอืงและการบรหิารจดัการของเจา้หน้าทีร่ฐัซึ่งไม่สอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคม
และวฒันธรรมประเพณีและชวีติความเป็นอยูข่องราษฎรในทอ้งถิน่ เช่นโครงการปลกูปา่ขนาดใหญ่ซึ่ง
มกัจะถางพชืพรรณที่มอียู่เดมิตามธรรมชาตอิอกก่อน การจํากดัรอบหมุนเวยีนการทําไร่ของชนเผ่า
กระเหรี่ยง การไม่ยอมรับการจัดการป่าใช้สอยตามจารีตประเพณีของชุมชน แต่ไม่ปฏิบัติตาม
รฐัธรรมนูญและมติของอํานาจฝ่ายบริหารเช่นมติคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบัการแก้ไขปญัหาที่ดนิของ
เกษตรกรทีร่อ้งเรยีนต่อรฐับาลในวาระและโอกาสต่าง ๆ ซึง่จะไดอ้ธบิายในลาํดบัต่อไป  

 

5.5 วิเคราะหก์ารละเมิดสิทธิในท่ีดินป่าไม้ 
หลกัคดิของการบรหิารจดัการทีด่นิปา่ไมท้ีนํ่าไปสู่แนวทางปฏบิตัคิอืนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตทิี่

ยงัใชอ้ยู่ในปจัจุบนั นโยบายน้ีนัน้เกดิขึน้จากขอ้เสนอแนะใหม้กีารจดัตัง้“คณะกรรมการนโยบายปา่ไม้
แห่งชาต”ิ ซึง่คณะกรรมการรฐัมนตรฝีา่ยเศรษฐกจิไดม้มีตเิหน็ชอบใหม้คีณะกรรมการนโยบายปา่ไม้
แห่งชาตเิมื่อวนัที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2527 และคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตทิี่
คณะกรรมการนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตเิสนอเมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2528 รวมทัง้ยงัมนีโยบายดา้นปา่ไม้
ปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิกอืบทุกฉบบั  

จากการประกาศใชน้โยบายป่าไมแ้ห่งชาตเิมื่อปี 2528 ทําใหก้รมป่าไมไ้ดเ้ร่งประกาศเขตป่า
อนุรกัษ์ ทัง้อุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่า เขตหา้มล่าสตัว์ป่า และป่าต้นน้ําชัน้ 1 เอ แต่อกี
ดา้นหน่ึงนัน้ รฐัไดส้นับสนุนภาคเอกชนใหเ้ขา้มาดําเนินการส่งเสรมิการปลูกปา่เศรษฐกจิเชงิพาณิชย ์
และการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีป่า่โดยทีไ่มม่มีาตรการในการอนุรกัษ์รองรบั  

ตวัอยา่งทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความขดัแยง้ระหวา่งนโยบายปา่ไมแ้ละแนวทางปฏบิตัขิองรฐั และ
ปญัหาความรุนแรงทีเ่กดิขึน้จากนโยบายของรฐัในดา้นปา่ไมท้ีล่ะเมดิสทิธขิองชุมชนนัน้คอื กรณีเมือ่ปี 
2535 ไดม้มีตคิณะรฐัมนตรจีําแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและที่ดนิป่าไมใ้นพืน้ที่ป่าสงวน
แหง่ชาตทิีม่จีาํนวน 147 ลา้นไร ่ประกอบดว้ยปา่อนุรกัษ์ 88 ลา้นไร่ ปา่เศรษฐกจิ 52 ลา้นไร่ และพืน้ที่
เกษตรกรรม 7 ลา้นไร่ แต่จากการสํารวจโดยภาพถ่ายในปี 2536 พบว่า ประเทศไทยมพีื้นที่ป่าจรงิ
เพยีง 83 ลา้นไร่ ซึ่งหมายความว่า มกีารประกาศปา่สงวนแห่งชาตทิัง้หมดรวมถงึป่าอนุรกัษ์เกนิกว่า
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สภาพปา่ทีม่อียู่จรงิถงึ 64 ลา้นไร่ โดยพืน้ทีท่ีม่กีารประกาศเกนิไปนัน้ ลว้นเป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยั
และที่ทํากนิของชาวบ้าน และหลายพื้นที่นัน้สถานการณ์ได้ลุกลามกลายเป็นความขดัแยง้ระหว่าง
เจา้หน้าทีร่ฐัและชาวบา้น อนันํามาสูก่ารเกดิความรุนแรงในรปูแบบต่าง ๆ ขึน้ตามมา  

แมจ้ะเป็นความพยายามของกรมปา่ไม ้ในการผลกัดนันโยบายปา่ไมเ้ป็นนโยบายของชาต ิแต่
การยดึตดิในเชงิเทคนิคและวชิาการมากเกนิไป โดยเฉพาะการใหค้วามสาํคญักบัตวัเลขการเพิม่พืน้ที่
ปา่โดยไมส่นใจสาเหตุแทจ้รงิของการลดลงของพืน้ทีป่า่ไม ้อาท ิการใหส้มัปทานทาํไมอ้ยา่งกวา้งขวาง 
การส่งเสรมิการปลูกพชืเศรษฐกจิ การส่งเสรมิการทําสวนป่าเชงิพาณิชย ์และการผูกขาดการบรหิาร
จดัการทรพัยากรโดยชุมชนไม่มสี่วนร่วม รูปแบบการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม้ของชาติตาม
นโยบายทีเ่ป็นอยู่เช่นน้ี ไดก้่อใหเ้กดิปญัหาทัง้กบัพืน้ทีป่า่ไมแ้ละประชาชนและชุมชนเป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ราษฎรท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพงิป่าในการดํารงชวีติ จงึมคีวามจําเป็นต้องทบทวน
นโยบายปา่ไมใ้หส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในปจัจุบนั 

เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของประชาชนและชุมชน แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 หมวดที่ 3 ส่วนที่ 12 สทิธชิุมชน มาตรา 65 และ 66 และหมวด 5 ว่าด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐั ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดนิ ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
มาตรา 84 ลว้นเป็นแนวนโยบายดา้นป่าไม ้ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยใหค้วามสําคญักบัการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชนมากขึน้ และเป็นส่วนส่งเสรมิและ
สนับสนุนในการพฒันานโยบายปา่ไมใ้หเ้ป็นนโยบายสาธารณะได ้หากแต่ในความเป็นจรงินัน้ แมจ้ะมี
การรบัรองสทิธชิุมชนเอาไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตัง้แต่ฉบบัปีพ.ศ. 2540 จนมาถงึ
ฉบบัปี พ.ศ. 2550 กต็าม แต่เน่ืองจากกฎหมายหลายฉบบัที่มบีทบญัญตัสิ่วนใหญ่ไม่ไดร้บัรองสทิธิ
ชุมชนเอาไวอ้ย่างแจ้งชดัและมลีกัษณะที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการใช้สทิธขิองชุมชนนัน้ ต่างถูกกําหนด
ขึ้นมาอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. 2535 อนัเป็นบทกฎหมายหลกัทีร่ฐักําหนดขึน้เพื่อใช้
ในการจดัการทรพัยากรป่าไมข้องประเทศ ประกอบกบัทศันคตขิองเจ้าหน้าที่รฐัที่ถูกพฒันามาจาก
แนวคดิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิบบแยกส่วน ดงันัน้ แมจ้ะไดม้กีารบงัคบัใชร้ฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาจนถงึ ฉบบัปี พ.ศ. 2550 แลว้กต็าม ประกอบกบัแมใ้นบทบญัญตัิ
ของกฎหมายต่าง ๆ เหล่านัน้จะมบีางมาตราที่เปิดช่องใหชุ้มชนยงัสามารถจดัการและใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตไิด ้แต่การใชแ้ละการตคีวามกฎหมายของเจา้หน้าทีร่ฐัในช่วงเวลาที่ผ่านมากย็งั
เป็นไปอย่างแยกส่วนและไม่ยอมรบัสิทธิชุมชน โดยเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่รฐัยงัคงบงัคบัใช้
กฎหมายในสว่นทีไ่มเ่อือ้อาํนวยต่อการใชส้ทิธขิองชุมชน  

ปญัหาจากบทบญัญตัขิองกฎหมายวา่ดว้ยการปา่ไมแ้ละการบงัคบัใชก้ฎหมายพบวา่ เกดิจาก
เหตุปจัจยัหลายประการ 
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 1) เหตปัุจจยัทางด้านแนวคิด  
 มแีนวคดิหลายประการที่เป็นปญัหาอุปสรรคในการบรหิารจดัการที่ดนิและป่าที่ดตีามหลกั 
ธรรมาภบิาลและหลกันิตธิรรม เชน่ 
 แนวคิดแยกคนออกจากป่า เป็นแนวคิดพื้นฐานที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการกําหนด
กฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้การกําหนดเขตป่า การกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจา้หน้าที ่และ
การกําหนดมาตรการดําเนินการป้องกนัรกัษาและจดัการปา่ ทําใหร้าษฎรทีอ่าศยักนัอยู่เป็นชุมชนใน
เขตป่ากลายเป็นผู้กระทําผดิกฎหมายโดยไม่มกีระบวนการตรวจสอบพสิูจน์สทิธิที่เหมาะสม และ
ราษฎรเหล่านัน้จงึไม่สามารถเขา้ไปมสี่วนร่วมกบัรฐัในการดูแลปกป้องคุม้ครองและใชป้ระโยชน์ป่า
อยา่งยัง่ยนืตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญได ้ ประเดน็น้ี เจรญิ คมัภรีภาพ (2546) ไดใ้หค้วามเหน็ไว้
วา่แนวคดิกระแสหลกัของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทีด่นิและปา่ไมท้ีอ่อกมาในระยะหลงัน้ี มลีกัษณะแยกสว่น
ชมุชนออกจากทีด่นิและปา่ไม ้ดว้ยกระแสความคดิหลกั คอื  
 1. ราษฎรคอืผูบุ้กรุกปา่ และเป็นตวัการสาํคญัในการทาํลายปา่ไม ้
 2. การจะรกัษาป่าไมไ้ดก้ด็ว้ยการนําคนเขา้ไปทําประโยชน์ในป่าสงวนออกมาโดยมาตรการ
ต่าง ๆ ทัง้ทางกฎหมายและทางปกครอง 
 3. ปฏเิสธบทบาทของราษฎรในการรกัษาป่าไม ้สร้างระบบศูนย์เขา้สู่ส่วนกลาง และเสรมิ
ทศันะการป้องกนัรกัษาปา่โดยจดัสรรเจา้หน้าทีค่อยควบคุมปราบปราม  
 แนวคิดการจดัการป่า บทบญัญัติต่าง ๆ ในกฎหมายหลกัด้านป่าไม้ มุ่งจดัการป่าเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิโดยภาคเอกชนเป็นหลกั ทัง้การเช่าที่ดนิป่าไม้เพื่อทําการเกษตรเชงิเดี่ยว
ขนาดใหญ่ ประกอบธุรกจิการท่องเทีย่ว หรอืการเพาะเลี้ยงสตัวป์่า การคา้สตัวป์่าเชงิพาณิชย ์ซึ่งให้
อาํนาจเจา้หน้าทีม่ากในการใชดุ้ลพนิิจในการอนุญาต และทีผ่า่นมาเมือ่อนุญาตไปแลว้กส็รา้งปญัหาขึน้
มากมายเช่นทําลายป่าสร้างรีสอร์ทแล้วก็ได้รบัการอนุญาตให้เช่าที่ดนิทําธุรกิจรีสอร์ทต่อได้ หรือ
เพาะเลี้ยงสตัว์ป่าและกม็กีารสวมรอยคา้สตัวป์่าจากในป่าโดยไม่สามารถควบคุมไดจ้นสตัว์ป่าหลาย
ชนิดแทบจะสญูพนัธไ์ป แต่ไมม่แีมแ้ต่มาตราเดยีวทีใ่หโ้อกาสราษฎรทีย่ากจนหรอืเกษตรกรรายยอ่ยได้
ใชส้ทิธอินุญาตเขา้ทาํประโยชน์ทีด่นิในเขตปา่ได ้และแมจ้ะมโีครงการจดัทีด่นิปา่ไมห้รอืนําทีด่นิปา่ไม้
มามอบให ้ส.ป.ก. ทําการปฏริูปทีด่นิ แต่สุดทา้ยกไ็ม่อาจช่วยใหร้าษฎรในเขตป่าไดอ้ยู่อาศยัทาํกนิได้
อยา่งถาวรยัง่ยนื  
 รบัรองสทิธิหรือให้สิทธิราษฎรและชุมชนได้ดูแลรกัษาและใช้ประโยชน์จากป่าตามจารีต
ประเพณีและวฒันธรรมการอยู่กบัป่าทีม่อียู่เดมิของเขาและกพ็สิูจน์แลว้ว่าทําใหป้่าอยู่ไดชุ้มชนอยู่ได ้
ไดด้าํเนินการต่อไป  
 แนวคิดเรื่องป่าเส่ือมโทรมและการฟ้ืนฟปู่า การแกไ้ขปญัหาปา่เสือ่มโทรมสิน้สภาพใหค้นื
สภาพเดมินัน้ บทบญัญตัมิาตราที ่ 20 ใหอ้ธบิดกีรมปา่ไมอ้นุมตัริฐัมนตรมีอีํานาจอนุญาตเป็นหนังสอื
ใหร้าษฎรเขา้ไปบํารุงป่า หรอืปลูกสรา้งสวนป่า หรอืไมย้นืต้นไดใ้นพืน้ที่ไม่เกนิ 20,000 ไร่ หากเกนิ
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตร ี บทบญัญตัมิาตราที ่ 20 น้ีจงึเปิดโอกาส 2 ประการ 1) ทาํใหเ้กดิ
การทาํลายปา่ใหเ้สือ่มโทรมเพือ่ใหเ้ขา้เกณฑข์ออนุญาต และ 2) ใหน้ายทุนเขา้ไปลงทุนทาํสวนปา่ตาม
ระบบอุตสาหกรรมได ้นายทุนบางรายขอเช่าทีด่นิโดยอา้งวา่จะปลกูสวนปา่หรอืไมย้นืตน้ แต่ความจรงิ
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แล้วได้ใช้ที่ดนิป่าไม้ไปในทางอื่น เช่น ปลูกสร้าง รสีอร์ท หรอืทําสนามกอล์ฟ เป็นต้น ซึ่งถือว่าผดิ
หลกัเกณฑก์ารเชา่ที ่บทบญัญตัมิาตราที ่20 กาํหนด ไว ้2 ประเภท คอื 
 1. ตอ้งเป็นปา่เสือ่มโทรมทีไ่มส่ามารถกลบัฟ้ืนคนืดตีามธรรมชาตไิด ้ตามมาตรา 16 ทว ิและ 
 2. การเชา่นัน้ตอ้งทาํเพือ่การบาํรุงปา่ หรอืปลกูสรา้งสวนปา่ หรอืไมย้นืตน้ 
 ปญัหาจากบทบญัญตัขิองกฎหมายวา่ดว้ยการปา่ไมพ้บว่า แนวคดิทีใ่หส้ทิธกิบัรฐัและเอกชน
โดยไม่ยอมรบัสทิธิในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติร่วมกนัของราษฎร มกีารถกเถียงกนัมานาน ดงั
แนวคดิ “โศกนาฏกรรมของทรพัยากรร่วม” (The Tragedy of the Commons) ทีนํ่าเสนอตวัอยา่งโดย 
Garrett Hardin ในปี 1968 ทีเ่ชื่อวา่หากปล่อยใหใ้ชท้รพัยากรไดอ้ยา่งไมจ่าํกดั (Open Access to All) 
ดงักรณตีวัอยา่งทุง่หญา้เลีย้งสตัว ์ทา้ยทีสุ่ดทุ่งหญา้กจ็ะถูกใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ทีจ่ะฟ้ืนฟูตวัเองไดแ้ละ
เสือ่มสภาพลงอยา่งรวดเรว็ และ “ตรรกะวา่ดว้ยการกระทาํร่วม ” (The Logic of Collective Action) 
ทีว่า่ในความร่วมมอืใด ๆ กต็ามเพื่อผลประโยชน์ของสงัคมแลว้ จะมคีนทีไ่มท่ําอะไรและเอาประโยชน์
ฟร ีๆ (Free Rider) จากความร่วมมอืดงักล่าวเสมอ จงึไม่มใีครอยากทําเพื่อสงัคม ผลกค็อื แนว
ทางการบรหิารจดัการทรพัยากรจงึมุ่งไปสู่ข้อสรุปว่า ต้องมผีู้รบัผดิชอบโดยตรงในการกํากบัดูแล
ทรพัยากร เพือ่ไมใ่หท้รพัยากรถูกใชม้ากเกนิไป ซึง่หากไมใ่ชก่ารบรหิารจดัการแบบสนิคา้เอกชนกค็วร
เป็นแบบสนิคา้สาธารณะ และนํามาสูข่อ้สรุปทีว่า่ถา้ไมใ่ชก่ารดแูลควบคุมโดยตรงจากรฐั กต็อ้งเป็นการ
ใหเ้อกชนบรหิารจดัการ (Privatization) นัน่เอง ตวัอย่างประเทศไทยทีช่ดัเจนคอื แนวนโยบายการ
บรหิารจดัการทรพัยากรในลกัษณะทีร่ฐัเขา้ไปจดัการเอง ในรูปแบบของป่าสงวนแห่งชาต ิอุทยาน
แหง่ชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ หรอืกาํหนดกรรมสทิธิใ์หเ้อกชนเขา้ไปครอบครองและบรหิารจดัการใน
รปูแบบสมัปทานปา่ไม ้สมัปทานเหมอืงแร่ หรอืใหเ้ช่าทีป่า่สงวนระยะยาว เป็นตน้ แต่ Illinor Ostrom 
โต้แยง้ว่า แนวทางการควบคุมโดยตรงจากรฐั มาจากความเชื่อที่ว่า รฐัควรจะมบีทบาทเป็นแรงขบั
ภายนอกใหบุ้คคลเลอืกทางที่ถูกตอ้งและลงโทษหากมกีารทําผดิกตกิา แนวทางน้ีจะประสบผลเลศิก็
ต่อเมือ่รฐัมขีอ้มลูอยา่งสมบรูณ์และสามารถบงัคบัใชก้ฎกตกิาไดอ้ยา่งแมน่ยาํและทัว่ถงึ ซึง่ในความจรงิ
อาจไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะรฐัไม่มขีอ้มูลที่ดีพอ บงัคบัใช้กติกาได้ไม่มปีระสทิธิภาพ เพราะกลวัเสยี
คะแนนนิยม หรอืกลวักระทบนายทุน จนทา้ยทีส่ดุแลว้ยอ่มไมม่ใีครทาํตามกตกิาและทรพัยากรกต็กอยู่
ในสภาพเปิดเสรไีมม่กีรรมสทิธิท์ีช่ดัเจน และจบลงดว้ยโศกนาฏกรรมของทรพัยากรร่วมเช่นเดมิ ส่วน
แนวทางการใหส้มัปทานกบัเอกชนโดยเชื่อวา่เอกชนจะมแีรงจงูใจในการดแูลรกัษาระบบทรพัยากรนัน้
ใหอ้ยู่ในสภาพด ีเพราะจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรน้ีไปอกีนาน จงึไม่ตอ้งการใหเ้สื่อมโทรมเรว็
เกนิควร แต่กไ็มอ่าจเกดิผลเลศิถา้ทรพัยากรบางอยา่งมคีวามจํากดั เช่น หากธรรมชาตขิองทรพัยากร
ร่วมมคีวามไม่แน่นอน เอกชนทีจ่ะตอ้งแบกรบัความเสีย่งแทน รวมทัง้การใหส้มัปทานกบัเอกชนอาจ
ไปขดักนัหรอืสง่ผลกระทบภายนอก (Externalities) กบัวถิกีารดาํเนินชวีติของชาวบา้นในชุมชน และ
กลายเป็นความขดัแยง้ ดงันัน้ ทัง้การควบคุมโดยตรงจากรฐัและการใหส้มัปทานกบัเอกชนกอ็าจไม่
ชว่ยใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรรว่มบรรลุผลเลศิแต่อยา่งใด 
 แนวคิดเรื่องสิทธิชมุชน  
 ผลจากแนวคดิแยกคนออกจากปา่และแนวคดิความเป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการปา่และ
ทรพัยากรเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกจิทําใหก้ารรบัรูแ้ละเคารพในสทิธขิองชุมชนทอ้งถิน่ใน
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การดแูลรกัษาและใชป้ระโยชน์จากปา่ รวมทัง้การจดัการน้ําระบบเหมอืงฝายซึง่เป็นรปูแบบการจดัการ
ทรพัยากรบนฐานความรูภู้มปิญัญาของชุมชนบดิเบอืนไปจากความเป็นจรงิ ในทางปฏบิตัเิจา้หน้าที่
หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดัการที่ดินป่าไม้และหน่วยงาน
ส่งเสรมิป่าชุมชนกม็คีวามเขา้ใจในองค์ความรูแ้ละภูมปิญัญาในการจดัการป่าของชุมชน เอกสารของ
สาํนกังานปา่ชุมชน กรมปา่ไมจ้าํนวนมากย็นืยนัขอ้มลูเหลา่น้ี แต่เน่ืองจากบทบญัญตัใินกฎหมายปา่ไม้
ทุกฉบบั ไดใ้หอ้ํานาจแก่พนักงานเจา้หน้าที่รฐัในการควบคุมการบรหิารจดัการป่าแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 
กฎหมายป่าไม้เกิดขึ้นมานานก่อนแนวคิดสิทธิชุมชนจะเป็นที่ยอมรับและเขียนไว้ในกฎหมาย
รฐัธรรมนูญจงึไม่ไดร้องรบัสทิธชิุมชน ทําใหส้ทิธชิุมชนในแวดวงป่าไมจ้งึถูกใหค้วามสําคญัเป็นเพยีง
แนวความคิดเท่านัน้ ตราบใดที่การใช้สิทธิของชุมชนไม่กระทบกฎหมายป่าไม้มาก ๆ พนักงาน
เจา้หน้าทีก่จ็ะทําเป็นไม่รูไ้ม่เหน็ แต่เมื่อตอ้งกระทบกบัอํานาจตามกฎหมาย เช่นการทําไร่หมุนเวยีน 
การตดัไมใ้นป่าไปใชส้อย หรอืการล่าสตัวเ์พื่อเป็นอาหาร ซึ่งทวนกระแสการอนุรกัษ์ป่าแบบตะวนัตก
หรอืกระทบกบันโยบายของรฐั ชุมชนกจ็ะถูกกระทําโดยวธิจีํากดัการใชส้ทิธ ิเช่นถูกจํากดัไร่ไม่ใหใ้ช้
ระบบหมนุเวยีนพืน้ทีเ่พาะปลกู หรอืหา้มเผาเศษไมป้ลายไมเ้พือ่เตรยีมพืน้ทีท่าํไร ่และยิง่ในชว่งกระแส
สิง่แวดลอ้มและกระแสโลกรอ้นแรง ๆ และรฐัมนีโยบายปลูกฟ้ืนฟูปา่โครงการขนาดใหญ่ทัง้ของรฐัและ
ภาคเอกชน ชุมชนกม็กัจะไดร้บัผลกระทบสญูเสยีทีท่าํกนิจากโครงการปลกูปา่ทัง้หลาย  
 2) ปัญหาจากเน้ือหากฎหมาย  
 กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัป่าไมม้ปีญัหามากเพราะสาระของกฎหมายไม่ไดต้ัง้อยู่บนฐานความจรงิ 
แต่มสีมมุตฐิานบนมายาคตหิลายประการ เช่น คนจนมกัทําลายปา่ การปราบปรามอย่างเขม้งวด
รุนแรงจะรกัษาปา่ไวไ้ด ้ปา่ทีเ่หลอือยูเ่พราะเจา้หน้าทีร่ฐัรกัษา รฐัเท่านัน้ทีจ่ะรกัษาปา่ไวไ้ด ้จงึทาํใหต้วั
บทกฎหมายไมเ่ป็นธรรม เจา้หน้าทีร่ฐัใชดุ้ลพนิิจชีผ้ดิชีถู้กเองคอ่นขา้งมาก  
 การออกกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทีด่นิและปา่ไมท้ีด่แีละนําไปสู่การปฏบิตัไิด ้อย่างน้อยตอ้งอยู่บน
หลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 1) ยึดมัน่ในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ช่องว่างหา
ผลประโยชน์ 
 2) ต้องมัน่คงในหลกัการด้านสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานที่ว่าที่ดินกับป่าไม้เป็นทรพัยากร
พืน้ฐานทีส่าํคญัของชวีติทีม่นุษยท์ุกคนตอ้งเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์เพือ่การดาํรงชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 3) ตอ้งเน้นการกระตุน้จูงใจและสรา้งแรงบนัดาลใจใหป้ระชาชนเกดิความหวงแหนในทีด่นิปา่
และฐานทรพัยากรและรกัษามนัเทา่ชวีติมากกวา่การเน้นการใหร้างวลัและลงโทษ  
 4) ต้องให้ความสําคญัอย่างเท่าเทยีมกนักบักระบวนการพฒันากฎหมาย เน้ือหากฎหมาย 
และกลไกการขบัเคลื่อนกฎหมายให้ไปสู่การปฏบิตัิที่เป็นที่ยอมรบัของประชาชน (เพิม่ศกัดิ ์มกรา
ภริมย,์ 2553) 

ประเดน็สาํคญัทางกฎหมายทีค่วรปรบัปรุงแกไ้ขมดีงัน้ี 
การนิยามและกาํหนดพื้นท่ีป่า โดยบทบญัญตัขิองกฎหมายป่าไมต่้างนิยามพืน้ที ่“ป่า” ใน

ความหมายเดยีวกนั คอื ที่ดนิที่ยงัมไิด้มบีุคคลใดได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทําให้แม้ชุมชนจะมี
หลักฐานการครอบครองที่ดินมาก่อนที่ชัดเจนเพียงใด แต่หากไม่มีการดําเนินการโดยชอบตาม
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กฎหมายที่ดิน บุคคลหรือชุมชนนัน้ก็ไม่มสีทิธิในการจดัการและใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ
ภายในทีด่นิทีต่นครอบครองอยู่และตอ้งตกอยู่ในบงัคบัของกฎหมายฉบบัน้ี โดยกฎหมายไม่สนใจว่า
การทีจ่ะใหชุ้มชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีป่า่เขาห่างไกลมาแจง้การครอบครองทีด่นิตามกฎหมายทีด่นินัน้เป็นไป
ไดห้รอืไม่ ทัง้น้ียงัไม่ได้พจิารณาดว้ยว่า ชุมชนเหล่าน้ีรู้หรอืไม่ว่ามกีฎหมายกําหนดใหพ้วกเขาต้อง
ดําเนินการด้วยหรอืไม่ ในขณะเดยีวกนัการกําหนดพื้นที่ให้เป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขตอุทยาน
แห่งชาติ หรอืเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก็เป็นอํานาจของรฐัเพยีงหน่วยเดยีวเท่านัน้ โดยไม่ได้เปิดให้
ชุมชนซึ่งอยูอ่าศยัในพืน้ทีม่าชา้นานไดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจดว้ยเลย ทาํใหใ้นการพจิารณาพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม รฐัจงึพจิารณาเฉพาะประเดน็ดา้นความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาตเิท่านัน้ โดย
ไม่ไดพ้จิารณาในประเดน็การครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตทิี่สมัพนัธ์กบัชุมชนใน
ฐานะทีเ่ป็นปจัจยัสาํคญัการดาํรงชวีติของชุมชน และไม่ไดเ้ปิดใหชุ้มชนซึ่งอยู่อาศยัในพืน้ทีม่าชา้นาน
ไดม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจดว้ย พืน้ฐานแนวคดิของรฐัในการกําหนดพืน้ทีป่า่ดงักล่าวนัน้ สะทอ้นให้
เหน็แนวคดิที่ไม่ยอมรบัตวัตนของชุมชนและแนวคดิในการหวงกนัทรพัยากรธรรมชาตโิดยรฐัเพยีง
หน่วยเดยีว 
 การไมย่อมรบัตวัตนของชุมชนทีค่รอบครองและทาํประโยชน์อยูก่่อนแลว้ในพืน้ทีด่งักล่าว ทํา
ให้ชุมชนจึงกลายเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายของรฐั ทัง้ที่หากพจิารณาตามหลกัสทิธิชุมชนทัง้ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศและรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ชุมชนในพืน้ทีป่า่หลาย
พื้นที่อาจถือเป็นผูท้รงสทิธชิุมชนที่รฐัต้องยอมรบัและให้การคุ้มครองการใชส้ทิธขิองชุมชน โดย
ประเดน็ปญัหาน้ียงัเชื่อมโยงไปถงึปญัหาอนัเกดิจากการทําหน้าที่ของผูใ้ชก้ฎหมายอกีดว้ย ที่พบว่า 
เจา้หน้าทีร่ฐัผูใ้ชก้ฎหมาย สว่นใหญ่มทีศันคตทิางลบกบัชุมชนในเขตปา่ไมเ่ขา้ใจบรบิททางสงัคม และ
ขาดความรูค้วามเขา้ใจและศลิปะในการทาํงานกบัชุมชนและมกัเจา้หน้าทีใ่ชดุ้ลพนิิจมากเกนิไปและมกั
ใชไ้ปในทางทีม่ชิอบ 

ปัญหาการห้ามใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติในพื้นท่ีป่า การตดัสทิธหิ้ามราษฎรใช้
ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใินเขตป่าโดยมไิด้พจิารณาว่าวธิกีารใช้นัน้มคีวามยัง่ยนืหรอืเป็นการ
ทาํลาย จงึขดัหลกัสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นสากล และขดักบัรฐัธรรมนูญทีม่เีจตนารมณ์ใหชุ้มชนมสีทิธทิีจ่ะ
อนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณีภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และมสี่วนร่วมในการจดัการ การบํารุงรกัษา และ
การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยนืตามมาตรา 66 ทัง้ยงัไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลและหลกันิตธิรรม เพราะชุมชนมกีารใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใิน
การดํารงวถิชีวีติดว้ยกฎเกณฑ์และกตกิาที่ชุมชนของเขากําหนด ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่า การหา้ม
ดงักลา่วนัน้ แทบจะทาํใหชุ้มชนไมอ่าจดาํรงวถิชีวีติอยูไ่ดเ้ลย  

อํานาจในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเกดิขึน้เน่ืองจากบทบญัญตัขิองกฎหมายกําหนดให้
พนักงานเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ทีม่อีํานาจ “จดัการ” ใด ๆ ในพืน้ทีป่า่ ดงันัน้เมื่อเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานปา่
ไมเ้ป็นผูร้่างกฎหมาย เป็นผูใ้ชบ้งัคบักฎหมาย ตดิตามการใชก้ฎหมาย และปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย
กนัเอง ซึง่เป็นกระบวนการจดัการทีร่วบอาํนาจไวท้ีห่น่วยงานเดยีวนัน้ ยอ่มทาํใหก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชม้ี
ลกัษณะทีไ่มโ่ปรง่ใส และไมเ่ป็นธรรม 
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ผลของเน้ือหาในกฎหมายและผูใ้ชก้ฎหมายทีม่ลีกัษณะเช่นน้ี จงึทาํใหม้ปีระชาชนจาํนวนมาก
อยู่อาศยัทํากนิโดยผดิกฎหมาย ตวัเลขปี 2544 มปีระชาชนประมาณ 4.6 แสนครวัเรอืนหรอื 1 ใน 5 
ของประชากรไทยตอ้งอยูอ่าศยัทาํกนิโดยผดิกฎหมายปา่ไมส้ะทอ้นใหท้ราบถงึความผดิพลาดบกพร่อง
ของการใชอ้าํนาจทีไ่มเ่ป็นธรรมเชน่น้ี 

ทัง้ น้ี  แม้ว่าชุมชนจะมีวิถีว ัฒนธรรมและความเชื่อในการจัดการและใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตใินรปูแบบทีไ่มก่ระทบกบัระบบนิเวศทางธรรมชาตซิึง่กเ็ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย แต่กไ็ม่อาจดําเนินการใด ๆ ได ้เพราะขดักบับทบญัญตัขิองกฎหมาย เช่น กรณีการดาํเนิน
นโยบายโฉนดชุมชนที่จนถึงขณะน้ีก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
เน่ืองจากกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พชื กล่าวว่า เพราะกฎหมายป่าไมไ้ม่ไดเ้ปิดช่องให้
ดาํเนินการได ้โดยหากจะดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว กต็อ้งเพกิถอนพืน้ทีป่า่ออกจากกฎหมายที่
บงัคบัใช้อยู่เท่านัน้ ดงันัน้ แมใ้นบทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยป่าไมจ้ะมไิด้ปิดกัน้การใช้สทิธขิอง
ชุมชนในการจดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาต ิแต่กม็ไิดเ้อือ้อํานวยต่อการใชส้ทิธขิองชุมชน
ดว้ยเชน่กนั เน่ืองจากกฎหมายกาํหนดใหพ้นกังานเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ทีม่อีํานาจดาํเนินการในพืน้ทีป่า่ได ้
จงึทําใหก้ารใชส้ทิธขิองชุมชนดงักล่าวตอ้งขึน้อยูก่บัดุลพนิิจในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าทีผู่ม้ ี
อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งหากเจา้หน้าที่มวีธิคีดิที่ไม่ยอมรบัสทิธชิุมชน กอ็าจจะบงัคบัใชก้ฎหมายใน
ลกัษณะทีล่ะเมดิสทิธชิุมชนได ้ 

 เน่ืองจากสทิธชิุมชนอนัถอืเป็นสทิธธิรรมชาตทิีไ่ม่อาจถูกยกเลกิหรอืขดัขวางไดจ้ากรฐั ทําให้
ในการตรากฎหมาย การใชก้ฎหมาย และการตคีวามกฎหมายของรฐั จงึควรถอืเป็นหน้าที่ที่รฐัต้อง
รบัรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนให้มีสถานะที่เท่าเทียมกับสิทธิและเสรีภาพในด้านอื่น ๆ ด้วย แต่
เน่ืองจากบทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยการป่าไมเ้กดิขึ้นในช่วงเวลาที่แนวคดิสทิธชิุมชนยงัไม่ถูก
ยอมรบัใหม้สีถานะทีเ่ท่าเทยีมกบัสทิธแิละเสรภีาพดา้นอื่น ๆ ในรฐั ประกอบกบัแนวคดิในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยรฐัเพยีงหน่วยเดยีว ทําให้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยการป่าไมจ้งึไม่มี
บทบญัญตัใิดทีก่าํหนดใหร้ฐัตอ้งมหีน้าทีอ่ยา่งเครง่ครดัในการรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองชุมชนใหเ้ท่า
เทยีมกบัการทาํหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใินฐานะทีเ่ป็นสมบตัขิองรฐั แมก้ฎหมายจะ
มไิดม้บีทบญัญตัใิดที่ปิดกัน้การใชส้ทิธขิองชุมชนอย่างสิน้เชงิ แต่กย็งัไม่เอื้ออํานวยใหก้ารใชส้ทิธใิน
การจดัการและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชนมไีดอ้ย่างเพยีงพอและยัง่ยนื ซึ่งอาจทําให้
สถานการณ์ปญัหาการละเมดิสทิธชิุมชนอาจกลบัมามคีวามรุนแรงไดอ้กีครัง้  

 และเน่ืองจากมาตรา 27 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ไดก้าํหนดใหส้ทิธิ
และเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญรบัรองโดยชดัแจง้ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองจากองคก์รของรฐั โดยในกรณีน้ี
สิทธิชุมชนซึ่งได้ถูกรับรองไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 66 และมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 และยงัถูกรบัรองไวใ้นคาํพพิากษาของศาลรฐัธรรมนูญและศาลปกครอง
อกีหลายคดวี่าสทิธชิุมชนทีร่บัรองในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยนัน้ มผีลบงัคบัใชโ้ดยทนัท ีจงึ
ถอืได้ว่าสทิธชิุมชนต้องไดร้บัความคุ้มครองทัง้ในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการ
ตคีวามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัต่าง ๆ ดว้ยโดยทนัทเีชน่กนั 
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 ดงันัน้ แม้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จะมไิด้เอื้ออํานวยต่อการใช้สทิธขิอง
ชุมชนอย่างเพยีงพอและยัง่ยนืและทําใหร้ฐัมทีศันคตทิีไ่ม่ถอืเป็น “หน้าทีต่ามกฎหมาย” ทีต่อ้งรบัรอง
และคุม้ครองสทิธชิุมชนอย่างเคร่งครดัและเท่าเทยีมกบัหน้าทีใ่นการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใิน
ฐานะสมบตัขิองรฐั แต่หากพจิารณาตามบทบญัญตัมิาตรา 27 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2550 ก็ถือได้ว่า รฐัธรรมนูญได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่รฐัต้องถือเป็นหน้าที่โดยทนัทีนับตัง้แต่
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มผีลบงัคบัใชใ้นการรบัรองและคุม้ครองสทิธชิุมชนทัง้ใน
การใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย และเจา้หน้าทีร่ฐักม็อิาจปฏเิสธหน้าทีใ่นการรบัรองและคุม้ครองสทิธิ
ชุมชนได ้เพราะหน้าทีด่งักล่าวนัน้ไดถู้กกําหนดไวอ้ย่างชดัแจง้ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2550 อนัเป็นกฎหมายสงูสดุของรฐั 

 

5.6 สรปุและข้อเสนอแนะ  
 เพื่อป้องกนัหรอืลดการละเมดิสทิธมินุษยชนด้านที่ดนิป่าไม ้จงึมขีอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุง
แกไ้ขนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิปา่ไมด้งัน้ี 
 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 สาระสําคัญของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งกําหนดไว้ 20 ข้อ มีประเด็นการละเมิดสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน เกีย่วกบัการกําหนดพืน้ทีป่า่ในขอ้ 4 การกําหนดพืน้ทีค่วามลาดชนัโดยเฉลีย่ 
35 เปอรเ์ซน็ต ์ขึน้ไปไวเ้ป็นพืน้ทีป่า่ไมใ้นขอ้ 17  
 ประเดน็การกําหนดใหม้พีืน้ทีป่่าไมอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ เพื่อประโยชน์ 2 
ประการ คอื ป่าเพื่อการอนุรกัษ์รอ้ยละ 15 และป่าเพื่อเศรษฐกจิรอ้ยละ 25 ประเดน็น้ีมปีญัหาเพราะ
เจา้หน้าที่มกัอ้างพื้นที่ป่าปจัจุบนัยงัไม่ครบเป้าหมายจงึประกาศเขตปาเพิม่ขึน้ในพืน้ที่ต่าง ๆ ซึ่งใน
จาํนวนนัน้ไมไ่ดม้สีภาพเป็นปา่แลว้ และในทางปฏบิตักิลบัตรงกนัขา้ม ปจัจุบนัรฐัประกาศพืน้ทีป่า่เพื่อ
การอนุรกัษ์เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 25 ทัง้ ๆ ทีพ่ืน้ทีร่าวครึง่หน่ึงของพืน้ทีป่ระกาศเป็นพืน้ทีท่ีชุ่มชนใช้
ประโยชน์ทัง้เป็นที่อยู่อาศยั ที่ทํากิน ที่สาธารณะ และที่ป่าใช้สอยของชุมชน จึงควรทบทวนการ
กําหนดพื้นที่เป้าหมายป่าไมข้องชาตเิสยีใหม่ใหส้อดคล้องกบับรบิททางสงัคม โดยกระบวนการที่มี
ชุมชนเป็นฐาน สรา้งการมสีว่นร่วมของชุมชนในการกําหนดเขตปา่ประเภทต่าง ๆ ตัง้แต่ระดบัหมูบ่า้น 
ตําบล ขึน้มาถงึจงัหวดัและกลุ่มพืน้ทีต่ามสภาพภูมนิิเวศ แนวทางน้ีอาจจะทําใหพ้ืน้ทีป่า่ของประเทศ
เกนิเป้าหมายรอ้ยละ 40 กไ็ด ้แต่ทีส่าํคญัคอืจะทําใหก้ารกําหนดเขตป่าในแต่ละทอ้งถิน่สอดคลอ้งกบั
สภาพภมูนิิเวศและระบบสงัคมและเศรษฐกจิในทอ้งถิน่นัน้ ๆ  
 ประเดน็การกําหนดพื้นที่ลาดชนัโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปไวเ้ป็นพื้นที่ป่าไม ้โดยไม่
อนุญาตใหม้กีารออกโฉนด หรอื น.ส.3 ตามนโยบายปา่ไมข้อ้ 17 เหน็ว่าไมส่อดคลอ้งกบับรบิททาง
สงัคม โดยเฉพาะในบางพื้นที่เช่นจงัหวดัเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน หรือในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งภูมิ
ประเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขา มชีุมชนอาศยัทาํกนิอยูม่านาน มรีะบบการใชท้ีด่นิทีย่ ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบั
ระบบนิเวศเช่นระบบไร่หมุนเวยีนในภาคเหนือ ระบบปา่ยาง สวนสมรม และสวนดุซงในภาคใต ้ระบบ
เกษตรผสมผสานกบัการเลี้ยงสตัว์ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในทางปฏบิตัิจึงไม่
สามารถกําหนดพื้นที่ลาดชนัโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่ป่าได้ทุกพื้นที่แบบเหมารวม ต้อง
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พจิารณากนัเป็นพืน้ทีไ่ปรวมทัง้พืน้ทีท่ีล่าดชนัเฉลีย่ตํ่ากว่าเกณฑก์ย็งัสามารถกําหนดเป็นพืน้ทีป่า่ได้
ถา้ยงัมสีภาพปา่เดมิทีส่มบรูณ์หรอืมคีวามจาํเป็นในดา้นการปกป้องสภาวะแวดลอ้ม ซึง่สามารถกระทาํ
ไดถ้้ายอมรบักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ ดว้ยการสรา้งกลไกการทํางานร่วมกนั
ระหวา่งประชาชนทอ้งถิน่กบัเจา้หน้าทีร่ฐั  
 ในสว่นสาระทีเ่ขยีนไวด้แีลว้แต่ไมนํ่าไปปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัเชน่ ในขอ้ 9 เรง่รดัปรบัปรุงการวาง
ผงัเมอืง และกําหนดพื้นที่ที่อยู่อาศยั พื้นที่ชนบทและพื้นที่เกษตรในแต่ละจงัหวดัให้แน่นอน เพื่อ
ป้องกนัการบุกรุกพืน้ทีป่า่ไม ้ และขอ้ 2, 5, 12 และขอ้ 19 ทีก่ล่าวถงึภาคเอกชน ควรจะตอ้งให้
ความสาํคญักบัราษฎรในทอ้งถิน่ซึง่เป็นประชากรสว่นใหญ่ของประเทศทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัทรพัยากรปา่ไม้
ไดม้บีทบาทสาํคญัในการตดัสนิใจในแผนและโครงการปา่ไมใ้นดา้นต่าง ๆ 
 โดยหลกัการแลว้ นโยบายปา่ไมท้ีด่จีะช่วยใหม้แีนวคดิทศิทางการจดัการทีด่นิและปา่ทีช่ดัเจน 
ยงัช่วยให้การคุ้มครองรกัษาและจดัการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้มีประสิทธิภาพ แต่นโยบายป่าไม้
ปจัจุบนันอกจากไม่สมสมยัแลว้ยงัขาดมติทิางสงัคมและการพฒันา และยงัมไิดค้ํานึงถงึหลกัการดา้น
สทิธมินุษยชน นโยบายปา่ไมห้ลายขอ้จงึนําไปปฏบิตัไิม่ไดห้รอืบางขอ้ทีนํ่าไปปฏบิตักิท็ําใหเ้กดิความ
ขดัแยง้กบัราษฎรในทอ้งถิน่ จงึควรทบทวนนโยบายปา่ไมเ้สยีใหม ่ดงัน้ี 
 1. กําหนดหลกัการสําคญัคอืเน้นความสามารถนําไปปฏบิตัไิด้ กล่าวคอืจะต้องปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและการเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 2. มุง่การตอบสนองปญัหาความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิน่และประเทศชาตโิดยคาํนึงถงึการมี
สว่นรว่มของทุกภาคสว่น 
 3. วตัถุประสงคส์าํคญัของนโยบายปา่ไมแ้หง่ชาตคิวรเน้นความสมดุลของการป้องกนัรกัษาปา่
ธรรมชาต ิการฟ้ืนฟูป่าโดยกระบวนการทางธรรมชาตแิละการมสี่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ และการ
จดัสรรทรพัยากรอยา่งเป็นธรรมเทา่เทยีมกนั  
 4. ควรจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสทิธขิองราษฎรและชุมชนในเขตปา่และช่วยสง่เสรมิใหชุ้มชน
ในเขตป่ามกีารวางแผนการใช้ที่ดนิของชุมชนและใช้สทิธใินการบรหิารจดัการที่ดนิป่าไมร้่วมกบัรฐั
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มกบัชุมชนทอ้งถิน่และประเทศชาตอิยา่งสมดุล
ยัง่ยนื  
 5. กลไกการจดัการความขดัแยง้ ควรเน้นการแปลงเปลีย่นความขดัแยง้เป็นความร่วมมอื
อยา่งสรา้งสรรคแ์ละการบรหิารจดัการความขดัแยง้ใหเ้ป็นธรรมดว้ยสนัตวิธิ ี
 การปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย 

เพื่อให้กฎหมายป่าไมทุ้กฉบบัมคีวามสมสมยัและสอดคล้องกบับรบิทและสถานการณ์ของ
สงัคมปจัจุบนัและกฎหมายไมซ่ํ้าซอ้นระหวา่งหน่วยปฏบิตัดิว้ยกนั จงึมขีอ้เสนอดงัน้ี 
 1. ควรปรบัปรุงกฎหมายให้มีความเป็นเอกภาพ เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกบัการจดัการ
ทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาตดิา้นอื่น ๆ ดว้ยการนํากฎหมายปา่ไมทุ้กฉบบัมาบรูณาการเป็น ”ประมวล
กฎหมายป่าไม้” ที่มลีกัษณะเป็นกฎหมายส่งเสรมิ และสนับสนุนราษฎรในท้องถิ่นให้มอีํานาจและ
บทบาทหน้าทีใ่นการคุม้ครองและจดัการใชป้ระโยชน์ปา่อยา่งสมดุลยัง่ยนื  
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 2. ปรบัหลกัคิดกฎหมาย เพือ่ใหก้ฎหมายปา่ไมใ้หมท่นัสมยัเป็นปจัจุบนั จงึควรปรบัเปลีย่น
หลกัคดิของกฎหมายป่าไมจ้ากหลกัการใชอ้ํานาจควบคุมบงัคบัหา้ม/ใหท้ําสิง่ต่าง ๆ มาเป็นหลกัคดิ
ทางการส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นจูงใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าความสําคญัของที่ดินและป่า และ
ร่วมมอืกนัสรา้งกฎกตกิาและขบัเคลื่อนการทํางานเพื่อปกป้องคุม้ครองทีด่นิป่าไมแ้ละทรพัยากรใหม้ี
ความสมบรูณ์และเกดิประโยชน์แก่สงัคม 
 3. การออกแบบโครงสร้างอาํนาจในกฎหมายแบบมีส่วนร่วมในแนวราบมากขึ้น เสนอ
ใหเ้น้นการมสีว่นรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยแบบพหุภาค ี(Multi - stakeholders participation) มกีาร
กําหนดบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในกฎหมายป่าไม้ให้ชดัเจน ทัง้กลุ่มองค์กร
ประชาชน องคก์รชุมชน องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตลอดจนหน่วยงานรฐัดา้นอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ทีม่ ี
บทบาทสําคัญในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ป่าตามหลักการพหุภาคี โดยควรจัดตัง้เป็นรูป
คณะทํางานหรอืคณะกรรมการทุก ๆ พื้นที่ และจดัทําแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมอืเพื่อนําไปสู่การ
ทาํงานรว่มกนั 
 4. ปรบัโครงสร้างอาํนาจและกลไกการตดัสินใจในการบริหารจดัการท่ีดินป่าไม้ ควร
ปรบัจากโครงสรา้งจากบนตัง้แต่รฐัมนตร ีอธบิด ีลงสู่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัขิา้งล่าง มาเป็นกลไกแบบพหุ
ภาคตีามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที ่โดยใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและขา่วสารใหป้ระชาชนรบัรูอ้ย่าง
ทัว่ถึง และควรกําหนดให้มกีลไกการเจรจาต่อรองและคลี่คลายขอ้พพิาทขดัแย้งด้านที่ดนิป่าไม้ใน
ทอ้งถิน่ไวใ้นกฎหมายปา่ไม ้เพื่อเปิดโอกาสใหร้าษฎรและเจา้หน้าทีข่องรฐัตลอดจนองค์การปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ไดท้าํงานจดัการปญัหารว่มกนัใหถ้งึทีส่ดุ 
 5. ปรบัปรุงวิธีการกาํหนดป่าเป็นพื้นท่ีอนุรกัษ์ ทัง้ในรูปแบบป่าอุทยาน เขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป์า่ หรอืพืน้ทีป่า่ไมถ้าวรรปูแบบใด ๆ กต็าม ใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งทัง้ทางระบบนิเวศตาม
หลกัเกณฑ์วชิาการที่เป็นสากลและสภาพทางสงัคมวฒันธรรมในพื้นที่นัน้ ๆ การกําหนดเขตพื้นที่
อนุรกัษ์ทบัพืน้ทีอ่าศยัทาํกนิของทัง้ชุมชนและเป็นสาเหตุใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชน จงึเป็นความ
ผดิพลาดที่จําเป็นจะตอ้งแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่ดนิที่ตรวจสอบพสิูจน์แลว้ว่ามสีทิธมิาก่อนการประกาศ
หรอืเป็นชุมชนไปแล้ว ต้องเร่งรดัเพกิถอนสภาพป่าโดยเรว็และนําแนวคดิการพฒันาที่ย ัง่ยนืเขา้ไป
พฒันาใหเ้ป็นพืน้ทีก่นัชนปา่อนุรกัษ์ และการเพกิถอนพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมเป็นปา่อนุรกัษ์ออกจากเขตปา่
อนุรกัษ์ตามกฎหมาย และในกระบวนการตดัสนิใจเชงิเทคนิคเช่นการจดัทาํแนวเขตปา่ การพสิจูน์สทิธ ิ
ควรปรบัเปลีย่นอํานาจหน้าทีแ่ละกลไกการตดัสนิใจทีเ่คยเป็นของกรรมการระดบัชาตซิึ่งไม่มคีวามรู้
ความเขา้ใจในบรบิทและปญัหาในพืน้ทีม่าทําหน้าทีใ่นการกํากบันโยบายและทศิทางการทํางาน และ
สรา้งและพฒันากลไกการทํางานแบบมสี่วนร่วมของไตรภาคปีระจําทุกพืน้ทีค่อืองคก์รชุมชน องคก์าร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานของรฐัรว่มกนัตดัสนิใจ 
 6. การประกาศ/ขยายเขตป่า การประกาศ/ขยายปา่ พ.ร.บ.ปา่สงวนแห่งชาต ิมาตรา 6 และ 
7 อาศยัอํานาจรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวง ส่วนป่าอนุรกัษ์ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิมาตรา 6 และ 7 
พ.ร.บ.เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า มาตรา 33 และ 34 ให้อํานาจคณะรฐัมนตรอีอกพระราชกฤษฎกีา
ประกาศ/ขยาย/เพกิถอนเขตปา่ ซึง่ในทางปฏบิตัมิปีญัหาหลายประการ เชน่ 
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แนวเขตปา่ในแผนที ่สว่นใหญ่เริม่จากแผนทีป่า่สงวน โดยมกัขดีตามเสน้ลายขอบเขาจงึไมต่อ้ง
ตรงกบัสภาพภมูปิระเทศจรงิและไมไ่ดส้าํรวจชุมชนทีม่อียูใ่นพืน้ที ่โดยเฉพาะเขตปา่สงวนทีป่ระกาศใน
ยคุทีใ่ชแ้ผนทีร่ะวาง 1:50000 ของกรมแผนทีท่หาร ทาํใหท้บัทีข่องราษฎรและชุมชนซึง่ไมม่สีภาพเป็น
ปา่แต่มสีภาพเป็นบา้นเรอืน พืน้ทีเ่กษตร และแหล่งน้ําใชใ้นการเกษตร เมือ่ประกาศเขตปา่ทําใหพ้ืน้ที่
ราษฎรและชุมชนมสีภาพเป็นปา่ตามกฎหมาย ทาํใหร้าษฎรเป็นผูอ้าศยัทาํกนิอยา่งผดิกฎหมาย เมือ่มี
การประกาศเขตปา่อนุรกัษ์ทบัเขตปา่สงวน กม็กัจะมกีารประกาศครอบแนวเขตปา่สงวน แต่บางพืน้ทีก่็
ครอบแนวเขตป่าสงวนไม่สนิท ทําให้แนวเขตป่ามคีวามคลาดเคลื่อนไม่ตรงกนั จงึเกิดแนวเขตป่า
หลายแนวโดยไมส่ามารถชีช้ดัว่าแนวเขตใดถูกตอ้ง ทาํใหเ้กดิปญัหาพพิาทระหวา่งเจา้หน้าทีป่า่ไมก้บั
ชุมชนที่อยู่ชายขอบป่า และยงัส่งผลให้ราษฎรที่มทีี่ดนิตดิต่อกบัแนวเขตป่าไม่สามารถออกเอกสาร
สทิธทิีด่นิไดเ้พราะเจา้หน้าทีป่่าไมไ้ม่ยอมชี้แนวเขตป่า เจา้หน้าทีท่ีด่นิจงึไม่สามารถออกเอกสารสทิธิ
ที่ดินให้ได้ เมื่อมีนโยบายจากส่วนกลางให้ทําโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ จึงมกัทับที่ดินราษฎรจน
เดอืดรอ้น 

การลดปญัหาการละเมดิสทิธริาษฎรในกรณีแนวเขตปา่ทบัเขตทีด่นิของราษฎรและชุมชน ควร
จะตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารกําหนดเขตปา่การขยายหรอืเพกิถอนเขตปา่ ใหร้าษฎรในเขตปา่และองคก์ร
สว่นทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจใหไ้ดข้อ้ยตุใินระดบัพืน้ที ่ 
 7. การตรวจสอบพิสูจน์สิทธ์ิ การตรวจสอบพสิูจน์สทิธซิึ่งทํามาตัง้แต่ปี 2541 ตามมต ิ
ค.ร.ม. 30 ม.ิย.2541 ซึง่ทาํไปไดเ้พยีงจาํนวนไมก่ีร่าย ควรจะตอ้งทบทวนกระบวนการทาํงานโดยเพิม่
การมสี่วนร่วมของราษฎรที่ไดร้บัผลกระทบและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในกระบวนการตดัสนิใจ 
สําหรับหลักฐานการพิสูจน์สิทธิ ควรจะต้องยอมรับหลักฐานพยานบุคคลและหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตรข์องชุมชนเพิม่เตมิไปจากหลกัฐานภาพถ่ายทางอากาศดว้ย และควรเร่งรดัสาํรวจขอ้มลู
ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2556 
 8. การแก้ไขนิยามป่า ตามมาตรา 4 พ.ร.บ. ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 (1) “ป่า” หมายความว่า 
ทีด่นิทีย่งัมไิดม้บีุคคลไดม้าตามกฎหมายทีด่นิ สาํหรบั พ.ร.บ. ปา่สงวนแห่งชาต ิ“ปา่” หมายความว่า 
ทีด่นิรวมตลอดถงึภูเขา หว้ย หนอง คลอง บงึ บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และทีช่ายทะเลทีย่งัมไิดม้ี
บุคคลไดม้าตามกฎหมาย  

ตามนิยามน้ีพื้นที่ไร่นาของราษฎรในชนบทตลอดจนไร่หมุนเวียนของชาวเขาทัง้หลายก็มี
สถานภาพเป็นปา่ตามกฎหมายปา่ไมท้ัง้นัน้ การถางหญา้ถางปา่เพือ่ทาํไรห่มนุเวยีน ทาํนาหรอืปลกูไม้
ผลยอ่มมคีวามผดิฐานบุกรุกแผว้ถางทําลายปา่ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ปา่ไม ้2484 ทัง้สิน้ ซึ่งเป็น
สิง่ทีไ่ม่น่าจะถูกตอ้ง เพราะทําใหร้าษฎรนับลา้นครวัเรอืนทีท่าํมาหากนิอยู่ตามปา่เขามาแต่บรรพบุรุษ
รวมทัง้ชุมชนทีย่งัไมไ่ดร้บัเอกสารสทิธทิีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิกลายเป็นผูก้ระทําผดิกฎหมาย
ทัง้สิน้  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิและไม่ละเมดิสทิธขิองราษฎรและชุมชนในการใชป้ระโยชน์
จากทีด่นิปา่ไมแ้ละทรพัยากรในเขตปา่เชน่แหลง่น้ํา พนัธุพ์ชืพนัธุส์ตัว ์ทีม่สีบืต่อกนัมาตามจารตีดัง้เดมิ 
จงึควรปรบัปรุงแกไ้ขนิยามคาํวา่ “ปา่” ใหม้คีวามหมายเป็นปา่หรอืทีด่นิทีม่สีภาพปา่ปกคลุมจรงิ ๆ และ
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ไมค่วรไปนิยามความหมายปา่ทีเ่ป็นการรอนสทิธขิองราษฎรและชุมชนทีค่รอบครองใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
มาแต่เดมิ  
 9. ควรทบทวนเพ่ือปรบัปรงุแก้ไขมติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 30 มิ.ย. 2541 ซึง่หน่วยงานดา้น
ป่าไมข้องกระทรวงทรพัยากรฯ ใชเ้ป็นแนวทางการทํางานจดัการปญัหาพพิาทขดัแยง้กบัราษฎรใน
ท้องถิ่น เพราะตัง้แต่มีมติคณะรัฐมนตรีจนถึงปจัจุบันเป็นเวลา 15 ปีแล้ว หน่วยงานป่าไม้ก็ยัง
ตรวจสอบพสิูจน์สทิธริาษฎรไม่เสรจ็ และพื้นที่ที่สํารวจมขีอ้มูลชดัแจ้งแล้วกไ็ม่มกีระบวนการเจรจา
คลีค่ลายความขดัแยง้แต่อย่างใด หลายพืน้ทีแ่มจ้ะพสิจูน์สทิธวิ่ามสีทิธมิาก่อนประกาศเขตป่ากย็งัถูก
จาํกดัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ถูกจํากดัการพฒันา บา้งกย็งัถูกจบักุมและทําลายพชืผลอาสนิเช่นการตดั
ฟนัตน้ยางพารา สะทอ้นใหเ้หน็วา่การดาํเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่30 ม.ิย. 2541 ไมป่ระสบ
ความสําเรจ็หรอือาจกล่าวว่าลม้เหลวกว็่าไดเ้พราะ ขาดการทํางานความต่อเน่ืองใหเ้สรจ็ และยงัขาด
การมสีว่นรว่มอยา่งเขม้แขง็และมคีุณภาพของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
 การปรบัแนวคิดเก่ียวกบัป่าและการจดัการป่า 
 นอกจากประเดน็ทางนโยบายและกฎหมายแลว้ สงัคมไทยควรจะเรยีนรูจ้ากผลงานวจิยัรางวลั
โนเบลของ อลินิอร ์ออสตรอม ทีเ่สนอว่าขอ้จํากดัและปญัหาไรป้ระสทิธภิาพของของรฐัและเอกชนใน
การจดัการทรพัยากรส่วนรวมมทีางออกด้วยการให้สทิธิแก่ชุมชนได้ดูแลและจดัการใช้ประโยชน์
ร่วมกนัดว้ยกตกิาทีชุ่มชนตกลงกนัเอง เป็นการจุดประกายแนวคดิใหม่ ๆ ในสงัคมโลกไดเ้รยีนรูแ้ละมี
ทางออกจากความขดัแยง้ ช่วยใหก้ารจดัการจดัการป่าและทรพัยากรธรรมชาตสิอดคลอ้งกบัปญัหา
ความตอ้งการของราษฎรและสภาพทรพัยากรในทอ้งถิน่ ควรจะตอ้งสรุปผลงานของออสตรอมเผยแพร่
และสัมมนาให้ทัง้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้ร ับทราบเพื่อหาทางนํามาปรับใช้ทัง้ทางนโยบายและ
มาตรการใหเ้ขา้กบับรบิทของสงัคมไทย  

ในการวางแผนและมาตรการจดัการป่า ควรจะตอ้งทบทวนดว้ยการเร่งรดัจําแนกเขตการใช้
ประโยชน์พืน้ทีป่า่ใหช้ดัเจน ควรนําแนวคดิการจดัการเขตกนัชน (Buffer zone management) มา
ประกอบการกําหนดมาตรการใชป้ระโยชน์ทรพัยากร แนวคดิเขตกนัชนน้ีไดแ้บ่งพืน้ทีป่า่เป็นโซนตาม
ระดบัความเขม้ขน้ของการใชป้ระโยชน์ เช่นโซนแก่นกลาง เช่นบนเขาใหญ่หรอืกลางป่าหว้ยขาแขง้ 
เป็นโซนทีต่อ้งรกัษาปา่อยา่งเขม้งวด อนุญาตใหใ้ชป้า่ไดท้างการศกึษาวจิยัเพือ่รกัษาธรรมชาตเิท่านัน้ 
และโซนการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื เป็นโซนที่ถดัออกมาจากโซนแกนกลาง ซึ่งควรอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในทางเศรษฐกจิไดบ้นฐานจารตีประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิน่ซึง่อยูบ่นหลกัการ
เกื้อกูลต่อระบบนิเวศอยู่แล้ว และโซนเศรษฐกจิดา้นนอก ซึ่งมคีวามเขม้งวดในการใช้ทรพัยากรตํ่า
สดุแต่กต็อ้งคาํนึงถงึความสมดุลยัง่ยนืของระบบนิเวศเชน่กนั  

และเมื่อจําแนกเขตป่าในระบบใหม่แล้ว การปลูกป่าหรือฟ้ืนฟูป่าก็ต้องพิจารณาความ
สอดคล้องกับระบบนิเวศเป็นสําคญั ควรเน้นการฟ้ืนป่าด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ หรือช่วย
ธรรมชาตใิหฟ้ื้นตวัไดเ้รว็ขึน้ (Assisted natural regeneration) ในกรณีทีพ่ ืน้ทีน่ัน้ ๆ มปีญัหาการฟ้ืนฟู
ตวัเองตามธรรมชาต ิจงึควรจะต้องทบทวนโครงการปลูกป่าขนาดใหญ่ทัง้หมดที่ทุ่มเทงบประมาณ
มากมายแต่ไมป่ระสบความสาํเรจ็และสรา้งการมสีว่นร่วมของชุมชนใหร้่วมกนัฟ้ืนปา่ดว้ยกระบวนการ
ทางนิเวศตามธรรมชาต ิ 
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สว่นการอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนทีด่นิปา่ไม ้ตอ้งทบทวนนโยบายและมาตรการอยา่งจรงิจงั 
ไม่ควรอนุญาตใหเ้ช่าทีด่นิปา่ไมเ้พือ่ทําการเกษตรเชงิพาณิชยห์รอืปลูกพชืเชงิเดีย่วทีส่่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม สาํหรบัทีด่นิปา่ไมท้ีร่ฐัจดัสรรใหร้าษฎรในรปูโครงการต่าง ๆ เช่น หมู่บา้น
ปา่ไม ้ส.ท.ก. รวมทัง้ ส.ป.ก. จะตอ้งทบทวนมาตรการการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหม้คีวามสมดุลยัง่ยนืและ
การปกป้องคุม้ครองสทิธขิองเกษตรกรไมใ่หถู้กอาํนาจเงนิมาทาํใหท้ีด่นิเปลีย่นมอืไปอยูก่บัผูท้ีไ่มไ่ดท้าํ
การเกษตร  

และสาํหรบัปญัหาเฉพาะหน้าทีม่ผีลกระทบรุนแรงต่อราษฎรในปจัจุบนัคอืการลงโทษทัง้ทาง
แพ่งและทางอาญา ตลอดจนการจํากดัการพฒันาไม่ยอมใหป้กัเสาพาดสายไฟฟ้าเขา้ไปในพืน้ที ่ลว้น
แลว้แต่มนียัยะละเมดิสทิธมินุษยชนทัง้สิน้ กรณขีดัแยง้เกีย่วกบัทีด่นิปา่ไมใ้นพืน้ทีซ่ึง่รฐัโดยฝา่ยบรหิาร
กําลงัดําเนินนโยบายแกไ้ขปญัหา ควรจะตอ้งยุตกิารจบักุมดําเนินคดไีวก้่อนจนกวา่กระบวนการแกไ้ข
ปญัหาทางนโยบายสิน้สุดลง ราษฎรทีอ่ยู่ระหว่างการดําเนินคดตีามกระบวนการยุตธิรรมกค็วรไดร้บั
การชะลอคดหีรอืพกัโทษแลว้แต่กรณเีพือ่รอผลการแกไ้ขปญัหาทางนโยบายเชน่กนั  
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ตารางที่ 4 ข้อมลูรายงานตรวจสอบประเภทที่ป่าไม ้
 

ลาํดบั คาํรอ้ง รายงาน เรื่อง ข้อมลู 

1 431/2550 257/2552      กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศเขต
อุทยานทบัทีด่นิทาํกนิ 
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ราษฎร อ.เวยีงสระ อ.นาสาร และ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในพื้นที่พิพาทก่อนมีการ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ดินทํากิน ไม่สามารถเข้าทํา
ประโยชน์ในที่ดินของตนได้เนื่องจากต้นยางพาราที่ปลูกในพื้นที่
ดงักลา่วของราษฎรทีห่มดอายทุีไ่มส่ามารถเกบ็นํ้ายางได ้จาํเป็นตอ้ง
โคน่ทิง้ปลกูยางใหม ่แต่ไมส่ามารถทาํได ้เนื่องจากหากโค่นตน้ยางที่
อยูใ่นทีด่นิดงักล่าว จะถูกเจา้หน้าทีอุ่ทยานจบักุมดาํเนินคด ีจงึสง่ผล
กระทบต่อราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะราษฎรมอีาชพีปลูก
ยางพารา 

     1. มต ิครม.เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปญัหาที่ดนิ
ในพืน้ที่ป่าโดยใหส้าํรวจการถอืครองพืน้ทีอ่ยู่อาศยัและทํากนิของราษฎร
ในพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ 
     2. มต ิครม.เมือ่ 24 เมษายน 2550 มรีายละเอยีดดงันี้ 
     2.1 เร่งรดัการดําเนินการตามมต ิครม.วนัที่ 30 มถิุนายน 2541 ให้
เสรจ็ภายใน 2 ปี  
     2.2 ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สาํรวจขอ้มลูการ
ปลกูไมย้างพาราของราษฎรในพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์เพื่อพจิารณาเพกิถอนพืน้ที่
ป่าอนุรกัษ์ และกําหนดให้มสีภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิเพื่อใหร้าษฎรที่
ถือครองพื้นที่อยู่ก่อนประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ตามกฎหมายตาม
แนวทางในมติ ครม .เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สามารถเข้าทํา
ประโยชน์ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 ตลอดจนการช่วยเหลอื
ราษฎรที่ถอืครองภายหลงั ตามโครงการประชาคมเศรษฐกจิพอเพยีงใน
พืน้ทีป่า่ไม ้
     2.3 อนุมตัิในหลกัการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ โดยให้
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณากําหนดหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และขอบเขตการมสี่วนร่วมและแนวทางดําเนินงานให้เหมาะสม
อยา่งรอบคอบ เพือ่ใหเ้กดิผลในเชงิอนุรกัษ์ตามวตัถุประสงค ์สว่นการเพิม่
หน่วยพทิกัษ์ป่าไมใ้ห้มากขึน้เพื่อดูแลพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ที่ล่อแหลมต่อการ
บุกรกุทาํลายและเสรมิสรา้งมาตรการป้องกนัและปราบปรามอยา่งเขม้งวด 
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ลาํดบั คาํรอ้ง รายงาน เรื่อง ข้อมลู 

ใหด้าํเนินการใหเ้กดิประสทิธผิลต่อไป 
     2.4 ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจดัทาํแผนปฏบิตัิ
งานและรายละเอียดการขอจดัสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามมต ิ
ครม.วนัที ่30 มถิุนายน 251 และมต ิครม. นี้ และสง่ใหส้าํนกังบประมาณ
ภายในวนัที ่10 เมษายน 2550 เพื่อรบัดาํเนินการจดัตัง้งบประมาณไดท้นั
ในงบประมาณประจาํปี 2551 ต่อไป 
     3. มตคิณะกรรมการอุทยานแห่งชาต ิครัง้ที่ 1/2538 วนัที่ 7 มนีาคม 
2538 ใหเ้พกิถอนแนวเขตอุทยานแหง่ชาตใิตร้ม่เยน็พืน้ที ่25,125 ไร ่

2 94/2550 253/2552 กรณีอุทยานแห่งชาตินํ้าตกสี่ขีดประกาศทับที่ดินทํากินและที่อยู่
อาศยั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ราษฎรบ้านหน้าถํ้า หมู่ที่ 13 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.
สรุาษฎ์ธานี ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกสี่ขีดที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทางกลุ่ม
อนุรกัษ์ป่าตน้นํ้าคลองครามและกลุ่มราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษ์ป่ารุ่น
ที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี เช่น การจบักุมชาวบ้านที่ทํากินในพื้นที่ที่ได้
สาํรวจร่วมกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นพืน้ทีก่นัออกตามมต ิครม. 30 มถิุนายน 
2541 การจบักุมชาวบา้นที่โค่นต้นยางหมดอายุ และการไม่อนุญาต
ใหช้าวบา้นรว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ซ่อมแซมถนนทางเขา้
ชุมชน  ทัง้ที่ เคยสามารถปรับปรุ งซ่ อมแซมได้ ทุก ปี  โดยใช้
งบประมาณที่เรี่ยไรจากชาวบ้านและการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ย 

     1. มต ิครม.วนัที ่13 พฤศจกิายน 2550 แนวทางการก่อสรา้งถนนใน
พืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาตแิละเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่  
     2. แนวการปฏบิตัริงัวดัหมายแนวเขตปา่อนุรกัษ์ มสีาระสาํคญัดงันี้ 
     1) สาํรวจเบือ้งตน้ (ขอความเหน็ชอบกรมป่าไมแ้ละมคีําสัง่กรมป่าไม้
ใหเ้จา้หน้าทีไ่ปสาํรวจเบือ้งตน้) 
     2) หาความเหมาะสมและรายงานกรมปา่ไม ้
     3) กรมป่าไม ้เหน็ชอบแต่งตัง้หวัหน้าอุทยานแห่งชาตไิปดําเนินการ
จดัตัง้เป็นอุทยานแหง่ชาต ิ 
     4) กองต่าง ๆ ในกรมปา่ไมพ้จิารณา 
     5) จัดทําร่างบันทึกหลักการและเหตุผล เสนอต่อคณะกรรมการ
อุทยานแหง่ชาต ิ
     6) เสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
     7) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาและแผนที่แนบท้ายร่างฯ เสนอต่อ
คณะรฐัมนตร ีและเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรกีเ็สนอโปรด
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ลาํดบั คาํรอ้ง รายงาน เรื่อง ข้อมลู 

เกล้าลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งให้
หน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบต่อไป 

     3. พรบ.อุทยาน พ.ศ.2504 มาตรา 19  
     4. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของ

พนกังานเจา้หน้าทีใ่นเขตอุทยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2549  
     5. การสํารวจป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทําใบแจ้งการครอบครองที่ดิน  
(ทป.4) โดยมีทะเบียนอยู่ที่ป่าไม้เขตหรือป่าไม้จงัหวดั เริ่มสํารวจเมื่อ 
ปี 2541 

3 152/2551 107/2552 กรณีการออกเอกสารสทิธิทบัพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด 
และปญัหาการบุกรุกทําลายป่าตน้นํ้า ต.เกาะยาวใหญ่ และ ต.พรุใน 
อ.เกาะยาว จ.พงังา 
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     เมือ่ปี 2550 บรษิทั นาราชา จาํกดั ไดด้าํเนินการบุกรกุไถทาํลาย

พืน้ทีป่า่ธรรมชาตแิละพืน้ทีป่่าตน้นํ้า ทัง้เตรยีมดาํเนินการก่อสรา้งสิง่

ปลกูสรา้งทีพ่กัสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วในบรเิวณพืน้ทีช่ายหาดอ่าวคลอง

สน - ควนย่าหม ีโดยมพีื้นที่รุกลํ้าเขา้ไปในเขตป่าสงวนแห่งชาตปิ่า

ชอ่งหลาด ต.เกาะยาว และ ต.พรใุน อ.เกาะยาว จ.พงังา โดยบรษิทัฯ 

อา้งว่า พืน้ทีด่งักล่าวบรษิทัฯ ครอบครองโดยมหีนังสอืรบัรองการทํา

ประโยชน์ น.ส.3ก.  

     ผู้ร้องเห็นว่า การออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ น.ส.3ก. 

จํานวน  21 แปลง  ซึ่งปจัจุบัน  บริษัท  นาราชา  จํากัด  เ ป็นผู้

     1. กฎกระทรวงฉบบัที่ 346 (พ.ศ.2511) ประกาศพื้นที่เป็นป่าสงวน
แหง่ชาตปิา่ชอ่งหลาด พ.ศ.2511  
     2. ประกาศปา่สงวนแหง่ชาตปิา่เกาะยาวใหญ่ พ.ศ.2527 
     3. พรบ.ปา่สงวนแหงชาต ิพ.ศ.2507 มาตรา 14 
     4. รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 66 
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ครอบครองอาจเป็นการออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากออก

ทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด ทัง้ได้อ้างเอกสารสิทธิ

ดงักล่าวไถทําลายพื้นที่ป่าต้นนํ้าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมา

ยาวนาน ในดา้นการเป็นแหล่งหาของป่าและแหล่งนํ้าธรรมชาตทิีใ่ช้

สําหรบัทํานาทําสวนของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่า รวมทัง้ปิด

เสน้ทางสญัจรและทางนํ้าสาธารณะอนัเป็นการละเมดิสทิธชิุมชน 

4 116/2550 249/2552 กรณีสวนป่าขุนหาญและสวนป่าห้วยจันทน์  ทับที่ทํากินของ

เกษตรกรในเขตทอ้งที ่อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     เมื่อปีพ.ศ.2504 ราษฎร ต.ห้วยจนัทน์ อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ 

ได้เขา้มาอาศยัและทําประโยชน์ในพื้นที่ ต.ห้วยจนัทน์ โดยมอีาชพี

เกษตรกรและเสยีภาษบีาํรุงทอ้งทีม่าตลอด ต่อมาปี 2520 เจา้หน้าที่

ป่าไมไ้ดน้ํากลา้ไมย้คูาลปิตสัเขา้มาปลูกทบัที่ทํากนิของรษษฎรโดย

ไม่ไดร้บัความยนิยอม และได้ออกคําสัง่ให้ราษฎรรือ้ถอนบ้านเรอืน

ออกจากพื้นที่ทัง้หมด ต่อมาวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2539 ราษฎรได้

ร้องเรยีนต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัศรสีะเกษโดยได้มกีารประชุมและ

สรุปว่าเป็นปญัหาเกี่ยวกบั ออป.ปลูกต้นยูคาลปิตสัทบัที่ทํากนิของ

ราษฎรและมมีตใิหเ้จา้หน้าทีป่่าไมแ้กป้ญัหาแต่กไ็ม่มกีารดําเนินการ 

ต่อมาวนัที ่30 มถิุนายน 2541ราษฎรไดร้อ้งเรยีนต่อรฐับาล ครม.จงึ

     1. กฎกระทรวง ฉบบัที่ 1/177 (พ.ศ.2529) ซึ่งใหเ้พกิถอนป่าฝ ัง่ซ้าย
ห้วยขยุง จ.ศรสีะเกษ ซึ่งเป็นป่าสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวงฉบบัที ่
394 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 ออก
จากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทัง้หมด โดยมหีมายเหตุว่า เป็นการเพกิ
ถอนเพือ่มอบใหส้ปก.ดาํเนินโครงการพฒันาในเขตปฏริปูทีด่นิ 
     2. บนัทกึขอ้ตกลงระหว่างกรมป่าไมก้บั สปก.เมื่อ 14 กนัยายน 2538 
กาํหนดเขตพืน้ทีก่นัออกจากเขตปฏริปูทีด่นิกลบัคนืกรมปา่ไม ้ 
     3. มตคิรม. 30 มถิุนายน 2541 
     4 .  หลัก เกณฑ์การพิสูจ น์การครอบครองที่ ดินของรัฐ  ของ
คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐั (กบร.)  
     1) ให้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการเข้าครอบครองที่ดินของ
เกษตร โดยใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารพสิจูน์หลกัฐานแบบการแกไ้ขปญัหารบุก
รกุทีด่นิของรฐั (กบร.) 
     2) ถ้าเกษตรกรรายใดมเีอกสารสทิธโิดยชอบตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ ใหด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
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มมีตใิหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการเขา้ครอบครองที่ดนิของ

เกษตรกร อย่างไรก็ตามเมื่อวนัที่ 7 มถิุนายน 2548 กรมป่าไม้ได้

มอบพื้นที่ดงักล่าวให้ ออป. ซึ่งสรา้งความเดอืดรอ้นให้กบัราษฎรที่

ทํากนิในพืน้ที่เป็นอนัมาก เนื่องจากถูกจบักุมดําเนินคดใีนขอ้หาบุก

รกุ แผว้ถาง ก่นสรา้ง 

     3) เกษตรกรายใดไม่มีเอกสารโดยชอบ ให้ตรวจสอบการเข้าทํา
ประโยชน์ โดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายภาพพืน้ที่นัน้ไวเ้ป็นครัง้แรก
หลงัวนัประกาศวา่เป็นพืน้ทีข่องรฐั พรอ้มทัง้ใชห้ลกัฐานอื่น แสดงการเขา้
ครอบครองทําประโยชน์มาก่อน ประกอบการพิสูจน์ หากพิสูจน์ได้ว่า
เกษตรกรเขา้ครอบครองก่อนประกาศเป็นที่ของรฐั เกษตรกรจะได้สทิธิ
ตามกฎหมายทีด่นิ หากพสิจูน์ไดว้า่เกษตรกรเขา้ครอบครองหลงัประกาศ
เป็นพื้นที่ของรฐั แต่เขา้ทําประโยชน์ในที่ดนิก่อนการเขา้ปลูกสวนป่าให้
นําเขา้พจิารณาในคณะกรรมการรว่มเพือ่พจิารณา ใหก้รมป่าไมแ้ละปฏริปู
ทีด่นิรว่มกนัพจิารณาตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริปูทีด่นิ ดงันี้ 
     3.1 กรณีพืน้ที่สวนป่ามลีกัษณะเป็นพืน้ทีส่วนป่าเสื่อมโทรม และกรม
ป่าไมต้รวจสอบแล้วมคีวามเหน็ว่าเป็นพื้นที่สมควรนําไปปฏริูปที่ดนิ ให้
กรมป่าไมแ้ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามขัน้ตอนเพื่อ
นําพืน้ทีด่งักลา่วไปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิใหเ้กษตรกร 
     3.2 กรณีพื้นที่สวนป่าที่ควรคงไวเ้ป็นป่าอนุรกัษ์ ป่าต้นนํ้าลําธาร ให้
ปฏริูปที่ดนิจดัหาแปลงใหม่เพื่อดําเนินการปฏริูปที่ดนิใหเ้กษตรกรต่อไป 
มต ิครม.ใหใ้ชห้ลกัเกณฑน์ี้ต่างจากการบุกรุกทีด่นิทัว่ไปใหใ้ชม้ต ิครม.30 
ม.ิย.2541 กรณีสวนปา่จะเฉพาะเจาะจง  

5 495/2548 247/2552 กรณีสวนปา่โคกยาวทบัทีด่นิทาํกนิ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ราษฎรบา้นโนนศลิาและบา้นทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร 

จ.ชยัภูม ิจํานวน 28 ครอบครวั 36 ราย ได้ถือครองทํากินในที่ดิน

     1. กฎกระทรวงฉบบัที ่538 (พ.ศ.2516) ประกาศป่าสงวนแห่งชาตปิ่า
ภซูาํผกัหนาม  
     2. มติ ครม.วันที่ 10 17 มีนาคม 2535 กําหนดพื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรกัษ์ 
     3. มต ิครม.วนัที ่13 กรกฎาคม 2531 กาํหนดพืน้ทีคุ่ณภาพลุม่นํ้า 
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พพิาทมาตัง้แต่ปี 2511 ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากในปี 2527 กรมป่า

ไม้โดยสํานักงานป่าไม้เขตนครราชสมีา ได้เข้ามาดําเนินการปลูก

สรา้งสวนปา่โคกยาว ในเนื้อทีป่ระมาณ 1,500 ไร ่ซึง่ซอ้นทบัทีด่นิทาํ

กินของผู้ร้อง ในช่วงสองปีแรกของการปลูกสร้างสวนป่า ผู้ร้องยงั

สามารถทาํประโยชน์ในพืน้ทีท่าํกนิได ้ต่อมาปี 2529 กองกําลงัทหาร

พรานจาก ทพ.25 (ชุมแพ) ไดอ้พยพผูร้อ้งออกจากพืน้ที ่โดยอา้งว่า

จะดําเนินการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ตามเงื่อนไขการสมัปทาน โดย

สญัญาว่าจะจดัหาที่ดนิชดเชยใหก้บัราษฎรคนละ 15 ไร่ แต่ปรากฏ

วา่พืน้ทีช่ดเชยมกีารถอืครองทาํประโยชน์ของราษฎรอยูก่่อนแลว้ ทาํ

ใหเ้กดิเรือ่งพพิาทกนัของราษฎรทัง้สองกลุม่  

     4. มต ิครม.วนัที ่30 มถิุนายน 2541 
     5. รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 41 และ มาตรา 59 

6 636/2548 

495/2548 

246/2552 กรณีเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ผาผึง้ทบัทีด่นิทาํกนิและถกูอพยพ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผู้ร้องที่ 1 เป็นราษฎรที่เคยอาศยัในบ้านห้วยโป่ง มอีาชพีปลูก

ขา้วโพด ถัว่แดง และยาสบู ไดถู้กอพยพออกจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์

ป่าผาผึ้ง เจา้หน้าที่ป่าไมแ้ละทหารไดเ้จรจากบัชาวบ้านหว้ยโป่งว่า 

โดยมขีอ้ตกลงวา่จะจดัหาทีท่ดแทนใหร้าษฎรภายใน 2 เดอืน และให้

ชาวบ้านเก็บผลผลิตได้ภายใน 3 เดือน แต่ต่อมาในเดือนมนีาคม 

2529 เจา้หน้าที่หน่วยปางม่วง - ผาผึ้งไดร้่วมกบัหน่วยทหารพราน

เข้ารื้อบ้านและขนย้ายทรพัย์สนิของชาวบ้าน โดยบอกให้ย้ายไป

     1. รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 41 และ มาตรา 59 
     2. พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2536 ประกาศพืน้ที่เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่า

ผาผึง้  
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ภมูลิาํเนาเดมิก่อนชัว่คราว เมื่อจดัหาทีด่นิจดัสรรแลว้จะแจง้ใหท้ราบ 

แต่จนบดันี้ยงัไมไ่ดร้บัคาํตอบตามขอ้ตกลง 

     ผูร้อ้งที ่2 เป็นราษฎรบา้นทุ่งลุยลาย ไดเ้ขา้ไปบุกเบกิทีด่นิทาํกนิ

ตัง้แต่ปี 2498 ต่อมาปี 2543 ได้มกีารประกาศให้พื้นที่ดงักล่าวเป็น

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าผาผึง้ ครอบคลุมทอ้งที ่ต.ทุ่งพระ ต.ทุ่งนาเลา 

ต.หว้ยยาง และ ต.ทุง่ลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชยัภมู ิ 

7 752/2550 489/2551 กรณีโครงการปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรตทิบัทีท่าํกนิของราษฎร 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผูร้อ้งเป็นชาวบา้นทีค่รอบครองทําประโยชน์ในบรเิวณพืน้ทีบ่า้น

นํ้ายาว หมูท่ี ่3 ต.อวน อ.ปวั จ.น่าน ตัง้แต่ปี 2518 ก่อนการประกาศ

เขตปา่สงวนแห่งชาตปิ่าดอยภูคา - ผาแดง และอุทยานแห่งชาตดิอย

ภูคา ชาวบา้นบางส่วนไดแ้จง้การครอบครองการทําประโยชน์ ตาม

มต ิครม.30 มถิุนายน 2541 โดยมเีอกสาร ทป.4 เป็นหลกัฐาน 

     ต่อมาบริษัท กสท.โทรคมนาคม ได้สนับสนุนให้สํานักบริหาร

พื้นที่อนุรกัษ์ที่ 13 (แพร่) ดําเนินการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า

ถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิในแปลง FPT.25 ทบัซ้อนบนที่ทําประโยชน์

ของผูร้อ้ง และในปลายปี 2550 ไดม้คีงานเขา้ดําเนินการปลกูป่าและ

แผว้ถางไรข่า้วโพดบางสว่นของผูร้อ้ง มกีารขม่ขูคุ่กคามผูร้อ้งใหอ้อก

จากแปลงปลกูปา่ดงักลา่ว 

     1. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 และแบบ ทป.4 
     2. รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 41 และมาตรา 66  
     3. มต ิครม. 17 มนีาคม 2535 กาํหนดพืน้ทีป่า่อนุรกัษ ื
     4. มต ิครม.21 ตุลาคม 2529 กาํหนดเขตชัน้คุณภาพลุม่นํ้า 
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 550/2548 424/2551 กรณีราษฎรไม่ได้รบัการจดัสรรที่ดินตามแผนการอพยพออกจาก

พืน้ทีป่ระกาศเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่และถกูจบักุม 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผูร้อ้งไดอ้าศยัและครอบครองใชป้ระโยชน์ทีด่นิทํากนิในพืน้ทีห่มู่
ที่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ตัง้แต่ปี 2524 แต่เมื่อมกีาร
ประกาศเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าอุทยานเสดจ็ในกรมหลวงชุมพรด้าน
ทศิเหนือเมื่อปี 2531 ได้มขีอ้ตกลงให้อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่
จํานวน 21 ราย ซึ่งชาวบ้านทัง้หมดก็ยนิยอมอพยพ แต่เจ้าหน้าที่
กลบัสามารถจดัหาทีด่นิ สปก.มารองรบัไดเ้พยีงจาํนวน 18 ราย สว่น
ผู้ร้องและชาวบ้านอีก 3 ราย ได้ตกค้างจากการอพยพ เนื่องจาก
เจา้หน้าทีไ่ม่สามารถจดัหาทีด่นิมารองรบัได ้ซึ่งปจัจุบนัราษฎรทัง้ 3 
รายยงัคงทํากนิในที่ดนิเดมิทีไ่ดค้รอบครองทําประโยชน์มาก่อนการ
ประกาศเป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า และมกีารเพิม่ขึ้น 1 ครอบครวั
จากบุตรของราษฎรที่ตกคา้งจากการอพยพ 1 ราย รวมเป็นราษฎร 
4 ครอบครวัที่ยงัไม่ได้รบัการจดัสรรที่ดินตามแผนการอพยพออก
จากพืน้ทีป่ระกาศเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 
 ในปี 2548 ผูร้อ้งไดถู้กกล่าวหาว่าบุกรุกยดึถอืครอบครองที่ดนิเขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ และถกูจบัดาํเนินคดใีนขอ้หายดึถอืครอบครอง ทาํ

ประโยชน์ ก่นสรา้ง และแผว้ถางทาํลายตน้ไมใ้นเขตปา่สงวน 

     1. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 

8 206/2548 423/2551 กรณี อออป.แผ้วถางป่าธรรมชาตแิละปลูกสวนยางพาราทบัซ้อนที่

ทาํกนิของราษฎร 

     1. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 56 58 59  
     2. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
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สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2548 

สาํนกังานอนุรกัษ์และพฒันาสวนป่าอําเภอหลงัสวน จ.ชุมพร ไดแ้ผว้

ถางและเผาป่าต้นนํ้าหลงัสวนบรเิวณบา้นหว้ยทรายขาว หมู่ที่ 8 ต.

หาดยาย อ.หลงัสวน จ.ชุมพร ประมาณ 700 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาตปิ่าพะโต๊ะ - ปากทรง ซึ่งยงัมสีภาพเป็นป่าธรรมชาตทิี่

ยงัอุดมสมบูรณ์และประชาชนไดช้่วยกนัดูแลรกัษาเป็นตน้นํ้าลําหว้ย

สาขาของแม่นํ้าหลงัสวน โดยสํานักงานอนุรกัษ์ฯ อ้างว่าได้รบัมอบ

พืน้ทีม่าจากกรมปา่ไมเ้พือ่ทาํการปลกูยางพารา  

ขอ้ 1 
     3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม ขอ้ 1 
     4. มต ิครม.30 มถิุนายน 2541 

9 205/2549 273/2551 กรณีนางหน่อดา ร่มไทรงาม ถูกจบักุมและจําคุกในขอ้หาบุกรุกป่า
สงวนแหง่ชาต ิ
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผูร้อ้งเป็นหลานของนางหน่อดา รอ้งเรยีนวา่เมื่อวนัที ่4 เมษายน 
2547 เจา้หน้าทีป่่าไมจ้ากหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ่มส.13 (แมก่ะใน) 
และสาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่16 สาขาแมส่ะเรยีงประมาณ 20 คน 
ไดเ้ขา้จบักุมนางหน่อดาในขณะทีก่ําลงัเขา้ตระเตรยีมพืน้ทีเ่พื่อทําไร่
หมนุเวยีนในทีด่นิทีน่างหน่อดาทาํกนิมาเป็นเวลานานกวา่ 40 ปี โดย
ถูกจบักุมในขอ้หาบุกรุกเขา้ไปยดึถอืครอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิ 
ก่นสรา้ง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม ้ในเขตป่าสงวนแห่งชาตปิ่าแม่ยวม
ฝ ัง่ซา้ย นางหน่อดาไดใ้หก้ารรบัสารภาพในชัน้สอบสวนแต่ไดใ้หก้าร
ปฏิเสธในชัน้การพิจารณาของศาล ในที่สุดศาลได้มีคําพิพากษา

     1. กฎกระทรวงกําหนดใหป้่าแม่ยวมฝ ัง่ซา้ยในทอ้งทีต่ําบลแม่ลาน้อย 
ตําบลบา้นกาศ ตําบลแม่คะตวน ตําบลกองก๋อย ตําบลแม่สะเรยีง จงัหวดั
แมฮ่อ่งสอน เป็นปา่สงวนแหง่ชาต ิ
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จาํคุก 2 ปี 
 ผู้ร้องเห็นว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า 

ดงันัน้ ราษฎรจงึไม่มเีอกสารสทิธ ิการประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ก็จะ

ประกาศทบัที่ทํากนิและที่อยู่อาศยัของราษฎรที่อยู่มาก่อนประกาศ

เขตป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 กรณีนางหน่อดาเป็นหญงิชราชาว

กะเหรีย่งทีไ่ม่สามารถอ่านเขยีนและฟงัภาษาไทยได ้และลูกหลานก็

ไม่เขา้ใจกระบวนการตามกฎหมาย ประกอบกบัได้ทํากนิเพื่อเลี้ยง

ชีพในที่ดินโดยสุจริตมานานก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิไมม่เีจตนาทีจ่ะกระทาํผดิกฎหมาย ดงันัน้การดาํเนินคดตี่อ

นางหน่อดาจงึเป็นการเลอืกปฏบิตัแิละไมเ่ป็นธรรม 

10 464/2548 260/2551 กรณีชาวไทยภูเขาถูกละเมดิสทิธใินที่ดนิทํากิน ต.เมอืงนะ อ.เชยีง
ของ จ.เชยีงใหม ่
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     นายปาเจ ป่าเล และนางยอ ป่าเล ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มเูซอ) 

ชาวบา้นหย่อมบา้นกองผกัปิ้ง บา้นเจยีจนัทร ์อยู่บา้นเลขที ่187 หมู ่

13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 

2548 หน่วยเฉพาะกิจ 127 (กองกําลงัผาเมือง) บ้านแม่จา และ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองนะ ได้จดัโครงสร้างฝายขนาดเล็ก 

(ฝายแมว้) กัน้ลําหว้ยสนักลางในเขตพื้นที่บ้านกองผกัปิ้ง ภายหลงั

ทําพิธีเปิดงานเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานในพื้นที่ดังกล่าว ได้ให้

     1. รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 4 มาตรา 30 วรรค 1 และวรรค 3 
มาตรา 46 มาตรา 48 มาตรา 59 
     2. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
ขอ้ 11 และขอ้ 26  
     3. ประกาศปา่สงวนแหง่ชาตปิา่เชยีงดาว เมือ่ ปีพ.ศ.2416  
     4. ประกาศอุทยานแหง่ชาตเิชยีงดาว เมือ่ พ.ศ.2543 
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ผูเ้ขา้รว่มงานช่วยกนัปลกูตน้ไมล้งในทีด่นิทาํกนิของชาวบา้นทีเ่ป็นที่

นาและทีไ่ร่ของชาวบา้นรวม 7 ราย และตดิป้ายประกาศขอ้ความว่า 

เขตป่าอนุรกัษ์ต้นนํ้า ห้ามเข้าไปทํากินเด็ดขาด โดยที่มไิด้แจ้งให้

เจ้าของที่ดนิทราบมาก่อนแต่อย่างใด เมื่อถึงช่วงฤดูกาลทํานาและ

ต้นกล้าเริม่แก่ แต่ก็ยงัไม่สามารถเขา้ทําการเพาะปลูกได้ ส่งผลให้

เกดิความเดอืดรอ้นมาก  

11 619/2549 250/2551 กรณีการออกเอกสารสทิธใินบรเิวณป่าพรุและการใชป้ระโยชน์พืน้ที่

สาธารณะ ต.แม่รําพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขีนัธ์ เพื่อสร้าง

โรงงานถลุงเหลก็ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     บรษิทั ประจวบพฒันา ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั และ เครอืสหวริยิา 

ไดข้ออนุญาตก่อสรา้งโรงงานถลุงเหลก็ในพืน้ที่ป่าพรุ หมู่ที่ 7 ต.แม่

ราํพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์โดยอา้งการมโีฉนดทีด่นิและ 

นส.3ก. ซึ่งบรเิวณดงักล่าวเป็นป่าพรุทีอุ่ดมสมบูรณ์ พชืส่วนใหญ่จะ

เป็นจาํพวกไมเ้สมด็ ตน้จาก เป้ง เฟิรน์ หวายลงิ กระจดูหนู ปลง ขึน้

เตม็พืน้ทีอ่ย่างหนาแน่นและมสีตัวอ์าศยัอยู่จาํนวนมาก เช่น นกอลีุม้ 

นกกระเรียน นกกาดํา นกกวัก เป็นต้น รวมเนื้อที่ป่าประมาณ 

12,000 ไร่ อยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการป่าชายเลน กรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ พืน้ทีด่งักล่าวอยูใ่กลก้บัแปลงปลกูป่า

     1. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1304 (1)  
     2. พระราชกฤษฎกีากําหนดป่าคุม้ครอง พ.ศ.2484 ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองแม่รําพึง ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 165 (พ.ศ.2509) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 และป่าไมถ้าวรตาม
มตคิณะรฐัมนตร ี
     3. อนุสญัญาแรมซาร ์(Ramsar Convention)  
     4. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 มาตรา 56 มาตรา 58 และมาตรา 59 
     5. รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 
     6. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
ขอ้ 1(2)  
     7. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม ขอ้ 1(2)  
     8. ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497 มาตรา 8 (1) 



5‐85 
 

ลาํดบั คาํรอ้ง รายงาน เรื่อง ข้อมลู 

ชายเลนเฉลมิพระเกยีรตฯิ และอยู่ใกลแ้นวเขตป่าสงวนแห่งชาตปิ่า

คลองแม่รําพงึเป็นป่าที่ราษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เพราะเป็นแหล่ง

ซบันํ้าจากหมูบ่า้นรอบตาํบลแมร่าํพงึ และบรษิทัอา้งวา่มเีอกสารสทิธิ

และกาํลงัไถทาํลายอยู ่ 

12 189/2549 216/2551 กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตดิอยสเุทพ - ปุย ทบัทีอ่ยูอ่าศยั

และทีท่าํกนิของราษฎร ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

สาระสาํคญัของคาํรอ้งสาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผูร้อ้งกบัพวกเป็นชาวบ้านบ้านแม่เหยีะใน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

เมื่อปีพ.ศ.2524 รฐัไดป้ระกาศอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ - ดอยปุย 

โดยมพีืน้ทีค่รอบคลุมพืน้ทีห่มูท่ี ่3 บา้นแมเ่หยีะทัง้หมด ทาํใหร้าษฎร

ไมส่ามารถขอออกเอกสารสทิธใินทีด่นิทาํกนิทีค่รอบครองได ้รวมทัง้

ไม่ได้ร ับการบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เพราะ

หน่วยงานรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งมไิดเ้ขา้มาดูแลใหบ้รกิาร โดยอา้งเหตุผลว่า 

บ้านแม่ เหียะอยู่ ในพื้นที่ของเขตอุทยานฯ  ทําให้ไม่สามารถ

ดาํเนินการตดิตัง้หรอืใหบ้รกิารสาธารณูปโภคพืน้ฐานต่าง ๆ ได ้

     1. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 
     2. มต ิครม. 11 พฤษภาคม 2542 
     3. พระราชกฤษฎกีากําหนดทีด่นิป่าดอยสเุทพใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาต ิ
โดยประกาศทบัแนวเขตป่าสงวนเดมิ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อ
วนัที่ 24 เมษายน 2524 และมกีารขยายอาณาเขตออกไปอีกในปีพ.ศ.
2525 
     4. โครงการนําร่องการพฒันาการมสี่วนร่วมเพื่อการจดัการอุทยาน
แห่งชาตอิย่างยัง่ยนื ดําเนินการโดยอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ - ดอยปุย 
กรมอุทยานแหง่ชาตฯิ 
     5. ประกาศเขตที่ดนิในท้องที่ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ ตาม
พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการหวงหา้มทีด่นิของรฐัอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผ่นดนิ พ.ศ.2478 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 
2492  
     6. กฎกระทรวงฉบบัที่ 25 กําหนดให้พื้นที่ดอยสุเทพ ต.โป่งแยง ต.
ดอนแกว้ ต.แมแ่รม ต.แมส่า อ.แมร่มิ ต.สเุทพ ต.ชา้งเผอืก ต.แมเ่หยีะ ให้
เป็นปา่สงวนแหง่ชาต ิประกาศเมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2507 
     7. มตคิรม.เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2510 กําหนดใหป้่าดอยสุเทพเป็น
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ป่าสงวนแห่งชาตพิเิศษ (เพราะเป็นพืน้ที่ทีม่คีวามพเิศษมากที่สุดกว่าทุก
ปา่สงวนในประเทศไทย โดยมหีลกัเกณฑพ์เิศษดงันี้ 
     ก. หา้มมใิหอ้นุญาตใหค้นเขา้อยูอ่าศยัทาํกนิ ยกเวน้ 
     1. ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัเดมิทีส่ามารถอยูไ่ดจ้นชัว่อายขุองคนผูน้ัน้เทา่นัน้ 
     2. สาํหรบัผูท้ีไ่ดป้ลูกพชืผลอาสนิอยู่เดมิกผ็่อนผนัใหอ้ยู่ไปจนชัง่ชวีติ 
ทัง้นี้ใหม้เีงือ่นไขประกอบการอนุญาตใหร้ดักุม 
     3. สาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการใด ๆ เพื่อรบัประโยชน์
จากปา่ เชน่ ระบดิหนิ ขดุแร ่กใ็หท้าํต่อไปจนกวา่จะหมดอายใุบอนุญาต 
     ข. เพื่อเป็นการรกัษาต้นนํ้าลําธาร ปูชนียสถาน และพระราชฐาน 
ตลอดจนต้นนํ้าลําธารและธรรมชาต ิและสถานที่อนัสวยงาม จงึกําหนด
หลกัการเป็นกรณีพเิศษวา่ บรเิวณตอนใด กําหนดใหว้า่ทีใ่ดบา้งทีส่ามารถ
ใหม้กีารปลกูสรา้งเพือ่ทาํการใด ๆ ใหเ้ป็นการแน่นอนไวด้ว้ย 
     8. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 30 วรรค 1 และ
มาตรา 48 
     9. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
ขอ้ 26 

13 366/2548 551/2550 กรณีหน่วยป้องกนัรกัษาปา่ใชอ้าํนาจและกาํลงัเขา้จบักุมเกนิกวา่เหตุ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผูร้อ้งเป็นผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนํ้าหนาววทิยาคม หมู่ที ่1 ต.นํ้า

หนาว อ.นํ้าหนาว จ.เพชรบรูณ์ รอ้งเรยีนวา่ เมื่อมกีารออกกฎหมาย

ป่าไม้พ.ศ.2484 พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ

     1. ประกาศพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตปิา่นํ้าหนาว 
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ประกาศเขตพืน้ทีป่่าตน้นํ้าทาํใหพ้ืน้ทีอ่ําเภอนํ้าหนาวทัง้อําเภออยูใ่น

เขตป่าสงวนแห่งชาตแิละส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่กลายเป็นผู้บุกรุก

พืน้ที่ป่า เนื่องจากมเีพยีงเอกสาร ส.ค.1 ทําให้เจา้หน้าที่จากหน่วย

ป้องกนัรกัษาป่านํ้าหนาว เจ้าหน้าที่ป่าไม้จงัหวดัพษิณุโลก เลือก

ปฏบิตัใินการเขา้จบักุมชาวบ้านขอ้หาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ

โดยเมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2548 เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่

ตาํรวจตระเวนชายแดนกวา่ 100 นาย เขา้จบักุมผูร้อ้งในขอ้หาบุกรุก

ปา่สงวนแหง่ชาต ิ

14 128/2548 549/2550 กรณีถูกเจา้หน้าทีข่องรฐัเลอืกปฏบิตัจิบักุมเรื่องทีด่นิในเขตป่าสงวน

แหง่ชาตนิํ้าหนาว 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผูร้อ้งรอ้งเรยีนว่า ไดค้รอบครองที่ดนิในพืน้ที่ ต.นํ้าหนาว อ.นํ้า
หนาว จงเพชรบรูณ์ ตัง้แต่พ.ศ.2539 ซึง่ขณะนัน้มปีระชาชนอาศยัอยู่
เป็นจํานวนมาก มรีะบบสาธารณูปโภค และมสีถานทีร่าชการต่าง ๆ 
ระหวา่งครอบครองทีด่นิดงักลา่ว ผูร้อ้งไดเ้สยีภาษทีีด่นิและมเีอกสาร
ทีท่างราชการออกให ้ทาํใหผู้ร้อ้งเขา้ใจวา่สามารถทีจ่ะอยู่อาศยัไดจ้งึ
ได้ทําการปลูกบ้าน ทําสวนผลไม้และการเกษตร ผู้ร้องได้อยู่อย่าง
เปิดเผยในทีด่นิดงักล่าวตลอดมา จนกระทัง่วนัที ่24 กนัยายน 2547 
ได้มเีจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาตรวจค้นบ้านของผู้ร้องและแจ้งว่าผู้ร้อง
และสามรีว่มกนัยดึถอืครอบครองทีด่นิในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ
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15 591/2548 

7/2548 

26/2549 

616/2547 

107/2548 

445/2550 กรณีนโยบายหา้มตดัโคน่ยางพาราหมดอายใุนเขตปา่ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     เป็นกรณีการรอ้งเรยีนจากชาวสวนยางพาราจาํนวนมากในหลาย
พื้นที่ทัง้ภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ไม่สามารถตัดต้นยางเก่าที่
หมดอายุการใหน้ํ้ายางแลว้ และกองทุนสงเคราะหก์ารทาํสวนยางได้
ระงบัการอุดหนุนเพื่อการปลูกใหม่ โดยอ้างว่ากรมป่าไมไ้ม่อนุญาต
ใหโ้คน่ตน้ยางรวมทัง้การปลกูใหม ่เนื่องจากเป็นทีด่นิในเขตป่าสงวน
แหง่ชาต ิโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแกไ้ขปญัหาดว้ย
โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน โดยมคีาํรอ้งในกรณีนี้ดงันี้ 
     1. คาํรอ้งที ่591/2548 นายสมหมาย พฒัน์มาก และราษฎรหมู ่2 
บา้นปรกิ ต.ตาํตวั อ.ตะกัว่ปา่ จ.พงังา 
     2. คํารอ้งที่ 7/2548 นายมนัส ใจเกลี้ยง และราษฎรหมู่ 7 ต.เพ
หลา อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่
 3. คําร้องที่ 26/2549 นายแคล้ว บุญเศษ และพวกในนามศูนย์
ประสานงานเครอืขา่ยองคก์รชุมชนรกัเทอืกเขาบรรทดั จ.ตรงั 
 4. คํารอ้งที่ 616/2547 นายจําเรญิ เพง็เลง็ และราษฎร ต.ละมอ อ.
นาโยง จ.ตรงั 
 5. คํารอ้งที ่107/2548 นายยุทธพร ศรภีกัด ีและราษฎร 6 หมู่บา้น 
ต.ลาํสนิธุ ์กิง่อ.ศรนีครนิทร ์จ.พทัลุง 

     1. มติครม.เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2546 อนุมตัิให้องค์การสวนยาง
ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในพืน้ที่สวนยางของเกษตรกรในเขตป่า
สงวนแหง่ชาตหิรอืปา่ทีม่มีตคิณะรฐัมนตรใีหร้กัษาไวเ้ป็นปา่สงวนแห่งชาต ิ
และนํามาจดัสรรใหเ้กษตรกรตามกฎเกณฑเ์งือ่นไข 
     2. มติ ครม.วนัที่ 30 มกราคม 2547 กําหนดว่าต้นยางในป่าสงวน
แหง่ชาตแิละป่าอนุรกัษ์ถอืเป็นสมบตัขิองชาต ิตอ้งมหีลกัฐานการถอืครอง
ทีด่นิจงึโคน่ได ้
     3. มต ิครม.13 มกราคม 2547 ครม.เหน็ชอบในหลกัการโครงการ
แปลงสวนยางเป็นทุน 
     4. มติ ครม . 16 กรกฎาคม 2547 ครม.เห็นชอบในการเข้าทํา
ประโยชน์ในพืน้ทีส่วนยางเป็นเวลา 25 ปี ใหอ้งคก์ารสวนยางเป็นผูไ้ดร้บั
ประโยชน์จากตน้ยาง ไมย้าง และผลผลติยาง และใหก้ระทรวงเกษตรรบั
ความเหน็ของสํานักงานบรหิารการแปลงสนิทรพัย์เป็นทุนและกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตไิปพจิารณาดาํเนินการ 
     5. พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 16 มาตรา 18 และ
มาตรา 20 
     6. กฎกระทรวงฉบบัที่ 1106 พ.ศ.2528 ว่าด้วยการทําไม้ในเขตป่า
สงวนแห่งชาต ิเป็นกรณีเกษตรสามารถเอาไมย้างพาราออกจากที่ดนิได ้
โดยไมต่อ้งมใีบอนุญาต สทก. 
     7. ระเบยีบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการขออนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์หรอือยู่
อาศยัภายในเขตปา่สงวนแหงชาต ิพ.ศ.2548  
     8. มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสวนยาง เมื่อวนัที่ 11 
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ธันวาคม 2546 “อนุมัติให้องค์การสวนยางทําการขออนุญาตเข้าทํา
ประโยชน์ในพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
หรือป่าที่คณะรฐัมนตรีมีมติให้รกัษาไว้เป็นสมบัติของชาติ และนํามา
จดัสรรใหเ้กษตรกรตามกฎเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารปฏบิตัขิององคก์าร
สวนยางไมเ่กนิรายละ 30 ไร”่ 
     9. สําเนาหนังสอืกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602/577 ลงวนัที่ 14 
กรกฎาคม 2547 ถงึปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิกําหนดแนวทาง
ปฏบิตัสิาํหรบัการดําเนินงานตามโครงการแปลงสวนยางเป็นทุน 3 เรื่อง 
รวม 19 ขอ้ โดยขอ้ทีเ่ป็นประเดน็สาํคญัคอื 
     1) พืน้ทีอ่นุญาต ใหต้ามรายชื่อสาํรวจแลว้ 43,225 ราย ใน 17 จงัหวดั
ที่มตี้นยางพาราอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยไม่ขดักบัมาตรการการใช้ที่ดนิใน
พื้นที่ลุ่มนํ้า การใช้ป่าสงวนแห่งชาติตามมติครม. ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า
อนุรกัษ์ ตามมตคิรม.วนัที่ 10 และ 17 มนีาคม 2535 ไม่เป็นพื้นที่ป่าปิด
ตามประกาศกองทพัภาคหรอืประกาศสํานักนายกรฐัมนตร ีและมคีวาม
ลาดชนัไมเ่กนิ 35 องศา 
     2) การตรวจสอบพื้นที่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรม
อุทยานแห่งชาตฯิ องคก์ารสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแต่ละ
จงัหวดั โดยทําแผนทีร่ะวางมาตราส่วน 1 : 50,000 และลงในแผนที่ทา้ย
กฎกระทรวงทีป่ระกาศปา่นัน้ ๆ เป็นปา่สงวนแหง่ชาต ิ
     3) การอนุญาตให้ทําไม้ การทําไม้ยางพาราให้ตดัออกได้เฉพาะที่มี
อายุ 15 ปีขึน้ไป หา้มตดัไมท้ีข่ ึน้อยูต่ามธรรมชาตซิึง่มกีารบนัทกึตําแหน่ง
ไว้ แผนที่และค่าพิกัด  GPS ไว้ด้วย  ทัง้ นี้การทําไม้ให้ปฏิบัติตาม
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กฎกระทรวงฉบบัที่ 1106 (พ.ศ.2528) ออกตามความพระราชบญัญตัปิ่า
สงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 ว่าดว้ยการทําไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิและ
ระเบยีบกรมป่าไมว้่าด้วยการอนุญาตทําไมภ้ายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
โดยอนุโลม การเกบ็ค่าภาคหลวงไม ้ค่าบํารุงป่า และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
ให้เรยีกเก็บตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 1221 (พ.ศ.2531) ออกตามความ
พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 โดยอนุโลม 
     10. มติ ครม.วนัที่ 27 ธันวาคม 2548 เห็นชอบข้อพิจารณาจาก
กระทรวงเกษตรฯ ใหช้ะลอการออกหลกัฐานและการอนุญาตใหเ้ช่าทีด่นิที่
เป็นของรฐัไวเ้ป็นการชัว่คราว จงึส่งผลใหก้ารดําเนินการโครงการแปลง
สวนยางเป็นทุนตอ้งชะลอไป 
     11. พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ.2503 โดยกําหนด
หลกัเกณฑร์บัการสงเคราะหป์ลกูแทน คอื  
     1) สวนยางมเีนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ แต่ละไร่มตีน้ยางไม่น้อยกว่า 10 
ตน้ หรอืเฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 25 ตน้ต่อไร ่(มาตรา 3) 
     2) สวนยางตามขอ้หนึ่ง ตอ้งไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแหงชาต ิหรอืที่ดนิ
หวงหา้มของทางราชการ 
     3) สวนยางตามข้อหนึ่ง ต้องมอีายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป หรอืต้นยงั
ทรดุโทรมเสยีหาย หรอืใหน้ํ้ายางน้อยลงแลว้ (มาตรา 8) 
     12. ระเบียบสํานักงาน สกย.ฉบบัที่ 46(2523) เรื่องการขอรบัการ
สงเคราะหเ์พื่อปลูกแทน กําหนดว่า สวนยางตอ้งไม่อยู่ในป่าทีอ่ยู่ระหว่าง
การดําเนินการสงวน หรอืป่าทีค่รม.มมีตกิําหนดไวใ้หเ้ป็นป่าถาวรอนัเป็น
สมบตัขิองชาต ิและหากเป็นที่ดนิมอืเปล่ากผ็่อนผนัใหย้ื่นคําขอปลูกแทน
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ได ้โดยนําหลกัฐาน เชน่ ภบท.6 ใบนําสาํรวจ ฯลฯล กบัหนงัสอืรบัรองการ
ครอบครองทีด่นิสวนยางของผูร้บัการสงเคราะห ์ตามแบบทีส่าํนักงานได้
กาํหนดไวแ้ทนหลกัฐานการถอืครองทีด่นิได ้
     13. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 48 มาตรา 60มาตรา 61และมาตรา 84 
     14. กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเศรษฐกจิสงัคม และวฒันธรรม ขอ้ 1 
     15. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 

16 635/2547 418/2550 กรณีการปลูกสรา้งสวนป่าคอนสาร ทบัที่ทํากนิราษฎร ต.ทุ่งพระ อ.

คอนสาร จ.ชยัภมู ิ

สาระสาํคญัของผูร้อ้ง 
     ผูร้อ้งและราษฎรเครอืข่ายองค์กรชาวบา้นอนุรกัษ์ลุ่มนํ้าเซนิ ใน

พืน้ที ่ต.ทุ่งพระ ต.ทุ่งนางเลา อ.คอนสาร และ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน 

จ.ขอนแก่น จาํนวน 279 ราย ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการปลกูสรา้ง

สวนป่าคอนสารทบัที่ดนิทํากินราษฎร ซึ่งดําเนินการโดยองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม ้(ออป.) สวนป่าดงักล่าวเริม่เขา้มาดําเนินการเมื่อ

ปี 2521 เป็นต้นมา ตามเงื่อนไขของการสมัปทานทําไมใ้นพื้นที่ป่า

สงวนฯป่าภูซําผกัหนาม โดยการปลูกสร้างสวนป่าดําเนินการใน

ระบบสมาชกิโครงการหมูบ่า้นปา่ไม ้รวมเนื้อทีท่ ัง้สิน้ 4,401 ไร ่จงึทาํ

ให้เกิดการทับซ้อนที่ดินทํากินของราษฎร และนํามาสู่ปญัหา

ผลกระทบและความขดัแยง้ในเวลาต่อมา 

 

     1. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 48 
     2. รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 41 และมาตรา 42 
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17 436/2549 

109/2550 

362/2550 กรณีปา่สงวนแหง่ชาตเิขาพระวหิารทบัทีท่าํกนิของราษฎร 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผู้ร้องและราษฎรจํานวน 35 คน ได้รบัความเดอืดร้อนจากการ
ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระวหิาร (ป่าพนมปะโนหรือภู
กระทุง) และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าพนมดงรกัทบัทีท่ํากนิของราษฎร 
ต.บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ ซึ่งราษฎรไดค้รอบครองทํากนิมา
ตัง้แต่ปี 2504 แต่มคีวามจําเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจาก
ทางกองทัพบกได้ขอร้องให้ราษฎรอพยพออกจากพื้นที่เป็นการ
ชัว่คราวเนื่องจากเป็นพื้นที่สู้รบของคอมมิวนิสต์ในปี 2518 และ
ต่อมาปี 2526 - 2528 มีสงครามระหว่างประเทศกัมพูชากับ
เวียดนาม ราษฎรชาวกัมพูชาได้อพยพลี้ภัยมาอาศัยอยู่ที่หลัก
กิโลเมตรที่ 4 - 16 (ถนนบ้านสําโรงเกียรตฺ - ช่องกระบาลกระไบ) 
รฐับาลก็ได้ประกาศให้พื้นที่ดงักล่าวเป็นพื้นที่กฎอยัการศกึและได้
อพยพราษฎรออกจากพื้นที่อีกครัง้ และในปี 2533 กรมป่าไม้ได้
ประกาศให้พื้นที่ดงัเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตเิขาพระวหิารทบัที่ดนิ
ทาํกนิของชาวบา้น ทําใหเ้มื่อราษฎรทยอยกลบัเขา้มาทาํกนิในพืน้ที่
เดมิอกีครัง้ภายหลงัจากสถานการณ์สงครามสงบลง กถ็ูเจา้หน้าทีป่่า
ไม้จบักุม โดยอ้างว่าบริเวณหลกักิโลเมตรที่ 4 - 16 เป็นพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาต ิโดยเริม่มกีารจบักุมชาวบา้นมาตัง้แต่ปี 2539 จนทํา
ใหช้าวบา้นหวาดกลวัและไมก่ลา้กลบัเขา้ไปทาํกนิในพืน้ทีเ่ดมิ ต่อมา
พืน้ทีด่งักล่าวไดถู้กกล่าวอา้งจากหวัหน้าเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าพนม
ดงรกัวา่จะผนวกพืน้ทีด่งักลา่วเขา้เป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ดว้ย 

     1. พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเ้ป็นพืน้ที่คุม้ครอง “ป่าเขาพระวหิาร” 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวนัที่ 12 พฤษภาคม 2496 เป็นป่า
สงวนแห่งชาตปิ่าเขาพระวหิาร ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 725 พ.ศ.2518 
และตามกฎกระทรวงฉบบัที ่829 พ.ศ.2522 ปจัจุบนัเป็นป่าสงวนแหงชาติ
ปา่เขาพระวหิารตามกฎกระทรวงฉบบัที ่1228 พ.ศ.2533  
     2. พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าพนมดงรกั 
เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 251 
     3. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 และการสาํรวจตามแบบ ทป.4 
     4. โครงการจดัสรรทีด่นิทาํกนิใหเ้กษตร (สทก.)  
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18 354/2548 293/2550 กรณีเขตป่าไมถ้าวร เขตป่าสงวนแห่งชาต ิและเขตอุทยานแห่งชาต ิ

ทบัทีด่นิทาํกนิของชาวบา้น 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ปี 2548 พืน้ทีบ่รเิวณหมู่ที ่1 บา้นทุ่งโป่ง (ตนีธาตุ - นาฮ)ี ต.แม่
แรม อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ ได้ถูกประกาศให้เป็นจุดเดนิสํารวจเพื่อ
ออกโฉนดทีด่นิ แต่เจา้หน้าทีด่าํเนินการสาํรวจฯ แจง้วา่ ทีด่นิทีผู่ร้อ้ง
ครอบครองเป็นที่ที่อยู่ในเขตป่าไมถ้าวร บางสว่นอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิและบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิจงึไม่สามารถออก
โฉนดที่ดนิได ้ทัง้นี้ผูร้อ้งยนืยนัว่า ที่ดนิของผูร้อ้งเป็นที่ดนิที่อยู่นอก
เขตปา่ ตามมต ิครม. 2509 และมกีารขดีเขตป่าผดิพลาดลงในระวาง
แผนทีต่ ัง้แต่ปี 2531 

     1. มต ิครม. 14 พฤศจกิายน 2504 กําหนดใหพ้ื้นที่บรเิวณป่าแม่รมิ 
(แปลง 1) เป็นพืน้ทีป่า่ไมข้องชาต ิ
     2. ประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 12 
(พ.ศ.2507) เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2507 
     3. มต ิครม.วนัที่ 21 มถิุนายน 2509 เหน็ชอบตามผลการพจิารณา
ของคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ ครัง้ที ่1/2508 เนื่องจากป่าแปลงนี้เป็นป่า
ตน้นํ้าลาํธารสภาพปา่ยงัด ีควรจาํแนกไวเ้ป็นปา่ไมท้ัง้แปลง  

19 350/2548 55/2549 กรณีการประกาศเขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าภูผาแดง อ.หล่มสัก จ.

เพชรบรูณ์ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผู้รอ้งเป็นตวัแทนชาวบ้านที่ได้รบัความเดอืดร้อนจากกรณีการ
ประกาศเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าภูผาแดง โดยมีสภาพปญัหาและ
ผลกระทบอนัเนื่องมาจากความไม่ชดัเจนเกี่ยวกบัการจําแนกพื้นที่
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิระหว่างพืน้ทีป่่าไมก้บัเขตของชุมชน ทาํใหเ้กดิ
ปญัหาการทับซ้อนสิทธิในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัยของราษฎร 
นอกจากนัน้เจา้หน้าที่ป่าไมไ้ดด้ําเนินการที่เพิม่ความเดอืดรอ้นโดย
การอพยพราษฎรบ้านห้วยหวายออกจากพื้นที่ดนิทํากินเดมิตัง้แต่

     1. พระราชกฤษฎีประกาศจดัตัง้เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าภูผาแดง เมื่อ
วนัที ่26 พฤศจกิายน 2542  
     2. มติ ครม.วนัที่ 16 กนัยายน 2540 และวนัที่ 30 มถิุนายน 2541 
เรือ่งการสาํรวจการถอืครองทีด่นิ 
     3. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 มาตรา 56 มาตรา 59 และมาตรา 61 
     4. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

ขอ้ 1 ขอ้ 1 ยอ่ย ขอ้ 2 ยอ่ย และ ขอ้ 3 ยอ่ย 
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พ.ศ.2546 และยงัได้กําหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ
หมูบ่า้นป่าไมแ้ผนใหม่โดยทีผ่่านมาชาวบา้นไม่รบัขอ้มลูรายละเอยีด
ของโครงการแต่อยา่งใด และมกีารจบักุมราษฎรในขอ้หาบุกรุกพืน้ที่
ปา่อกีหลายราย  

20 92/2550 105/2552 กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ประกาศแนวเขต
อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะช้างทบัที่ดนิทํากนิ ยดึถือครอบครองที่ดนิ
ของราษฎรโดยมชิอบ 
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
 ผูร้อ้งเป็นประธานประชาคมกิง่อําเภอเกาะชา้ง จ.ตราด รอ้งเรยีนว่า 
ราษฎรกิ่งอําเภอเกาะช้างประสบปญัหาในเรื่องที่ดินทํากิน ที่อยู่
อาศยั ซึ่งครอบครองมาอย่างยาวนาน ต่อมาได้มกีารประกาศเขต
อุทยานแห่งชาตเิกาะชา้งเมื่อปี 2525 โดยทีไ่มไ่ดร้บัฟงัความคดิเหน็
ของราษฎรในพื้นที่ ทําให้ราษฎรในพื้นที่ได้ร ับความเดือดร้อน 
นอกจากนี้ภายหลงัทีไ่ดม้กีารประกาศเขตอุทยานแห่งชาตแิลว้ ไดม้ี
การดําเนินคดจีบักุมราษฎร และมกีารใชก้ําลงัเจา้หน้าทีพ่รอ้มอาวุธ
บุกเข้าทําลายสวนผลไม้ของราษฎรจํานวนหลายราย ในขณะที่
อุทยานแห่งชาตฯิ ได้เขา้ไปดําเนินการก่อสรา้งสิง่ปลูกสรา้งคล้ายรี
สอรท์ มหีอ้งพกั จุดชมววิ หอ้งนํ้า และบงักะโลจาํนวนมาก พรอ้มทัง้
แจ้งความดําเนินคดีเจ้าของที่ดินเดิมว่าบุกรุกอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะชา้งอกีดว้ย 

     1. มต ิครม.ปี 2513 ประกาศใหเ้กาะชา้งเป็นเขตปา่ไมถ้าวรทัง้เกาะ 
     2. ปี 2525 ประกาศเขตอุทยานแหง่ชาตเิกาะชา้ง 
     3. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 
     4. รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 41 

21 158/2550 360/2551 กรณีราษฎรถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรตัน์ธารา - หมู่

เกาะพพี ีและเจา้หน้าทีป่า่ไมจ้บักุม ขม่ขู ่คุกคาม และทาํลายอาสนิ 

     1 .  หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ที่ ทส 
0905.4/11946 ลงวนัที่ 5 สงิหาคม 2546 เรื่อง หลกัเกณฑ์และแนวทาง



5‐95 
 

ลาํดบั คาํรอ้ง รายงาน เรื่อง ข้อมลู 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     นายนิยม อยู่ทอง ผู้ร้องซึ่งเป็นประธานกลุ่มพทิกัษ์สทิธทิํากิน
บา้นคลองทรายดนิแดงน้อย หมู่ที่ 6 ต.หนองทะเล อ.เมอืง จ.กระบี ่
รอ้งเรยีนว่าราษฎรในพืน้ที่บา้นคลองทรายดนิแดงน้อย ได้รบัความ
เดอืดรอ้นเนื่องจากการดาํเนินการของเจา้หน้าทีอุ่ทยานแห่งชาตหิาด
นพรตัน์ธารา - หมู่เกาะพีพี และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่
ดงักล่าวไดท้ําการจบักุมขม่ขู ่คุกคาม และปิดประกาศใหผู้ก้ระทาํผดิ
ทําลายหรอืรือ้ถอนพชืผลอาสนิ สิง่ก่อสรา้งหรอืสิง่อื่นใดที่ผดิไปจาก
สภาพเดมิออกไปใหพ้น้อุทยานแห่งชาต ินอกจากนี้เจา้หน้าที่ยงัได้
ทําลายอาสนิของราษฎรในพืน้ที่ โดยอ้างว่าราษฎรทํากนิในเขตป่า
สงวนแห่งชาต ิและเขตอุทยานแห่งชาต ิซึ่งเจา้หน้าที่มไิดต้รวจสอบ
ข้อเท็จจรงิจากราษฎรว่าได้ทํากินในพื้นที่มาเป็นระยะเวลาเท่าใด 
โดยมลีาํดบัเหตุการณ์ดงันี้ 
     1. ปี 2526 ประกาศเขตอุทยานแห่งชาตหิาดนพรตัน์ธารา - หมู่
เกาะพพี ี
     2. ปี 2549 หวัหน้าอุทยานแห่งชาตอิอกประกาศเรื่องใหผู้ก้ระทาํ
ผดิทาํลายหรอืรือ้ถอนผลอาสนิ 
     3. เดือนมีนาคม 2550 เจ้าหน้าที่ได้เข้าจบักุม ข่มขู่ คุกคาม
ราษฎรหลายครัง้ 
 

ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใชอ้ํานาจของพนักงานเจา้หน้าที่ ตามมาตรา 22 แห่ง
พระราชบญัญตัอิุทยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 (การรือ้ถอนผลอาสนิ)  
     2. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 
     3.รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 48 มาตรา 66 
 

22 463/2549 380/2550 กรณีจบักุมและสัง่อพยพราษฎรเผ่าลีซูและอาข่าบ้านห้วยโก๋น 21 

ราย ต.ปา่ตุม้ อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม ่

     1. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 
     2. มต ิครม. 11 พฤษภาคม 2542 การลงทะเบยีนทีด่นิทาํกนิ 
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สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2549 เจ้าหน้าที่อําเภอพรา้ว เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สํานักงานส่วนบริหารจดัการพื้นที่ป่า
อนุรกัษ์ที่ 16 ทหารกองกําลงัผาเมอืง อบต.ป่าตุ้ม และอาสาสมคัร
รกัษาดนิแดน (อส.) จํานวนประมาณ 300 นาย พรอ้มอาวุธปืน เขา้
ปิดล้อมจับกุมชาวบ้านห้วยโก๋น หมู่ที่ 11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.
เชยีงใหม่ โดยจบักุมชาวบา้นที่เป็นหวัหน้าครอบครวัรวมทัง้ผู้หญิง 
21 คน เป็นชาวไทยภเูขาเผา่ลซีแูละอาขา่ และอาํเภอพรา้วมคีาํสัง่ให้
อพยพหมู่บ้านห้วยโก๋นออกจากพื้นที่ทันที การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ข้างต้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิตและจิตใจ 
เนื่องจากหวัหน้าครอบครวัถูกดําเนินคด ีและไมม่กีารรองรบัทีท่าํกนิ
และทีอ่ยูอ่าศยัแต่อยา่งใด 
 
 

     3. ปีพ.ศ.2542 ประกาศเขตอุทยานแหง่ชาตศิรลีานนา 
     4. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 31 

23 634/2547 352/2550 กรณีการประกาศเขตที่ดินของรฐัไม่ชัดเจน และทับที่ทํากินของ
ราษฎรใน ต.หว้ยนํ้าขาว และ ต.คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ 
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     บ้านควนใต้ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยนํ้าขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็น

ชุมชนที่มบี้านเรอืนอาศยัอยู่ประมาณ 100 หลงัคาเรอืน ประชากร

จํานวนประมาณ 400 คน ส่วนใหญ่เขา้มาอยู่อาศยัในพืน้ที่ดงักล่าว

ประมาณ 100 กว่าปี สภาพพืน้ทีบ่างสว่นยงัเป็นเขตป่าชายเลนและ

     1. กฎกระทรวงฉบบัที ่1,021 (พ.ศ.2526) กําหนดใหป้่าเลนคลองพน
และปา่กลาเสน้อย เป็นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ
     2. กฎกระทรวงฉบบัที่ 1027(พ.ศ.2526) กําหนดใหป้่าคลองพนและ
ปา่บากนั จงัหวดักระบี ่เป็นปา่สงวนแหง่ชาต ิ 
     3. กฎกระทรวงฉบบัที่ 486(พ.ศ.2516) กําหนดให้ป่าชายเลนคลอง
บางผึง้และป่าคลองพอ่ในทอ้งทีต่.เพหลา ต.คลองท่อม และต.หว้ยนํ้าขาว 
จ.กระบี ่เป็นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ
     4. มต ิครม.วนัที ่15 ธนัวาคม 2530 กําหนดใหป้่าชายเลนทีเ่ป็นเขต
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บางส่วนเป็นที่ตัง้เขตนิคมสหกรณ์ อ.คลองท่อม ต่อมาได้มีการ

ประกาศใหพ้ืน้ทีห่มูท่ี ่6 เกอืบทัง้หมดเป็นเขตปา่คุม้ครอง ทาํใหพ้ืน้ที่

ทัง้หมดกลายเป็นเขตหา้มอยูอ่าศยั 

อนุรกัษ์ หา้มใชป้ระโยชน์ใด ๆ ทัง้สิน้ โดยหากตอ้งการใชป้ระโยชน์ต่อขอ
อนุมตัคิณะรฐัมนตรเีป็นการเฉพาะรายเพื่อใหย้กเลกิเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
ไมว่า่จะเป็นการใชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานรฐัหรอืเอกชน 
     5. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 48 มาตรา 61  

26 459/2546 350/2550 กรณีการคดัคา้นการอนุญาตใหเ้อกชนเช่าทําสวนป่า ในเขตพืน้ทีป่่า
สงวนแหงชาตปิา่ดงใหญ่ อ.โนนดนิแดง จ.บุรรีมัย ์
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ปีพ.ศ.2539 ได้มกีารประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
ใหญ่ใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าและอุทยานแห่งชาตติาพระยา ทบั
ซ้อนพื้นที่ทํากินของประชาชนจนมีการเรียกร้องให้ถอยแนวเขต
รกัษาพนัธุ์สตัวป์่าออกไปอกี 5 กโิลเมตร และการทีร่ฐัอนุญาตสวน
ป่ายคูาลปิตสัของภาคเอกชนมายาวนานไดส้รา้งปญัหาต่าง ๆ ใหแ้ก่
ประชาชนใน 26 หมู่บ้านของ ต.ลํานางรอง ต.โนนดนิแดง และ ต.
ส้มป่อย เป็นอย่างมาก ประชาชนในพื้นที่ อ.โนนดินแดงได้มกีาร
เคลื่อนไหวเรยีกรอ้งไมใ่หต้่ออายุสมัปทานการเช่าป่าของ บ.นางรอง
อุตสาหกรรม จํากดั ซึ่งเช่าพื้นที่ป่าจํานวน 2,830 ไร่ ตัง้แต่วนัที่ 9 
มถิุนายน 2531 

     1. ประกาศป่าคุม้ครองป่าดงใหญ่ในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่65 ตอน
ที ่68 ตาม พรบ.คุม้ครองและสงวนปา่ พ.ศ.2481  
     2. กฎกระทรวงฉบบัที ่58 (พ.ศ.2502) ประกาศพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาติ
ปา่ดงใหญ่ 
     3. พระราชกฤษฎกีากําหนดพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตปิ่าดงใหญ่เป็นเขต
รกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่ วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเลม่ที ่113 ตอนที ่65 ก วนัที ่22 พฤศจกิายน 2539 
     4. พระราชกฤษฎกีากาํหนดใหพ้ืน้ทีป่า่ดงใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาตติา
พระยา วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2539 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่
113 ตอนที ่35 ก ในวนัที ่22 พฤศจกิายน 2539 
     3. พรบ.ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ.2507 มาตรา 16 ทว ิและมต ิครม.28 
สงิหาคม 2522 เรือ่งการจดัใหร้าษฎรมสีทิธทิาํกนิ (สทก.) 
     4. พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 16 การอนุญาตให้
เอกชนทําการเกษตรผสมผสานในระบบวนเกษตรในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาต ิและมาตรา 20 การอนุญาตใหเ้อกชนปลูกสรา้งสวนป่าในพืน้ที่
ปา่สงวนแหง่ชาต ิ
     5. ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบยีนอุทยานฯเขาใหญ่ อุทยานฯทบัลาน 
อุทยานฯปางสดีา อุทยานฯตาพระยา และเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าดงใหญ่ 
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เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิวนัที ่17 กรกฎาคม 2548 
     6. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 84  
     7. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วฒันธรรม ขอ้ 1ยอ่ย ขอ้ 2ยอ่ย 

24 186/2549 335/2550 กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รุกลํ้าที่ดินของราษฎรในนิคม
สหกรณ์ จ.กระบี ่
สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ผูร้อ้งและพวก 4 คน ไดเ้ขา้ยดึถอืครอบครองและทาํประโยชน์ใน
ที่ดนิกรรา้งว่างเปล่าของรฐับรเิวณ ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี ่
โดยเปิดเผยและแสดงเจตนาเป็นเจ้าของมาตัง้แต่ปี 2506 โดยไม่มี
ตราจองหรอืเอกสารสทิธใิด ๆ เป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งถอื
ครองคนละเท่า ๆ กนัประมาณคนละ 45 ไร่ ต่อมาปี 2523 ออป.ได้
เขา้ไปยดึพืน้ที่ของผูร้อ้งกบัพวกเพื่อปลูกสวนป่า แต่ที่ดนิของผูร้อ้ง
กบัพวกอยู่คนละฝ ัง่กบัเขตป่าสงวนแห่งชาตเิขาขวาง ต่อมาปี 2543 
มีกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่สวนป่าเพื่อปลูกปาล์มบนเนื้อที่
ทัง้หมดโดยไมม่เีอกสารสทิธ ิแต่กไ็มม่หีน่วยงานรฐัเขา้มาดาํเนินการ
ใด ๆ กบัผูบุ้กรกุ 

     1. พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้นิคมสหกรณ์ในทอ้งที ่อ.คลองท่อม จ.กระบี ่
พ.ศ.2519 ออกตามความมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัจิดัที่ดนิเพื่อการ
ครองชพี พ.ศ.2511      
      2. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 48 มาตรา 61 

25 155/2548 33/2550 กรณีการประกาศขยายเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์ทบัซอ้นทีด่นิประชาชน 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้ประกาศขยายแนวเขต
อุทยานในปีพ.ศ.2535 ออกไปจากแนวเขตเดมิทีเ่คยประกาศไปแลว้

     1. พระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
พ.ศ.2509  
     2. พระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดใน
ท้องที่ตําบลสามร้อยยอด ตําบลศิลาลอย ตําบลไร่เก่า อําเภอปรานบุร ี
และตําบลสามกระทาย ตําบลดอนยายหนู ตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุร ี
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เมื่อปีพ.ศ.2509 ทบัที่ดนิทํากินของประชาชนหลายพื้นที่ในเขตกิ่ง
อําเภอสามร้อยยอด และอําเภอกุยบุร ีต่อมาเมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 
2541 หวัหน้าอุทยานในขณะนัน้ได้มขีอ้ตกลงร่วมกบัชาวบ้านว่าจะ
ถอนแนวเขตอุทยานที่ขยายออกไปให้กลบัไปอยู่ตามแนวเขตเดิม 
แต่จนถงึปจัจบุนันี้กย็งัไมม่กีารดาํเนินการ 
 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พ.ศ.2535 
     3. พรบ.อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ.2504 มาตรา 6 วรรค 2 “ที่ดนิที่จะ
กําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินัน้ ต้องเป็นที่ดินที่มไิด้อยู่ในกรรมสทิธิ ์
หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด ซึ่งมิใช่ทบวง
การเมอืง” 
     4. มติ ครม.เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2513 กําหนดให้พื้นที่บรเิวณทุ่ง
สามรอ้ยยอดเป็นทีจ่ดัสรรของราษฎร 
     5. มตคิณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิครัง้ที ่3/2522 เมื่อวนัที ่30 
ตุลาคม 2522 และครัง้ที ่3/2523 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2523 เหน็ชอบกบั
หลกัการผนวกพื้นที่ทุ่งสามรอ้ยยอดบางส่วนเขา้กบัอุทยานแห่งชาตเิขา
สามรอ้ยยอด 
     6. มตคิณะกรรมการอุทยานแห่งชาตเิมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2523 ให้
ผนวกพื้นที่เขา้กบัอุทยานแห่งชาตเิขาสามร้อยยอดเพื่ออนุรกัษ์พนัธุ์นก
นานาชนิดต่อไป 
     7. มติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครัง้ที่ 3/2527 เมื่อวนัที่ 12 
กนัยายน 2527 ใหเ้ปลีย่นแปลงแนวเขตอุทยานแห่งชาตติามขอ้เสนอของ
กรมปา่ไม ้
 
 

26 55/2548 59/2549 กรณีทีท่ํากนิของราษฎรบา้นหว้ยหนิดาํในเขตอุทยานแห่งชาตพิุเตย 

ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบุร ี

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 

     1. ปีพ.ศ.2541 ประกาศจดัตัง้เขตอุทยานแหง่ชาตพิเุตย 
     2. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 59 
     3. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
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     เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2548 เจา้หน้าทีอุ่ทยานแห่งชาตพิุเตยได้
จบักุมชาวกะเหรีย่งในขณะกําลงัตดัฟนัไมเ้พื่อตรยีมพืน้ทีป่ลกูขา้วไร ่
ในขอ้หาบุกรกุอุทยานแหง่ชาตพิเุตย 

ขอ้ 1 ขอ้ 1 ยอ่ย ขอ้ 2 ยอ่ย ขอ้ 3 ยอ่ย และ ขอ้ 47  

27 423/2547 52/2549 กรณีราษฎรบ้านป่าผาก ต.วงัยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุร ีได้รบั

ผลกระทบจากโครงการของรฐัทบัทีด่นิทาํกนิ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     ราษฎรบ้านป่าผากเป็นชุทมชนกะเหรีย่งอาศยัอยู่ที่บ้านป่าผาก
มาไม่น้อยกว่า 250 ปี ต่อมา สปก.ได้เข้าไปจดัสรรที่ดิน ต่อมาปี 
2538 ผูน้ําชุมชนไดเ้ดนิหมายแนวเขตทีด่นิบรเิวณทีบ่า้นป่าผากเป็น
ผูถ้อืครองอยูโ่ดยชาวบา้นไมท่ราบวา่จะทาํอะไร วนัที ่16 พฤษภาคม 
2539 ผู้นําชุมชนแจ้งว่ากรมปศุสตัว์ขออนุญาตกรมป่าไม้ใช้พื้นที่
บริเวณที่ชาวบ้านทํากินเพื่อก่อสร้างสถานีพัฒนาอาหารสัตว์
สพุรรณบุร ีโดยไมม่กีารหาทีด่นิทดแทนใหแ้ก่ชาวบา้นทีม่ทีีด่นิอยูใ่น
พืน้ทีด่งักลา่ว 
 ต่อมาชาวบ้านป่าผากไดเ้ขา้ทํากนิในพื้นที่เหนือสถานีพฒันาฯ ซึ่ง

เป็นพื้นที่ไร่ซากเดิม แต่ต่อมาปี 2541 กรมอุทยานแห่งชาติได้

ประกาศใหพ้ืน้ทีด่งักล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาตพิุเตยโดยไม่ไดก้นั

พื้นที่ทํากินของชาวบ้านออก ทําให้ชาวบ้านต้องย้ายไปทํากินใน

บริเวณห้วยนํ้าพุและห้วยป่าผาก ซึ่งเป็นพื้นที่ไร่ซากเดิมของ

ชาวบา้น 

 ต่อมาจงัหวดัสพุรรณบุรไีดข้ออนุญาตใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวจากกรมป่าไม้

     1. ประกาศกรมป่าไม้ ฉบบัที่ 195/2539 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
2539 เรื่อง กําหนดบรเิวณพืน้ที่ใหส้่วนราชการหรทือองค์การของรฐัเขา้
ทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ข้อ 11 ระบุว่า หากผู้ใช้พื้นที่ไม่
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้จนเกิดความเสยีหาย หรือเมื่อได้มกีาร
เรยีกปรบัผูใ้ชพ้ืน้ทีต่ามเงือ่นไขดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูใ้ชพ้ืน้ทีย่งัไมป่ฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก อธิบดีกรมป่าไม้อาจสัง่พกัการใช้พื้นที่ หรือ
อธบิดกีรมปา่ไมโ้ดยอนุมตัริฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะ
สัง่เพกิถอนการใหใ้ชพ้ืน้ที่ที่ประกาศกําหนดใหเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาตเิสยีกไ็ด ้ออกตามความมาตรา 13 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิ
ปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 
     2. พระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ตําบลวงัยาว 
ตําบลห้วยขมิ้น ตําบลนิคมกระเสยีว ตําบลองค์พระ และตําบลด่านช้าง 
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 27 
ธนัวาคม 2540 
     3. ประกาศกรมป่าไม ้ฉบบัที ่200/2543 วนัที ่7 ธนัวาคม 2543 ระบุ
ว่าจงัหวดัสุพรรณบุรเีป็นผูข้อเขา้ใชป้ระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาตปิ่า
องค์พระ ป่าเขาพุระกําและป่าเขาห้วยพลู ตําบลวงัยาว อําเภอด่านช้าง 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีเพื่อก่อสรา้งโครงการชลประทานขนาดเลก็ โครงการ
อ่างเกบ็นํ้าองคพ์ระ 
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เพื่อให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
โครงการอ่างเกบ็นํ้าองคพ์ระทบัพืน้ทีท่าํกนิของชาวบา้นอกี ชาวบา้น
ไดร้วมตวักนัเรยีกรอ้งใหก้รมปา่ไมอ้นุญาตใหช้าวบา้นใชท้ีด่นิบรเิวณ
เหนืออ่างเก็บนํ้าองค์พระเพื่อทํากินได้ แต่กรมป่าไม้อ้างว่าพื้นที่
ดงักล่าวเป็นแปลงปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติและได้ถวายพื้นที่แปลง
นัน้ไปแลว้ 

     4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํ้า
แหง่ชาต ิพ.ศ.2532 กาํหนดใหก้ารก่อสรา้งแหลง่นํ้าขนาดเลก็ไมต่อ้งมกีาร
จา่ยคา่ชดเชยคา่ทีด่นิในการเขา้ดาํเนินการก่อสรา้ง 
     5. พระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นที่บรเิวณป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกํา 
ป่าเขาห้วยพลู ในท้องที่ตําบลองค์พระ ตําบลห้วยขมิ้น ตําบลนิคมกระ
เสยีว ตําบลวงัยาว และตําบลด่านชา้ง อําเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
ใหเ้ป็นเขตอุทยานแหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2541 
     6. กฎกระทรวงฉบบัที่ 905 (พ.ศ.2523) ลงวนัที่ 30 ตุลาคม 2523 
กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าองค์พระ ป่าเขาพุระกํา ป่าเขาห้วยพล ู
ตาํบลวงัยาว อาํเภอดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี
     7. มต ิครม. 30 มถิุนายน 2541 
     8 .  กฎกระทรวงฉบับที่ 168 (พ .ศ .2506)  ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสงวนปา่ (ฉบบัที ่3) ใหป้่าองคพ์ระ ป่าพุระกํา
และป่าเขาห้วยพลู ในท้องที่ตําบลองค์พระ อําเภอเดิมบางนางบวช 
จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศวนัที่ 24 กรกฎาคม 
2506 
     9. รฐัธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 59 
     10. กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
ขอ้ 1 ขอ้ 1 ยอ่ย ขอ้ 2 ยอ่ย ขอ้ 47 

28 246/2546 29/2549 กรณีชาวมง้ ตําบลป่ากลาง อําเภอปวั จงัหวดัน่าน ถูกขบัไล่และรื้อ

ถอนตน้ลิน้จี ่

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 

     1. มต ิครม.วนัที่ 11 พฤษภาคม 2542 มมีตเิกี่ยวกบัปญัหาทีด่นิและ
ป่าไม ้ ใหม้กีารพสิจูน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิและทําประโยชน์ในพืน้ที่
ขดัแยง้ดงักลา่ว และระหวา่งการพสิจูน์สทิธ ิใหม้กีารคุม้ครองสทิธชิัว่คราว
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     ผูร้อ้งรอ้งเรยีนวา่ ปจัจุบนัมบีา้นอยูใ่นพืน้ทีต่ําบลป่ากลาง อําเภอ
ปวั จงัหวดัน่าน โดยชาวบา้นได้ถูกอพยพจากที่ดนิทํากนิเดมิซึ่งอยู่
บนต้นนํ้าเปือ - นํ้ากอน ต่อมาพ.ศ.2528 เจา้หน้าที่จากกองกํานวย
การรกัษความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) ได้นําพนัธุ์ลิ้นจี่ไปแจกแก่
ชาวบา้นทีท่ํากนิบรเิวณตน้นํ้าเปือ - นํ้ากอนหลายหมูบ่า้นรวมทีบ่า้น 
ม้งป่ากลาง ทําให้พื้นที่บรเิวณต้นนํ้าเปือ - นํ้ากอนมกีารปลูกลิ้นจี่
จํานวนมาก ต่อมาเมื่อพ.ศ.2531 พื้นที่ที่ผู้ร้องทํากนิได้ถูกประกาศ
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิโดยผูร้อ้งไดแ้จง้สทิธกิารครอบครองทีด่นิ
และทาํประโยชน์ไว ้(ส.ส.31) และไดร้บัอนุญาตใหท้าํกนิตลอดมา 
 ปี 2542 เจ้าหน้าที่ของรฐัพร้อมชาวบ้านพื้นราบได้ต่อต้านขบัไล่

กลุม่ผูร้อ้งใหอ้อกจากพืน้ที ่โดยมกีารทาํใบปลวิโจมต ีเขา้รือ้ถอนและ

เผาสวนลิ้นจี่ของผู้ร้อง ผู้ร้องได้ร้องเรียนจนมีมติคณะรัฐมนตรี

คุม้ครองใหอ้ยู่ทํากนิในช่วงรอการพสิจูน์สทิธ ิและจงัหวดัน่านไดต้ัง้

คณะกรรมการตรวจสอบพสิจูน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิ โดยผลของ

การตรวจสอบไดข้อ้สรุปวา่กลุ่มผูร้อ้งไดท้าํกนิมาก่อนประกาศเขตป่า

สงวนแห่งชาติ แต่แม้มขีอ้สรุปเช่นนัน้ก็ยงัคงมกีารเผาทําลายสวน

ลิน้จีข่องกลุม่ผูร้อ้ง 

แก่ชาวบา้นปา่กลางทีท่าํกนิอยูใ่นพืน้ที ่
     2. ปี 2531 ประกาศเขตปา่สงวนแหง่ชาตปิา่ภคูา - ภผูาแดง 

29 316/2548 17/2549 กรณีการละเมดิสทิธิในที่ดินและทรพัย์สนิกลุ่มชาวบ้านหวันํ้าลีซอ 

ตาํบลทา่ตอน อาํเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม ่

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 

     1. โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชดํารหิ้วยเมอืง

งาม ในพืน้ทีบ่า้นหว้ยนํ้าลซีอ 
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     ราษฎรบา้นหวันํ้าลซีอรอ้งเรยีนวา่ไดร้บัผลกระทบจากการอพยพ
ออกจากที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของอําเภอแม่อาย และการ
ดําเ นินการจัดตัง้ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริห้วยเมืองงาม จํานวนผู้เดือดร้อนรวมประมาณ 30 
ครวัเรอืน 150 คน โดยในปี 2544 ชาวบา้นถูกอพยพโดยอําเภอแม่
อายมาอยูใ่กลห้มู่บา้นอาขา่ห่างทีต่ ัง้เดมิประมาณ 6 กโิลเมตร ต่อมา
ในปี 2547 มกีารจดัตัง้โครงการฯ เจา้หน้าทีโ่ครงการฯ ไดต้ดัตน้ลิน้จี่
โดยไม่มกีารจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด การดําเนินการดงักล่าวทําให้
ชาวบา้นสญูเสยีทีด่นิทาํกนิและทีอ่ยูอ่าศยั 

30 119/2548 44/2549 กรณีสทิธชิุมชนในการรว่มจดัการเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าหว้ยทบัทนั - 

หว้ยสาํราญ ต.ดา่น อ.กาบเชงิ จ.สรุนิทร ์

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     จังหวัดสุรินทร์ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายแดนชอ่งจอม ในเขตพืน้ที ่ต.ดา่น อ.กาบเชงิ จ.สรุนิทร ์โครงการ
ไดก้ําหนดแผนผงัการใชท้ี่ดนิโดยมกีารเสนอขอเพกิถอนพืน้ที่ป่าใน
เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่า และพืน้ทีร่าชพสัดุบรเิวณด่านกกักนัสตัวช์่อง
จอม แต่การดําเนินโครงการดงักล่าวขาดการศกึษาผลตอบแทนของ
โครงการ การจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
การรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการ 
ผูร้อ้งเกรงว่าการดําเนินโครงการอาจจะทําใหเ้ขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่า
หว้ยทบัทนั - หว้ยสาํราญถูกแบ่งแยกเป็นสองสว่น จนสง่ผลกระทบ
ต่อสตัวป์า่และระบบนิเวศน์ของพืน้ทีป่า่โดยรวมได ้

     1. กฎกระทรวงฉบบัที่ 1223 (พ.ศ.2532) ประกาศพื้นที่ป่าสงวน
แหง่ชาตปิา่ฝ ัง่ซา้ยหว้ยทบัทนัแปลงทีส่าม 
     2. พระราชกฤษฎกีากําหนดพืน้ที่เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าหว้ยทบัทนั - 
หว้ยสาํราญ ประกาศในราชกจิจานุเบกษาฉบบักฤษฎกีา เล่มที ่112 ตอน
ที ่56 ก ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2538 
     3. มต ิครม.วนัที ่10 พฤษภาคม 2548 ครม.มมีตใิหร้ะงบัการก่อสรา้ง
ถนนหรอืกจิกรรมใด ๆ บรเิวณจุดผา่นแดนถาวรชอ่งจอม จ.สรุนิทร ์
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ลาํดบั คาํรอ้ง รายงาน เรื่อง ข้อมลู 

31 160/2551 342/2552 กรณีไดร้บัความเดอืดรอ้นจากโครงการพฒันาบงึบอระเพด็ 

สาระสาํคญัของคาํรอ้ง 
     โครงการพฒันาบงึบอระเพด็ จ.นครสวรรค์ มกีารกระทําที่เป็น
การละเมดิสทิธติ่อราษฎรทีม่พีืน้ทีอ่ยูบ่รเิวณโดยรอบ 3 กรณี ดงันี้ 
     1. กรมประมงไดข้ดุลอกพฒันาบงึบอระเพด็ และนําดนิไปถมทบั
ทีด่นิของนายช ูบว่งนาค ต.พระนอน อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์
     2. สถานีวจิยัสตัว์ป่าบงึบอระเพด็ ได้ขุดลอกคลองตดัผ่านที่ดนิ
ของนางบรรจง ทบัทิม และไม่อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน
สว่นทีเ่หลอื  
     3. องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครสวรรค์ ได้ขุดดนิในที่ดนิของ

นายยงยศ รอดไพร ีต.นครสวรรคอ์อก องเมอืง จ.นครสวรรค ์เพื่อนํา

ดนิไปถมบรเิวณสถานทีจ่ดัสรา้งพพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ้าบงึบอระเพด็ 

     1. พ.ศ.2471 กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัไิดป้ระกาศกําหนดเขตบงึ
บอระเพด็ใหเ้ป็นทีร่กัษาพชืพนัธุ ์
     2. พ.ศ.2473 มคีําประกาศของนายอําเภอปากนํ้าโพ นายอําเภอท่า
ตะโก และนายอําเภอชุมแสง ใหพ้ืน้ที่บรเิวณบงึบอระเพด็เนื้อที่ประมาณ 
250,000 ไร ่เป็นพืน้ทีห่วงหา้มเพือ่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
     3. พระราชกฤษฎีกาเพกิถอนการหวงห้ามที่ดินบางส่วนอนัเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณบึงบอระเพ็ด ให้คงเนื้อที่หวงห้าม 
132,737 ไร ่50 ตารางวา เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2480 
     4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดให้ที่ดินบรเิวณบึง
บอระเพ็ดเป็นเขตห้ามล่าสตัว์ป่า ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธุ์ 2518 อาศยั
อาํนาจตามความในพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ.2535 
     5. โครงการสํารวจทรพัยากรธรรมชาติด้านสตัว์ป่าและพรรณไม้
ภายใต้มาตรการการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
(โครงการมยิาซาวา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2542 - 2543 
     6. รฐัธรรมนูญ 2550 มาตรา 26 และมาตรา 41  

32 550/2548 

241/2550 

378/2551 กรณีโครงการฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบวาตภยัจากใต้ฝุ่นเกย์ปลูก

ปา่ทบัทีด่นิทาํกนิ 

สาระสาํคญัของคาํรอัง 
     1. คําร้องที่ 550/2548 ผู้ร้องร้องว่า ประมาณเดือนธนัวาคม 
2549 นางฉลวย จนัทร์ช่วง แม่สามีของผู้ร้องได้ถูกกล่าวหาจาก
เจา้หน้าทีป่า่ไมห้วัหน้าโครงการฟื้นฟูพืน้ทีภ่าคใตป้ระสบวาตภยัจาก
ใต้ฝุ่นเกยว์่า จุดไฟเผาป่าในทีด่นิของนางฉลวยแลว้ไฟไดล้ามไปยงั

     1. พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ท้องที่อําเภอท่าแซะ เป็นเขตปฏิรูป
ทีด่นิทัง้อาํเภอ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่24 พฤษภาคม 2531 
     2. ประกาศปา่สงวนแหง่ชาตริบัรอ่ - สลุย 
     3. ประกาศปา่สงวนแหง่ชาตนิํ้าตกกะเปาะ 
     4. ประกาศปา่สงวนแหง่ชาตปิา่พรกุระชงิและปา่ชายเลนอ่าวทุง่มหา 
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พืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีส่วนป่าของโครงการฯ ทีด่นิบรเิวณที่
ถกูกลา่วหายงัไมไ่ดร้บัเอกสารสทิธ ิสปก.4-01 
     2. คําร้องที่ 241/2550 ผู้ร้องรอ้งเรยีนว่า ในวนัที่ 20 เมษายน 
2550 นายพิชัย จันทร์ช่วง สามีของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบวาตภยัจากใต้ฝุ่นเกย์ร่วมกับ
ตํารวจตระเวนชายแดนนอกเครื่องแบบจบักุมตวัพรอ้มกบันายสุชาต ิ
จนัทรช์่วง และนายเลก็ แสงผ่อง ขณะที่นําเอาเครื่องตดัหญ้าเขา้ไป
ตดัหญ้าและวชัพชืในที่ดนิที่ทํากนิที่ยงัไม่ไดร้บัเอกสารสทิธ ิสปก.4-
01 โดยแจ้งขอ้หา 4-01 “บุกรุก แผ้วถาง ทําลายสภาพป่าให้ได้รบั
ความเสยีหายและเสื่อมสภาพ เป็นความผิดตามพระราชป่าสงวน
แหง่ชาต”ิ 
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6. การละเมิดสิทธิท่ีสาธารณประโยชน์ 

 
6.1 ความเป็นมาและภาพรวมสถานการณ์ปัญหา  
 ที่สาธารณประโยชน์1 หมายถึง พื้นที่ที่ประชาชนใชห้รอืเคยใชป้ระโยชน์ร่วมกนัตามสภาพ
แห่งพื้นที่นัน้และมไิด้อยู่ในความครอบครองของบุคคลใด มฐีานะเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เดิมการกําหนดที่สาธารณประโยชน์เกิดขึ้นจากสํานึกร่วมของมนุษย ์  
แสดงออกเป็นขอ้ตกลงรว่มหรอืกฎของกลุม่ชน  
 ทีส่าธารณประโยชน์2 เกดิจาก 1. การสงวนหวงหา้มของหน่วยงานรฐั 2. การใชป้ระโยชน์
รว่มกนั ทีด่นิของรฐัผนืใดถา้ประชาชนเขา้ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเป็นระยะเวลาพอสมควรแก่การเขา้ใจได้
ว่าเป็นที่สําหรบัพลเมอืงใช้ประโยชน์ร่วมกนั แมไ้ม่มพียานหลกัฐานทางราชการ คงถือว่าเป็นที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัโดยชอบ 3. การมผีูอุ้ทศิให ้เพยีงแค่แสดงเจตนา
ต่อเจา้หน้าที ่ไม่ว่าจะไดท้ําเป็นหนังสอืและจดทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืไม่ ถอืว่าทีด่งักล่าว
ตกเป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์โดยชอบ 4. โดยสภาพธรรมชาต ิถอืวา่ชอบโดยสภาพ 
 ทีส่าธารณประโยชน์ประจําตําบลและหมู่บา้น เกดิจาก 1. กระทรวงมหาดไทยมหีนังสอืที ่473/2486 
ลว. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2486 แจง้ใหทุ้กจงัหวดัและอําเภอจดัหาสถานทีท่ําเป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์
ประจาํตาํบลและหมูบ่า้น ตาํบลละ 50 ไร่ และหมูบ่า้นละ 25 ไร่ เพือ่ประโยชน์แก่ราษฎรและ 2. โดยพจิารณา
ทีม่าจากการสงวนหวงหา้ม ความรกรา้งวา่งเปล่า มผีูอุ้ทศิให ้ใชเ้งนิภาษบีาํรุงทอ้งทีจ่ดัซื้อ หรอืรฐัและ
ราษฎรร่วมกนัจดัซื้อ เพือ่การใชป้ระโยชน์โดยสว่นรวมของราษฎร เช่น จดัทาํเป็นสนามกฬีา สถานที่

                                                            
1ท่ีสาธารณประโยชน์  หมายถงึ พืน้ทีท่ีป่ระชาชนใชห้รอืเคยใชป้ระโยชน์ร่วมกนัตามสภาพแห่งพืน้ทีน่ัน้

และมิได้อยู่ในความครอบครองตามชอบของบุคคลใด มีฐานะเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินประเภทพลเมือง                
ใชร้ว่มกนั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยฯ์ มาตรา 1304 

ท่ีสาธารณประโยชน์ หมายถงึ  ทีอ่นัเป็นสาธารณประโยชน์ คอืทีป่ศุสตัวท์ีจ่ดัไวส้าํหรบัราษฎรไปรวมเลีย้ง
ด้วยกนั เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทาง และที่อย่างอื่นซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกนั... มาตรา 122 
พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 

ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการดแูลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืง
ใชร้่วมกนั พ.ศ. 2553 ขอ้ 5 น้ี หมายถงึ ทีด่นิสาํหรบัประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ไมว่า่เป็นโดยสภาพธรรมชาต ิ              
โดยการใชร้่วมกนัของประชาชน โดยทางนิตกิรรม หรอืโดยผลของกฎหมาย เช่น ทีช่ายตลิง่ ทีป่า่ชา้ ทางบก ทางน้ํา 
สวนสาธารณะ ทีเ่ลีย้งสตัว ์และทีส่าธารณะประจาํตาํบลหรอืหมูบ่า้น 

2คูม่อืการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารกาํหนดขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เล่ม 1 การดูแลรักษาและคุ้มครองที่
สาธารณประโยชน์ กรมการปกครอง  จดัทําโดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี  
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พกัผอ่นหยอ่นใจ ทีเ่ลีย้งสตัว ์และเพือ่ประโยชน์แก่ตวัราษฎรในพืน้ที ่เชน่ จดัทาํแปลงสาธติการเกษตร 
การจดัทาํตลาดกลาง ฯลฯ  
 การขอใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน์ ทบวงการเมอืงประสงค์ขอใชใ้นกจิกรรมเพื่อ
ประโยชน์ในราชการและมงีบประมาณพรอ้มทีจ่ะดาํเนินการ แจง้ความประสงคต่์อกระทรวงมหาดไทย 
กรมทีด่นิ หรอืจงัหวดัทอ้งที ่ พรอ้มระบุกจิกรรมทีข่อใชแ้ละรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สถานทีข่อใช ้
ขอบเขตเน้ือที ่แผนที่ วตัถุประสงค์ โครงการ แผนงาน แผนผงัการใชท้ีด่นิ และงบประมาณก่อสรา้ง 
จงัหวดัดําเนินการสอบสวนตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตให้
ทบวงการเมอืงใชท้ี่ดนิรฐัเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2541 กรมที่ดนิ
พิจารณาว่าที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์หรือไม่ ความจําเป็นแก่การใช้ประโยชน์ในราชการของทบวง
การเมอืงนัน้สมควรหรอืไม่ ได้รบังบประมาณพร้อมที่จะดําเนินการแล้วหรอืไม่ หากไม่มขีอ้ขดัขอ้ง 
เสนอปลดักระทรวงมหาดไทยอนุมตัแิละแจง้กลบัไปยงัทบวงการเมอืงและจงัหวดัทราบ 
 การเปล่ียนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์ การเปลีย่นสภาพทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ
สําหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั จากการใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์อย่างหน่ึงเป็นอกีอย่างหน่ึง จะตอ้งเป็นการ
ดาํเนินการโดยทบวงการเมอืง(สว่นราชการทีม่ฐีานะเป็นนิตบิุคคลของราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภูมภิาค 
ราชการส่วนทอ้งถิน่) เท่านัน้ และมวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงหรอืพฒันาไปใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
เช่น การถมคลองเพื่อเปลี่ยนเป็นถนน ในการดําเนินการทบวงการเมอืงจะต้องยื่นคําขอต่อจงัหวดั
พร้อมโครงการและรายละเอียดในการดําเนินการ จงัหวดัจะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ                 
ขอทราบความเห็นไปยงัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสรุปความเห็นของคณะกรรมการของ               
ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งและความเหน็ของจงัหวดัรายงานใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อนําเขา้สู ่             
ทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาก่อนนําเสนอกระทรวง มหาดไทยอนุมตัหิรอืสัง่การเป็นอยา่งอื่นต่อไป
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ
สาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั จากการใชเ้พือ่สาธารณประโยชน์อยา่งหน่ึงเป็นอกีอยา่งหน่ึง พ.ศ. 2543  
 การส้ินสภาพและการถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์ การสิน้สภาพหรอืการเปลีย่นแปลง
สถานะต้องเป็นไปตามกฎหมาย เน่ืองจากที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิจะโอนแก่กนัมไิด ้
เวน้แต่อาศยัอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรอืพระราชกฤษฎีกา นอกจากน้ีหากทางราชการหรอื
เอกชนประสงคจ์ะใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น กจ็ะตอ้งจดัหาทีด่นิอื่นมาใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัแลว้
ดําเนินการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินสําหรบัประชาชนใช้ร่วมกนัก่อน กรณีที่
ประชาชนเลกิใชป้ระโยชน์ร่วมกนัในทีด่นินัน้แลว้ไม่ตอ้งหาทีด่นิอื่นมาใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัแทน 
สาํหรบัการถอนสภาพหากนําไปใชเ้พือ่ประโยชน์อยา่งอื่นของทางราชการการถอนสภาพใหก้ระทาํโดย
พระราชกฤษฎกีา แต่ถ้าการโอนไปยงัเอกชนตอ้งกระทําโดยพระราชบญัญตัติามมาตรา 8 วรรคสอง 
แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 
 ภาพรวมสถานการณ์ปัญหาท่ีสาธารณประโยชน์ ทางปฏบิตัผิูม้อีํานาจหน้าที่ปฏบิตัริาชการ               
มปิฏบิตัริาชการตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 อนัดํารงฐานะ
กฎหมายสงูสดุแหง่รฐั 
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6.2 แนวคิดและการปฏิบติัในการสงวนหวงห้ามท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
 รฐัไทยเริม่ระบอบการปกครองดว้ยระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ มพีระมหากษตัรยิ์เป็นประมุข 
มนุษยอ์ยู่ในฐานะราษฎรหรอืผูถู้กปกครอง ทรพัยส์นิบนแผ่นดนิทัง้หมดถอืเป็นของพระมหากษตัรยิ ์
วธิกีารทาํใหท้ีด่นิเป็นทีส่าธารณประโยชน์เป็นของพระมหากษตัรยิด์ว้ยการกาํหนดพืน้ทีส่งวนหวงหา้ม 
อํานาจการสงวนหวงหา้มพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ร่วมกนัตกเป็นของพระมหากษตัรยิแ์ละผูท้ีไ่ดร้บัมอบ
พระราชอาํนาจกระทาํการแทน เชน่ ขา้หลวงประจาํจงัหวดั มณฑล เป็นตน้ 
 พทุธศกัราช 2457 รฐัไทยตราและบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 
บญัญัติให้สอดคล้องกับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน อํานาจการสงวนหวงห้ามที่ดินสําหรับ
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนัเป็นของผู้ว่าราชการจงัหวดัหรือนายอําเภอ โดยออกเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง  
 ปีพุทธศกัราช 2478 หลงัคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์
เป็นระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์เป็นประมุข บรหิารราชการแผ่นดนิ
ภายใต้อํานาจรฐับาลผสม ตราและบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการหวงหา้มทีด่นิรกรา้งว่างเปล่า  
อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ พ.ศ. 2478 มผีลให้การสงวนหวงหา้มโดยผูม้อีํานาจ ตัง้แต่วนัที ่            
8 เมษายน พ.ศ. 2479 ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสงวนหวงห้ามและประกาศใน              
ราชกจิจานุเบกษา  
 กระทัง่ปีพทุธศกัราช 2497 รฐัไทยชาํระ รวบรวม และประมวล กฎหมายทีด่นิทัง้หมดเพือ่งา่ย
ต่อการบงัคบัใชแ้ละบรหิารจดัการที่ดนิภายในประเทศ ตราและบงัคบัใช้เป็นประมวลกฎหมายที่ดนิ     
เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2497 การสงวนหวงหา้มโดยผูม้อีํานาจ ตอ้งกระทําโดยมตคิณะกรรมการ 
จดัทีด่นิแหง่ชาตแิละประกาศสงวนหวงหา้มในราชกจิจานุเบกษา 
 ฉะนัน้ การสงวนหวงหา้มทีส่าธารณประโยชน์จงึเริม่จากความตกลงปลงใจของมนุษย ์อํานาจของ
พระมหากษตัรยิแ์ละสามช่วงเวลาแห่งการตรากฎหมายบญัญตัอิํานาจการสงวนหวงหา้ม 1. ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ตามอํานาจเหน็ควรของนายอําเภอทอ้งทีห่รอืขา้หลวงประจําจงัหวดั 
ก่อนวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2479 2. พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสงวนหวงห้ามและประกาศใน              
ราชกจิจานุเบกษา เมือ่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการหวงหา้มทีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่อนัเป็น
สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พ.ศ. 2478 วนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2479 และ 3. มตคิณะกรรมการจดัทีด่นิ
แห่งชาติและประกาศสงวนหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา เมื่อบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน                    
1 ธนัวาคม พ.ศ. 2497  
 หลักฐานการสงวนหวงห้ามเริ่มจากบัญชีการสงวนหวงห้าม ทะเบียนสํารวจที่หวงห้าม 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตหวงหา้ม มตคิณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิ
และประกาศราชกจิจานุเบกษา ปจัจุบนัจดัระเบยีบทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ดว้ยการออกหนังสอื
สําคญัสําหรบัที่หลวงเพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ทบวงการเมอืงผูม้อีํานาจหน้าที่ดูแลรกัษาที่ดนิอนัเป็น              
สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ เพือ่แสดงขอบเขตของทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิและคุม้ครอง
ป้องกนัการบุกรุก และเพื่อประโยชน์ทางนโยบายในการจดัทําทะเบยีนที่ดนิสาธารณประโยชน์                
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โดยนายอําเภอร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ดําเนินการจดัทําทะเบยีนทีด่นิสาธารณประโยชน์ 
(การออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวง) ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดเสนออธบิดกีรมที่ดนิ 
อาศยัอํานาจตามประมวลกฎหมายทีด่นิฯ มาตรา 8 ตร ีหรอืผูว้่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการแทน
ตามคําสัง่ของอธบิดกีรมทีด่นิที่ 853 / 2535 เฉพาะในเขตจงัหวดัรบัผดิชอบ เวน้ทีช่ายตลิง่ ทางบก 
ทางน้ํา ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ หรอืทางระบายน้ํา รวมทัง้ที่เรยีกชื่ออย่างอื่นในทํานองเดยีวกนั           
ไม่ตอ้งจดัทําทะเบยีน จดัทํา 4 ชุด เกบ็รกัษาหลกัฐานไวท้ีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1 ชุด อําเภอ
หรอืกิง่อาํเภอ 1 ชุด สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั 1 ชุด กรมทีด่นิ 1 ชุด 
 ทีด่นิทีส่ามารถออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) ไดแ้ก่ 
 1. ที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใชป้ระโยชน์ร่วมกนัตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิยฯ์ มาตรา 1304 (2) เชน่ ทุง่เลีย้งสตัวส์าธารณะ หนองสาธารณะ บงึสาธารณะฯ 
 (ที่ดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใช้ประโยชน์ร่วมกนับางลกัษณะ            
ไมจ่าํเป็นตอ้งออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง เช่น ถนน แมน้ํ่า ลาํคลอง ทางรถไฟ เป็นตน้ เพราะเป็นทีด่นิ
มสีภาพและขอบเขตในตวัเอง ที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใช้ประโยชน์
ร่วมกนับางลกัษณะที่อาจเปลี่ยนขอบเขต หรือเปลี่ยนแปลงรูป ได้เองตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา                
ลําคลองฯ หากออกหนังสําคญัสําหรบัที่หลวงจะเป็นการยุ่งยาก ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดกีรมที่ดิน
พจิารณาวา่ ทีด่นิในลกัษณะเชน่ใดจะสมควรออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง) 
 2. ที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิสําหรบัใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ    
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ มาตรา 1304 (3) เช่น ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตัง้สํานักราชการ
บา้นเมอืง ป้อมและโรงทหาร ที่สงวนหวงห้ามหรอืขึน้ทะเบยีนเป็นของทบวงการเมอืง ที่ดนิที่รฐัซื้อ 
หรอืมผีูอุ้ทศิใหฯ้ 
 (ทีด่นิของรฐัที่เป็นทรพัยส์นิธรรมดาโดยรฐัถอืทีด่นิในฐานะอย่างเอกชน ตอ้งออกเป็นโฉนดทีด่นิ
หรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ แลว้แต่กรณ)ี 
 ขัน้ตอนการออกหนังสือสาํคญัสาํหรบัท่ีหลวง  
 1. ทบวงการเมอืงผูม้อีํานาจหน้าที่ดูแลรกัษาที่สาธารณประโยชน์ ประสงค์จะให้มหีนังสอืสําคญั
สาํหรบัทีห่ลวงสาํหรบัทีด่นิแปลงใด 
 2. นายอําเภอดําเนินการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยตามคําสัง่กระทรวงมหาดไทย            
ที ่948/2516 หรอืทบวงการเมอืงอื่นตามอํานาจหน้าทีด่แูลรกัษา แสดงความประสงคโ์ดยการยืน่คาํขอ
ออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเป็นหนังสอืพรอ้มหลกัฐานของทีด่นิแปลงนัน้ ต่ออธบิดกีรมทีด่นิหรอื
ผูว้่าราชการจงัหวดั ซึ่งปฏบิตัริาชการแทนตามคําสัง่ของอธบิดกีรมทีด่นิที ่853/2535 ในเขตจงัหวดั
รบัผดิชอบ  
 3. ดาํเนินการสอบสวนและรงัวดัทาํแผนทีต่ามวธิกีารรงัวดั เพือ่ออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
 4. ประกาศการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงใหป้ระชาชนทราบ เป็นเวลา 30 วนั  
 เน้ือหาในประกาศใหม้ ี  
 4.1 แผนทีแ่สดงแนวเขตทีด่นิ และ 
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 4.2 กําหนดระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวนันับแต่วนั
ประกาศ  
 ใหปิ้ดประกาศในทีเ่ปิดเผย   
  1) ณ สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืสาํนกังานทีด่นิสาขาหน่ึงฉบบั 
  2) ณ ทีว่า่การอาํเภอหรอืกิง่อาํเภอทอ้งทีห่น่ึงฉบบั 
  3) ทีท่าํการตาํบลหน่ึงฉบบั 
  4) บรเิวณทีด่นิหน่ึงฉบบั 
  5) กรณใีนเขตเทศบาล ใหปิ้ดไว ้ณ สาํนกังานเทศบาลหน่ึงฉบบั 
 5. กรณไีมม่ผีูค้ดัคา้นใหด้าํเนินการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 
 กรณีมผีูค้ดัคา้น ใหด้ําเนินการตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 45 และใหร้อการออกหนังสอืสําคญั
สาํหรบัทีห่ลวง จนกวา่ศาลจะมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุแสดงวา่ผูค้ดัคา้นไมม่สีทิธใินทีด่นินัน้ 
 การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสาํคญัสาํหรบัท่ีหลวง3 
 1. ปรากฏการออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงผดิพลาดคลาดเคลื่อน เช่น ออกผดิแปลง ออกทบั
ทีบุ่คคลอื่น แนวเขตผดิพลาดคลาดเคลือ่น จาํลองรปูแผนทีห่รอืคาํนวณเน้ือทีผ่ดิพลาดคลาดเคลือ่นฯ 
 2. ใหจ้งัหวดัสอบสวนพยานหลกัฐาน สรุปชีแ้จงเหตุทีผ่ดิพลาด พรอ้มสง่หนังสอืสาํคญัสาํหรบั
ที่หลวงฉบบัที่เก็บไว ้ณ สํานักงานที่ดนิจงัหวดัหรอืสํานักงานที่ดนิสาขาและฉบบัผูดู้แลรกัษาไปยงั 
กรมทีด่นิ (ถา้จะตอ้งมกีารรงัวดัตรวจสอบเพือ่ใหท้ราบรปูแผนทีห่รอืเน้ือทีผ่ดิพลาดคลาดเคลือ่นหรอืไม ่
ใหอ้ธบิดกีรมทีด่นิสัง่รงัวดัตรวจสอบ ผ่านสาํนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืสาํนักงานทีด่นิสาขา ซึ่งทีด่นินัน้
ตัง้อยูใ่นเขต) 
 3. อธบิดกีรมทีด่นิพจิารณา ออกคาํสัง่ 
 กรณีแก้ไขหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวงเน่ืองจากเขยีนหรอืพมิพ์ขอ้ความผดิพลาดคลาดเคลื่อน             
โดยมหีลกัฐานชดัแจ้ง รวมทัง้การแก้ไขรายละเอียดในหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวงให้ถูกต้องตาม
ขอ้เทจ็จรงิที่เปลีย่นแปลงไป มใิช่เป็นการแก้ไขรูปแผนที่หรอืเน้ือที ่ใหเ้จา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัหรอื 
เจา้พนกังานทีด่นิสาขามอีาํนาจแกไ้ขได ้แลว้รายงานไปยงักรมทีด่นิเพือ่แกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงกนั  
 จาํนวนทีส่าธารณประโยชน์ทัว่ประเทศ4 156,122 แปลง เน้ือที ่7,011,438 ไร ่
 1. ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 142,838 แปลง เน้ือที ่6,025,786 ไร ่
 2. อยูร่ะหวา่งดาํเนินการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 6,018 แปลง เน้ือที ่985,652 ไร ่
 3. ยงัไมไ่ดด้าํเนินการรงัวดั 7,176 แปลง เน้ือที ่---- ไร ่
 
 
 
 
                                                            

3ระเบยีบกรมทีด่นิวา่ดว้ยการเพกิถอนหรอืแกไ้ขหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง พ.ศ. 2529 
4สาํนกัจดัการทีด่นิของรฐั ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 
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 ผูมี้อาํนาจ หน้าท่ี สิทธิ  ดแูล รกัษา คุ้มครอง ป้องกนั ท่ีสาธารณประโยชน์  
 1. ประชาชนชาวไทย ดแูล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนั ทีส่าธารณประโยชน์ในฐานทรพัยากรธรรมชาติ
ที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกนั ตามมาตรา 5, 26-30, 56-60 และ 62, 66 และ 67 ประกอบมาตรา 6 
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 25505  
 2. ชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ดูแล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนั ทีส่าธารณประโยชน์
ในฐานทรพัยากรธรรมชาตทิี่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกนั ตามมาตรา 66, 67 ประกอบมาตรา 6 และ
มาตรา 27 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
 3. ผูว้่าราชการจงัหวดั อาศยัอํานาจตามมาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 และ
คําสัง่กระทรวงมหาดไทยที่ 109/2538 ลงวนัที่ 16 มนีาคม พ.ศ. 2538 เรื่อง แต่งตัง้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั              
เป็นพนกังานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา 9 แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  
มาตรา 56 บุคคลย่อมมสีทิธไิด้รบัทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ                

หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารนัน้                 
จะกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความปลอดภยัของประชาชน หรอืสว่นไดเ้สยีอนัพงึไดร้บัความคุม้ครองของบุคคลอื่น 
หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

มาตรา 57 บุคคลย่อมมสีทิธไิดร้บัขอ้มลู คําชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ก่อนการอนุญาตหรอืการดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามยัคุณภาพชวีติ หรอืส่วนไดเ้สยีสาํคญัอื่นใดทีเ่กีย่วกบัตนหรอืชุมชนทอ้งถิน่ และมสีทิธิ
แสดงความคดิเหน็ของตนต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่นําไปประกอบการพจิารณาในเรือ่งดงักลา่ว 

การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์การวางผงัเมอืง 
การกําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ และการออกกฎทีอ่าจมผีลกระทบต่อส่วนไดเ้สยีสาํคญัของประชาชน ใหร้ฐั           
จดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนอยา่งทัว่ถงึก่อนดาํเนินการ 
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 4. นายอาํเภอทอ้งที ่อาศยัอาํนาจตามมาตรา 122 ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่
พ.ศ. 24576 มาตรา 16 (27) พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 25427 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการดูแลรกัษาและคุม้ครอง
ป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั พ.ศ. 2553 ขอ้ 5 และขอ้ 68 
                                                            

6พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 
มาตรา 27 ผูใ้หญ่บา้นทาํหน้าทีช่่วยเหลอืนายอําเภอในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละเป็นหวัหน้าราษฎรในหมูบ่า้น

ของตน... 
มาตรา 28 ทว ิ ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นฝา่ยปกครองมอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
(1) ชว่ยเหลอืผูใ้หญ่บา้นปฏบิตักิจิการตามอาํนาจหน้าทีข่องผูใ้หญ่บา้นเท่าทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูใ้หญ่บา้น

ใหก้ระทาํ 
มาตรา 40 กาํนนัตอ้งรว่มมอืและชว่ยเหลอืนายอําเภอและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการดแูลรกัษาและ

คุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ และสิง่ซึง่เป็นสาธารณประโยชน์อื่นอนัอยูใ่นตาํบลนัน้ 
มาตรา 122 นายอําเภอมหีน้าทีร่่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนั

ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทีป่ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และสิง่ซึง่เป็นสาธารณประโยชน์อื่นอนัอยู่ใน
เขตอําเภอ นายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่มอีํานาจใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใชท้ีด่นิตามวรรคหน่ึง             
เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวดัและปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง... 

7พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 68 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอาจจดัทํากจิกรรมในเขตองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลดงัต่อไปน้ี...(8) การคุม้ครองและดแูลทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ... 
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมอีํานาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการ

บรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเองดงัน้ี... (27) การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ... 
8ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรกัษาและคุ้มครองป้องกนัที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัิของ

แผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั พ.ศ. 2553  
 ข้อ 5  ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัที่อยู่ในบงัคบัของระเบยีบน้ี 
หมายถงึ ทีด่นิสาํหรบัประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ไมว่า่เป็นโดยสภาพธรรมชาตโิดยการใชร้่วมกนัของประชาชน 
โดยทางนิตกิรรม หรอืโดยผลของกฎหมาย เช่น ทีช่ายตลิง่ ทีป่า่ชา้ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ทีเ่ลีย้งสตัว ์และ               
ทีส่าธารณะประจาํตาํบลหรอืหมูบ่า้น 
 ข้อ 6 อาํนาจหน้าทีใ่นการดแูลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิตามขอ้ 5 ใหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องนายอําเภอ
ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่ในกรณีมขีอ้พพิาทหรอืคดเีกี่ยวกบั
ทีด่นิตามวรรคหน่ึง ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ําเนินการระงบัขอ้พพิาทหรอืรอ้งทุกขก์ล่าวโทษภายใน
สามสบิวนั นบัแต่รูเ้หตุแหง่ขอ้พพิาทหรอืคดนีัน้ เวน้แต่คดจีะขาดอายุความ ใหร้อ้งทุกขก์ล่าวโทษโดยทนัท ีหากมไิดม้ี
การดาํเนินการตามวรรคสอง ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แจง้เหตุผลและความจาํเป็นใหน้ายอาํเภอทราบภายในเจด็
วนันับแต่วนัทีค่รบกําหนด และใหน้ายอําเภอเป็นผูด้ําเนินการหรอืนายอําเภอร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ดําเนินการก็ได้ การดําเนินการระงบัขอ้พพิาทหรอืการดําเนินคดทีี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืนายอําเภอได้
ดาํเนินการไปก่อนระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืนายอําเภอดําเนินการต่อไปจนกวา่จะถงึ
ทีส่ดุ ความในวรรคสอง ไมเ่ป็นการตดัอาํนาจหน้าทีข่องนายอาํเภอทีจ่ะดาํเนินการฝา่ยเดยีว 
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ดูแล รกัษา คุ้มครอง ป้องกนั ที่ดนิสาธารณประโยชน์ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิไม่ว่าเป็น 
โดยสภาพทีด่นิหรอืทางราชการไดส้งวนไวก้ต็าม เช่น ทีช่ายตลิง่ ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ                 
ทีเ่ลีย้งสตัวแ์ละทีส่าธารณะประจาํตาํบลและหมูบ่า้น เป็นตน้  
 5. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ องค์การบรหิารส่วนตําบล อาศยัอํานาจตามมาตรา 68 พระราชบญัญตัิ
สภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 เทศบาลอาศยัอํานาจตามขอ้ 50 (2) พระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการดแูลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิ
อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั พ.ศ. 2553 ขอ้ 5 และ ขอ้ 6 ดูแล รกัษา 
คุม้ครอง ป้องกนั ทีด่นิสาธารณประโยชน์ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ไม่ว่าเป็นโดยสภาพทีด่นิ
หรอืทางราชการไดส้งวนไวก้ต็าม เช่น ทีช่ายตลิง่ ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ทีเ่ลีย้งสตัว ์และทีส่าธารณะ
ประจาํตาํบล และหมูบ่า้น เป็นตน้  
 6. กํานัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น อาศยัอํานาจตามมาตรา 27, 28 ทว,ิ 40 และมาตรา 122 
ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที่ พ.ศ. 2457 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
ดแูลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั พ.ศ. 2553 
ขอ้ 5 และ ขอ้ 6 ดูแล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนั ที่ดนิสาธารณประโยชน์ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ             
ไมว่า่เป็นโดยสภาพทีด่นิหรอืทางราชการไดส้งวนไวก้ต็าม เช่น ทีช่ายตลิง่ ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ              
ทีเ่ลีย้งสตัว ์และทีส่าธารณะประจาํตาํบลและหมูบ่า้น เป็นตน้  
 7. เทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนตําบล อาศยัอํานาจตามมาตรา 62 พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 และมาตรา 16 (27) พระราชบญัญตักิําหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ดูแลรกัษาคุม้ครองป้องกนั            
ทีส่าธารณประโยชน์ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ  
 8.กรุงเทพมหานครอาศยัอํานาจตามมาตรา 89 พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดแูล รกัษา ทีส่าธารณะ 
 9. หน่วยงานราชการอื่นที่กฎหมายให้อํานาจดูแล รกัษา คุ้มครอง ป้องกนั ที่สาธารณประโยชน์           
ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ เช่น กรมเจ้าท่า อาศยัอํานาจตามมาตรา 117 พระราชบญัญตั ิ          
การเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2546 (พ.ศ. 2535) กรมทางหลวง อาศัยอํานาจตามมาตรา 4 
พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 
 กฎหมาย และระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง 
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยฯ์ มาตรา 1304 

มาตรา 1304 สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนินัน้ รวมทรพัยส์นิทุกชนิดของแผน่ดนิซึง่ใชเ้พื่อ
สาธารณประโยชน์หรอืสงวนไวเ้พือ่ประโยชน์รว่มกนั เชน่ 
 (1) ทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่า และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิง้หรอืกลบัมาเป็นของแผน่ดนิโดย
ประการอื่นตามกฎหมายทีด่นิ 
 (2) ทรพัยส์นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั เป็นตน้วา่ทีช่ายตลิง่ ทางน้ํา ทางหลวงทะเลสาบ 



6‐9 

 

 (3) ทรพัยส์นิใชเ้พือ่ประโยชน์ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ เป็นตน้ว่าป้อม และโรงทหารสาํนัก
ราชการบา้นเมอืง เรอืรบ อาวธุยทุธภณัฑ ์

มาตรา 1305 ทรพัยส์นิซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนินัน้จะโอนแก่กนัมไิดเ้วน้แต่อาศยัอํานาจ
แหง่บทกฎหมายเฉพาะหรอืพระราชกฤษฎกีา 

มาตรา 1306 ท่านหา้มมใิหย้กอายุความขึน้เป็นขอ้ต่อสูก้บัแผ่นดนิในเรื่องทรพัยส์นิอนัเป็น 
สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 

มาตรา 1307 ท่านหา้มมใิหย้ดึทรพัยส์นิของแผน่ดนิไมว่า่ทรพัยส์นินัน้จะเป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผน่ดนิหรอืไม ่
 2. พระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 
 มาตรา 10 ทีด่นิซึง่ไดห้วงหา้มไวเ้พือ่ประโยชน์ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการหวงหา้มทีด่นิ
รกรา้งว่างเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ พุทธศกัราช 2478 หรอืตามกฎหมายอื่นอยูก่่อน
วนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัใหค้งเป็นทีห่วงหา้มต่อไป 
 3. ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 

มาตรา 8 บรรดาที่ดนิทัง้หลายอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืเป็นทรพัย์สนิของ
แผน่ดนินัน้ ถา้ไมม่กีฎหมายกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ใหอ้ธบิดมีอีํานาจหน้าทีด่แูลรกัษาและดาํเนินการ
คุม้ครองป้องกนัไดต้ามควรแก่กรณีอํานาจหน้าทีด่งัว่าน้ี รฐัมนตรจีะมอบหมายใหท้บวงการเมอืงอื่น
เป็นผูใ้ชก้ไ็ด ้
 ที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัหรอืใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดนิโดยเฉพาะ หรอืเป็นทีด่นิทีไ่ดห้วงหา้มหรอืสงวนไวต้ามความต้องการของทบวงการเมอืง              
อาจถูกถอนสภาพหรอืโอนไปเพือ่ใชป้ระโยชน์ อยา่งอื่นหรอืนําไปจดัเพือ่ประชาชนได ้ในกรณดีงัต่อไปน้ี 
 (๑) ทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั ถา้ทบวงการเมอืง รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชนจดัหาทีด่นิมาใหพ้ลเมอืง              
ใชร้ว่มกนัแทนแลว้ การถอนสภาพหรอืโอนใหก้ระทาํโดยพระราชบญัญตั ิแต่ถา้พลเมอืงไดเ้ลกิใชป้ระโยชน์
ในทีด่นินัน้ หรอืทีด่นินัน้ไดเ้ปลีย่นสภาพไปจากการเป็นทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั และมไิดต้กไปเป็น
กรรมสทิธิข์องผูใ้ดตามอาํนาจกฎหมายอื่นแลว้ การถอนสภาพใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎกีา 
 (๒) ทีด่นิทีใ่ชเ้พือ่ประโยชน์ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ หรอืทีด่นิทีไ่ดห้วงหา้มหรอืสงวนไวต้ามความ
ตอ้งการของทบวงการเมอืงใด ถา้ทบวงการเมอืงนัน้เลกิใช ้หรอืไมต่อ้งการหวงหา้มหรอืสงวนต่อไป เมือ่ไดม้ี
พระราชกฤษฎกีาถอนสภาพแลว้ คณะรฐัมนตรจีะมอบหมายใหท้บวงการเมอืงซึง่มหีน้าทีเ่ป็นผูใ้ชห้รอื
จดัหาประโยชน์กไ็ด ้แต่ถา้จะโอนต่อไปยงัเอกชน ใหก้ระทาํโดยพระราชบญัญตัแิละถา้จะนําไปจดัเพือ่
ประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรอืกฎหมายอื่น ใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎกีา 
 การตราพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาตามวรรคสองใหม้แีผนทีแ่สดงเขตทีด่นิแนบทา้ย
พระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีานัน้ดว้ย 

มาตรา 8 ทว ิทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง หรอืทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั
ซึง่ไดถ้อนสภาพตามมาตรา 8 (1) แลว้ รฐัมนตรมีอีํานาจทีจ่ะจดัขึน้ทะเบยีนเพือ่ใหท้บวงการเมอืง             
ใชป้ระโยชน์ในราชการไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
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 ก่อนทีจ่ะจดัขึน้ทะเบยีนตามวรรคหน่ึง ใหม้กีารรงัวดัทําแผนที ่ และใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
ท้องที่ประกาศการจดัขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบมีกําหนดสามสิบวนัประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย                 
ณ สาํนกังานทีด่นิ ทีว่า่การอาํเภอหรอืทีว่า่การกิง่อาํเภอ ทีท่าํการกาํนนั และในบรเิวณทีด่นินัน้ 
 การจดัขึน้ทะเบยีนตามวรรคหน่ึง ใหร้ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษาและใหม้แีผนที่
แนบทา้ยประกาศดว้ย 

มาตรา 8 ตร ีทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัหรอืใชเ้พือ่ประโยชน์
ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ อธบิดอีาจจดัใหม้หีนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเพือ่แสดงเขตไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 แบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ที่ดนิตามวรรคหน่ึงแปลงใดยงัไม่มหีนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวง เขตของที่ดนิดงักล่าว                 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานของทางราชการ 
 มาตรา 9 ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการเหมอืงแร่และการปา่ไม ้ทีด่นิของรฐันัน้ถา้มไิดม้สีทิธิ
ครอบครอง หรอืมไิดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าทีแ่ลว้ หา้มมใิหบุ้คคลใด 
 (1) เขา้ไปยดึถอื ครอบครอง รวมตลอดถงึการก่นสรา้งหรอืเผาปา่  
 (2) ทาํดว้ยประการใด ใหเ้ป็นการทาํลาย หรอืทําใหเ้สื่อมสภาพทีด่นิ ทีห่นิ ทีก่รวดหรอืทีท่ราย              
ในบรเิวณทีร่ฐัมนตรปีระกาศหวงหา้มในราชกจิจานุเบกษา หรอื 
 (3) ทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดอนัเป็นอนัตรายแก่ทรพัยากรในทีด่นิ 

มาตรา 9/1 ใหผู้ร้บัอนุญาตตามมาตรา 9 เสยีค่าตอบแทนเป็นรายปีใหแ้ก่เทศบาล องคก์าร
บรหิารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้
ทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตตัง้อยู ่ ยกเวน้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ทัง้น้ีตามวธิกีารและอตัราทีก่ําหนดใน
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราตามบญัชทีา้ยประมวลกฎหมายนี้ 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รบัตามวรรคหน่ึงให้แก่
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัในอตัรารอ้ยละสีส่บิของค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัภายในกําหนดสามสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บั เพื่อเป็นรายไดข้ององคก์ารบรหิาร ส่วนจงัหวดั และใหค้่าตอบแทนสว่นทีเ่หลอืตกเป็น
รายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีท่ีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตตัง้อยู ่ ในกรณีทีท่ีด่นิดงักล่าวไมไ่ดต้ัง้อยู่
ในเขตขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ใหค้่าตอบแทนทีไ่ดร้บัตามวรรคหน่ึง ตกเป็นรายไดข้ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ทัง้หมด 

มาตรา 10 ทีด่นิของรฐัซึ่งมไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครองและมใิช่สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ            
อนัราษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนันัน้ ใหอ้ธบิดมีอีํานาจจดัหาผลประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ ใหร้วมถงึ
จดัทาํใหท้ีด่นิใชป้ระโยชน์ได ้ซือ้ขาย แลกเปลีย่น ใหเ้ชา่ และใหเ้ชา่ซือ้ 
 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัหาผลประโยชน์ ใหก้ําหนดโดยกฎกระทรวงแต่สาํหรบัการขาย การแลกเปลีย่น 
และการใหเ้ชา่ซือ้ทีด่นิตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตร ี
 การดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ตามความในมาตรานี้ ใหค้าํนึงถงึการทีจ่ะสงวนทีด่นิไวใ้ห้
อนุชนรุน่หลงัดว้ย 
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มาตรา 11 การจดัหาผลประโยชน์ซึง่ทีด่นิของรฐัตามนัยดงักล่าวมาในมาตราก่อนน้ี รฐัมนตรี
จะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จ ัดหาผลประโยชน์สําหรับรฐัหรือบํารุงท้องถิ่นก็ได้ทัง้น้ี                 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 12 ทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง รฐัมนตรมีอีํานาจใหส้มัปทานให ้
หรอืใหใ้ชใ้นระยะเวลาอนัจาํกดั ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 บทบญัญตัใินมาตรานี้ไมก่ระทบกระเทอืนถงึกฎหมายวา่ดว้ยการเหมอืงแรแ่ละการปา่ไม ้
 4. พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 
 มาตรา 27 ผูใ้หญ่บา้นทําหน้าทีช่่วยเหลอืนายอําเภอในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละเป็นหวัหน้า
ราษฎรในหมูบ่า้นของตน... 
 มาตรา 28 ทว ิ ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นฝา่ยปกครองมอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
 (1) ช่วยเหลอืผูใ้หญ่บา้นปฏบิตักิจิการตามอํานาจหน้าทีข่องผูใ้หญ่บา้นเท่าทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากผูใ้หญ่บา้นใหก้ระทาํ... 
 มาตรา 40 กาํนนัตอ้งร่วมมอืและช่วยเหลอืนายอําเภอและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการ
ดแูลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ และสิง่ซึง่เป็นสาธารณประโยชน์อื่น 
อนัอยูใ่นตาํบลนัน้ 
 มาตรา 122 นายอําเภอมหีน้าที่ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรกัษาและ
คุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีป่ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัและสิง่ซึ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอนัอยูใ่นเขตอาํเภอ 
 นายอําเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่มอีํานาจใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใชท้ีด่นิตาม
วรรคหน่ึง เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดัและปฏบิตัติามประมวลกฎหมายทีด่นิและ
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง... 
 6. พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

มาตรา 68 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารส่วนตําบลอาจจดัทํากจิกรรมในเขต
องค์การบรหิารส่วนตําบลดงัต่อไปน้ี... (8) การคุม้ครองและดูแลทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิ... 
 7. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให้แก่ อ.ป.ท. พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมอีํานาจและหน้าทีใ่นการ
จดัระบบการบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเองดงัน้ี... (27) การดูแล
รกัษาทีส่าธารณะ... 
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 นโยบายท่ีสาธารณประโยชน์ 
 นโยบายท่ีดิน กลยทุธ ์และมาตรการ 
 นโยบายท่ีดินเพ่ือสงัคม ตามมติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 1 กนัยายน 2530  
 โครงการจดัทีด่นิทีด่าํเนินการอยู่ในปจัจุบนัใหก้รมประชาสงเคราะห ์และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
เร่งจดัทีด่นิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่6... ทบทวนและแกไ้ข ปรบัปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มตต่ิาง ๆ และองคก์รในการจดัทีด่นิ 
 โครงการจดัทีด่นิในอนาคต ใหนํ้าพืน้ทีป่าไมท้ีถู่กบุกรุกทีเ่หลอืจากการกําหนดเป็นพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์
และปา่เศรษฐกจิ ทีส่าธารณประโยชน์ และทีร่กรา้งวา่งเปล่าทีม่ปีระชาชนบุกรุกเขา้ทํากนิมาจดัใหแ้ก่
ราษฎร... โยกยา้ยเกษตรกรทีอ่าศยัทาํกนิอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมต่อการเกษตร หรอืเขตสงวนหวงหา้ม  ไป
อยูใ่นทีเ่หมาะสม 
 ....ปรบัปรุงการเรยีกเกบ็เงนิคา่พฒันาทีด่นิในการจดัทีด่นิเพือ่การครองชพีเพือ่ความเป็นธรรม 
จดัตัง้ธนาคารทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการจดัทีด่นิและการปฏริปูทีด่นิ  
 นโยบายท่ีดินเพ่ือความมัน่คง ตามมติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 1 กนัยายน 2530 
 กาํหนดใหม้กีารใชท้ีด่นิสว่นหน่ึงเพือ่กจิกรรมทีส่นบัสนุนความมัน่คงของชาต ินอกเหนือจากทีด่นิ
ทีใ่ชใ้นราชการทหารในปจัจุบนั เพื่อจดัตัง้เป็นนิคมชายแดนหรอืโครงการเพื่อความมัน่คงในพืน้ที่ต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม 
 นโยบายการบริหารจดัการท่ีดินของประเทศ ตามมติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 3 มิถนุายน 2546 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เสนอนโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรดนิ
และที่ดนิของประเทศ จากสถานการณ์ปญัหาสําคญั 7 ประการ คอื หน่วยงานบรหิารจดัการที่ดิน             
ขาดความเป็นเอกภาพ ทรพัยากรดนิและทีด่นิเสื่อมโทรมเน่ืองจากการใชท้ีด่นิผดิประเภทหรอืการใช้
ไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของที่ดนิ ขาดมาตรการกฎหมายทําให้การถือครองที่ดนิกระจุกตวัมกีาร           
เกง็กําไรที่ดนิ ขาดมาตรการทางภาษทีี่จะทําใหม้กีารกระจายที่ดนิและสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม             
มผีูไ้รท้ีด่นิทาํกนิจาํนวนมาก สทิธใินทีด่นิของประชาชนแตกต่างกนั เกดิความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
 คณะรฐัมนตรจีงึมอบหมายใหส้่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งรบัไปดําเนินการศกึษาและจดัทํารายละเอยีด
เพือ่ดาํเนินการตามแผนงานต่อไป 
 นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านท่ีดินทาํกิน  
 นโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปญัหาสําคญัของประเทศชาตทิี่มคีวามสําคญัรวม 3 เรื่อง ไดแ้ก่ 
การแกไ้ขปญัหาความยากจน ปญัหายาเสพตดิ และปญัหาคอรปัชัน่  
 งานส่วนนโยบายแก้ไขปญัหาความยากจน มเีป้าหมายที่จะขจดัความยากจนให้หมดสิ้น
ภายในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงมหาดไทยไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเรื่องการออกแบบและ
รบัจดทะเบยีนคนยากจนและผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น... กระทรวงมหาดไทยจดัตัง้ศูนยอ์ํานวยการต่อสู้
เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาต ิ(ศตจ.) รองนายกรฐัมนตรเีป็นผูอ้ํานวยการศูนย์... ผลการสํารวจ
ปญัหาดา้นทีด่นิทาํกนิพบผูข้อรบัการจดัทีด่นิประกอบดว้ยกลุม่ไมม่ทีีด่นิทาํกนิเป็นของตนเองและ กลุม่
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มทีีด่นิทาํกนิแต่ไมเ่พยีงพอต่อการครองชพีและผูข้อรบัรองสทิธใินทีด่นิประกอบดว้ยกลุ่มผูข้อใชท้ีด่นิของรฐั
และกลุม่ผูถ้อืครองทีด่นิของรฐั  
 กระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหก้รมที่ดนิดําเนินการจดัที่ดนิทํากนิและอยู่อาศยัเพื่อแก้ไข
ปญัหาความยากจนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 จนถงึปจัจุบนัตามแผนปฏบิตักิารบรหิารจดัการทีด่นิของรฐั 
กรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปญัหาความยากจน โดยคัดเลือกแปลงที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทีป่ระชาชนเลกิใชป้ระโยชน์รว่มกนัและมผีูบุ้กรุกเตม็แปลงหรอืบางสว่น ซึง่ผูบุ้กรุกดงักลา่ว
ต้องเป็นผู้ยากจน ไม่มทีี่ดินทํากินเป็นของตนเองหรือมแีต่ไม่เพยีงพอ และยอมรบัการดําเนินการ            
ตามนโยบายแกไ้ขปญัหาสงัคมและความยากจนเชงิบูรณาการและไดล้งทะเบยีนแสดงความประสงค์
ขอที่ดนิทํากนิไวต่้อทางราชการ แลว้นํามาดําเนินการจดัที่ดนิใหต้ามสภาพเดมิที่ครอบครอง ครอบครวัละ            
ไม่เกนิ 15 ไร่ พรอ้มทัง้ออกหนังสอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิของรฐั คราวละ 5 ปี และเสยีค่าตอบแทน
ตามขอ้บญัญตัขิองทอ้งถิน่ 
 นโยบายด้านอปุทานท่ีดินและการจดัท่ีดิน  

มติคณะรฐัมนตรี 3 กมุภาพนัธ ์2547 
 เรือ่ง การบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของรฐัเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 
 ...ใหส้่วนราชการทีม่หีน้าทีดู่แลรกัษาทีด่นิของรฐัและจงัหวดั โดยคณะกรรมการแกไ้ขปญัหา
การบุกรุกที่ดนิของรฐั (กบร.) จงัหวดัทําแผนงาน/โครงการ เพื่อ 1. ดําเนินงานสํารวจรงัวดัขอบเขตที่ดนิ           
ของรฐัทุกประเภท 2. ใหจ้ดัทําแผนที่กายภาพแสดงการใชป้ระโยชน์ที่ดนิในเขตที่ดนิของรฐัทุกประเภท             
3. ใหส้าํรองทีด่นิของรฐัเพือ่ใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
 ใหค้ณะกรรมการฝ่ายจดัหาทีด่นิของรฐัดา้นอุปทาน ใหป้ระชาชนทํากนิพจิารณาดําเนินการ
อนุญาตจดัสรรใหป้ระชาชนเขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิของรฐัต่อไป เมือ่ไดด้าํเนินการดงักลา่วขา้งตน้แลว้ 
 ใหส้าํนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณสาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานทุกขัน้ตอน
และการเร่งรดัตดิตามผลงาน โดยใหต้ัง้งบประมาณเบกิจ่ายทีส่าํนักปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 ...ในสว่นของการวางกรอบนโยบายในภาพรวม การกําหนดคุณสมบตัขิองบุคคล การกําหนด
เรื่องสทิธใินที่ดนิ การกําหนดประเภทของเอกสารแสดงสทิธใินที่ดนิ การกําหนดจํานวนเน้ือที่ใหถ้ือครอง          
ทาํประโยชน์ในทีด่นิ หากไดด้ําเนินการสาํรวจรงัวดัและการสาํรวจทางกายภาพเรยีบรอ้ยแลว้ คาดว่า
ภายใน 6 เดอืน นับจากคณะรฐัมนตรอีนุมตัใินหลกัการดงักล่าว จะทําให้การดําเนินงานสอดรบักบั
กระบวนการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนต่อไปได.้.. 
 มติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2548 
 เรือ่ง การดาํเนินงานจดัหาทีด่นิทาํกนิใหแ้ก่คนยากจนตามนโยบายแกไ้ขปญัหาความยากจน 
 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบการดําเนินงานจดัหาทีด่นิทีท่ํากนิใหแ้ก่คนยากจนตามนโยบายแกไ้ข
ปญัหาความยากจนตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสนอ ดงัน้ี 
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 1. ใหห้น่วยงานราชการทุกหน่วยงานทีม่ทีีด่นิอยู่ในความครอบครอง ชะลอการออกหลกัฐาน
และการอนุญาตใหเ้ช่าในทีด่นิทีเ่ป็นของรฐัไวเ้ป็นการชัว่คราว จนกว่าการจดัหาทีด่นิทีท่ํากนิจากส่วน
ราชการต่าง ๆ ทีม่ทีีด่นิอยูใ่นความครองครอบ และการเจรจาการใชท้ีด่นิสว่นเกนิจะแลว้เสรจ็ 
 2. สว่นราชการหน่วยงานใดทีม่ทีีด่นิอยูใ่นความครอบครอง และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งออกหลกัฐาน
ใหเ้ชา่ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของรฐั ใหนํ้าเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาเป็นรายหน่วยงาน 
 3. การออกเอกสารสิทธิหรือการทํานิติกรรมการเช่าที่เอกชนไม่ใช่ที่ดินของรัฐสามารถ
ดาํเนินการไดต้ามปกต ิ
 มติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2548 
 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัหาและจดัทีด่นิทาํกนิใหแ้ก่คนยากจนตามนโยบายแกไ้ขปญัหาความยากจน 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสนอหลกัเกณฑก์ารจดัหาและจดัทีด่นิทีท่ํากนิ
ใหแ้ก่คนยากจนตามนโยบายแกไ้ขปญัหาความยากจน... ทีด่นิทีจ่ะนํามาดําเนินการมสีองส่วน ไดแ้ก่
ทีด่นิทีนํ่ามาจากส่วนราชการทีม่ทีีด่นิของรฐัอยู่ในความรบัผดิชอบและทีด่นิทีนํ่ามาจากการเจรจาการ
ใช้ที่ดนิส่วนเกินตามที่คณะกรรมการเจรจาที่ดนิได้ดําเนินการไปแล้ว... ให้ส่วนราชการที่มทีี่ดนิใน
ความรบัผดิชอบในแต่ละอําเภอ แต่งตัง้คณะกรรมการดูแล หากไม่มอีตัรากําลงัหรอืมไีม่เพยีงพอกใ็ห้
เจา้หน้าทีใ่นระดบัจงัหวดัมาดาํเนินการ 
 นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนด้านท่ีดินทาํกินในระดบัอาํเภอ 
 การบรหิารเน้นพืน้ทีเ่ป็นหลกั...นายอําเภอสาํรวจทีด่นิในเขตวา่มทีีด่นิใดพอจะจดัสรรใหป้ระชาชน
ทํามาหากนิได ้แจง้มาทีศู่นยอ์ํานวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาต ิเพื่อมอบใหก้ระทรวง 
ทีเ่กีย่วขอ้งจดัการเพือ่จดัทีด่นิทาํกนิใหป้ระชาชนใหใ้กลแ้หล่งทีอ่ยูอ่าศยัมากทีส่ดุ ถา้มกีารยา้ยถิน่ฐาน
ใหม้น้ีอยทีส่ดุ เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถมทีีด่นิทาํกนิ มบีา้นเพือ่การอยูอ่าศยัตามสมควร 
 นโยบายท่ีดินวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 
 การแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินในภาพรวมของประเทศ 
 - จดัหาทีด่นิทาํกนิใหเ้กษตรกรผูย้ากจนในรปูของธนาคารทีด่นิ 
 - เร่งรดัการออกเอกสารสทิธใิหแ้ก่เกษตรกรและชุมชนทีท่ํากนิอยูใ่นทีด่นิของรฐัซึ่งไม่มสีภาพปา่ 
ในรปูของโฉนดชุมชน 
 - เร่งรดัทําแนวเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ โดยจดัแบ่งประเภทที่ดนิ ระหว่างที่ดนิของรฐัและ
เอกชนใหช้ดัเจน 
 - โครงการจดัทีด่นิทาํกนิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายโฉนดชุมชน บรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจดัความยากจนและการพฒันาชนบท โดยนําที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ทีม่กีารบุกรุกมาจดัระเบยีบและออกหนังสอือนุญาตใหร้าษฎรทํากนิ/อยู่อาศยัเป็น
การชัว่คราว (ครัง้ละ 5 ปี) จดัให้ครอบครวัละไม่เกิน 15 ไร่ และเสยีค่าตอบแทนให้ท้องถิ่นในอตัราตํ่า
สอดคลอ้งกบันโยบายเรือ่งการจดัหาทีด่นิทาํกนิใหเ้กษตรกรยากจน 
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6.3 ลกัษณะปัญหาการละเมิดสิทธิ9 

 จากการศกึษารายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเรื่องที่สาธารณประโยชน์
เฉพาะกรณีคณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ขปญัหา 
พ.ศ. 2549 - 2555 จะเหน็ไดว้่า ในรายงานการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนของ ก.ส.ม. กม็หีลายกรณีทีม่กีาร
ยุตเิรื่องเน่ืองจากไม่พบประเดน็การละเมดิทีจ่ากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่รวมทัง้มกีารไกล่เกลีย่
และไดร้บัการแกไ้ขปญัหา จากรายงานตรวจสอบฯ พบวา่ลกัษณะปญัหาการละเมดิสทิธมิ ี3 กรณ ีดงัน้ี  

1. การกาํหนดท่ีสาธารณประโยชน์ทบัท่ีทาํกินราษฎร 
 ลกัษณะพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง 
 1. ไมด่าํเนินการออกเอกสารสทิธอิา้งเป็นทีส่าธารณประโยชน์ 
 2. ทาํลายทรพัยส์นิ 
 3. ใชว้ธิกีารรุนแรงขบัไล ่ขม่ขู ่คุกคาม ดาํเนินคด ี 
 4. การรงัวดั นําชี ้แนวเขต ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นของราษฎร 
 5. ไมท่ราบการประกาศออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 
 สาเหตกุารละเมิดสิทธิ 
 1. ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 
 2. นโยบายการเรง่รดัสาํรวจทีส่าธารณประโยชน์เพือ่ใหอ้อกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 
 3. ไมม่กีระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจนจากภมูคิวามรูข้องผูเ้กีย่วขอ้ง 
 4. ผลประโยชน์สว่นตวั อาํนาจ และความชดัเจนของพยานหลกัฐาน เชน่ 
  - หลกัฐานตามทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ ระบุทีต่ ัง้ เน้ือที ่และขอบเขตไม่ชดัเจน และ
ไมป่รากฏหลกัฐานการประกาศสงวนหวงหา้ม 
  - กระบวนการนําชี ้รงัวดั ของผูป้กครองทอ้งถิน่ มคีวามผดิพลาดคลาดเคลื่อนจากสภาพพืน้ที ่
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์และไมเ่ป็นไปตามหลกัฐานทะเบยีนการประกาศสงวนหวงหา้ม ฯลฯ 
  - สภาพพื้นที่และแนวเขตมกีารเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามธรรมชาติ และขาดการดูแลรกัษา              
ของเจา้หน้าทีร่ฐั 
  - กระบวนการสอบสวนขาดการมสีว่นรว่ม รบัฟงัขอ้เทจ็จรงิ 
  - การสาํรวจและการจดัทาํทะเบยีนไมค่รบถว้นสมบรูณ์และทางราชการไดจ้ดัทาํไวน้านแลว้ 
  - การปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าทีร่ฐัไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนของกฎหมาย /ไมส่าํรวจการใช้
ประโยชน์รว่มกนั ,ไมเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ฯลฯ 
  - หน่วยงานราชการเพกิเฉยต่อการบุกรุก รบัทราบ แต่ไมด่าํเนินการใด 
  5. เจา้หน้าทีร่ฐัขาดความเขา้ใจในระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นเหตุใหเ้กดิการบงัคบัใช้
กฎหมาย โดยขาดความรอบคอบ การมสีว่นรว่ม เลอืกปฏบิตั ิและไมเ่ป็นธรรม 

                                                            
9รายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนทีด่นิสาธารณประโยชน์  เฉพาะกรณีคณะอนุกรรมการสทิธิ

ในการจดัการทีด่นิและปา่ ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ข พ.ศ. 2549 - 2555 
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 ผลกระทบของราษฎรจากการถกูละเมิด 
 - ราษฎรขอออกเอกสารสทิธใินทีค่รอบครองทาํประโยชน์ไมไ่ด ้
 - ราษฎรถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี
 - ราษฎรถูกบงัคบั ขบัไล ่ออกจากพืน้ที ่
 - ราษฎรสญูเสยีทรพัยส์นิและทีด่นิทาํกนิ 
 - ราษฎรถูกกดดนัทางสงัคม 

2. หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน์ 
 ลกัษณะพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง 
 - เจา้หน้าทีร่ฐัไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นราษฎรในการรงัวดั นําชี ้แนวเขต 
 - เจา้หน้าทีร่ฐัใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล ่ขม่ขู ่คุกคาม ดาํเนินคด ี 
 - หน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของราษฎร เช่น การเขา้
ทาํลายพชืผล อาสนิ ของราษฎร 
 - หน่วยงานราชการหา้มราษฎรเขา้ทาํประโยชน์ในพืน้ที ่เชน่ การปกัป้าย การลอ้มรัว้ฯ 
 - หน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์ก่อนไดร้บัอนุญาต 
 - หน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์ทีส่าธารณประโยชน์ทีม่ขีอบเขตไม ่ชดัเจน 
 - หน่วยงานราชการไมจ่า่ยคา่ชดเชยหรอืจา่ยคา่ชดเชยไมเ่ป็นธรรม ไม ่เหมาะสม 
 สาเหตกุารละเมิดสิทธิ 
 1. การผลกัดนันโยบาย เชน่ นโยบายสง่เสรมิเรือ่งการเกษตร ดว้ยการตัง้สถานีต่าง ๆ ฯลฯ 
 2. การแสวงหาผลประโยชน์ของหน่วยงาน เชน่ งบประมาณ การขยายหน้าที ่ฯลฯ 
 3. ความตอ้งการใชพ้ืน้ทีข่องหน่วยงานราชการเพือ่การสมประโยชน์ของหน่วยงานตน 
  - สาํคญัผดิในสถานะของทีด่นิ  
  - ไมม่คีวามชดัเจนในแนวเขต 
   - เจา้หน้าทีร่ฐัไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนของกฎหมาย  
   - เจา้หน้าทีร่ฐัไมส่าํรวจการใชป้ระโยชน์รว่มกนั ฯลฯ 
 ผลการละเมิดสิทธิ 
  - ราษฎรถูกบงัคบั ขบัไล ่ออกจากพืน้ที ่
  - ราษฎรสญูเสยีทรพัยส์นิและทีท่าํกนิ 
  - ราษฎรไมส่ามารถเขา้ทาํประโยชน์ในทีส่าธารณประโยชน์ได ้
  - ราษฎรถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี

3. เอกชนบกุรกุท่ีสาธารณประโยชน์ 
 ลกัษณะพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

 - ผูท้ี่มหีน้าที่ดูแล รกัษาที่ดนิสาธารณประโยชน์ ละเลยการตรวจสอบ การควบคุม และ
ปลอ่ย ปะละเลยใหเ้กดิการบุกรุก หรอืทราบวา่มกีารบุกรุกแต่ไมด่าํเนินการแกไ้ขฯ 
  - ผูบุ้กรุกขดัขวางการเขา้ทาํประโยชน์ของราษฎรในทีส่าธารณประโยชน์ 
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  - ผูบุ้กรุกใชอ้ทิธพิล ขม่ขู ่คุกคาม 
  - การออกเอกสารสทิธหิรอือา้งหลกัฐานการครอบครองทีด่นิทบัทีส่าธารณประโยชน์ 
 สาเหตกุารละเมิดสิทธิ 
 1. เหน็ประโยชน์ส่วนตวัมากกว่าประโยชน์สว่นรวมเพื่อการครอบครองใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ
และถอืเอาประโยชน์จากทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 ผลการละเมิดสิทธิ 
  - ราษฎรถูกบงัคบั ขบัไล ่ออกจากพืน้ที ่
  - ราษฎรไมส่ามารถเขา้ทาํประโยชน์ในทีส่าธารณประโยชน์ได ้ 
  - ราษฎรถูกดาํเนินคดขีอ้หาบุกรุก 
 รายละเอียดปรากฏตามฐานขอ้มูลที่สาธารณประโยชน์เฉพาะกรณีคณะอนุกรรมการสทิธิ
มนุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ขปญัหา พ.ศ. 2549 - 255510 ตวัอยา่งเชน่ 
 “ทีส่าธารณประโยชน์หว่างเขาตาด จงัหวดันครนายก : ทีด่นิมหีลกัฐานการครอบครองตัง้แต่ 
พ.ศ. 2467 (ใบเหยยีบยํ่า), ส.ค.1 (พ.ศ. 2498), โฉนดตราจอง (พ.ศ. 2499 ) ครอบครองและทําประโยชน์
ต่อเน่ืองถงึปจัจุบนั ไมม่โีฉนดทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 อา้งวา่เป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์  
 พ.ศ. 2515 เจา้พนักงานทีด่นิยดึ ส.ค.1 และใหอ้พยพออกจากพืน้ทีด่งักล่าว อา้งว่าเป็นทีด่นิ
สาธารณประโยชน์  
 พ.ศ. 2516 เจา้หน้าทีท่ีด่นิทําการรงัวดัเพื่อออกหนังสอืสาํคญัสําหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) ผูร้อ้ง
และพวกคดัคา้น บางรายนําเรื่องฟ้องศาลและชนะคด ีไดร้บัโฉนดทีด่นิ 4 ราย ในคดหีมายเลขแดงที ่
69/2518 
 พ.ศ. 2529 กรมที่ดินทําหนังสือแจ้งกลับว่ากรมที่ดินได้ตรวจสอบเรื่อง พบจําเลยในคดี
หมายเลขแดงที่ 69/2518 เคยใหถ้้อยคําว่า ผูป้กครองทอ้งที่อําเภอเมอืงนครนายกไดป้ระกาศสงวน
หวงหา้มทีด่นิสาธารณ ประโยชน์ไวใ้ชเ้ป็นทีเ่ลีย้งสตัว ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2462 และไดข้ึน้ทะเบยีนเมือ่ พ.ศ. 2497 
แต่ตามหนังสอืที่ส่งมาไม่ปรากฏว่าผูใ้ดประกาศและสงวนไวต้ัง้แต่เมื่อใด ขอ้เทจ็จรงิยงัสบัสน ขอให้
ตรวจสอบในประเดน็น้ีใหแ้น่ชดั  
 พ.ศ. 2529 - 2540 ไม่ปรากฏการแกไ้ขใด พ.ศ. 2541 ผูร้อ้งและพวกนําเรื่องเขา้คณะกรรมการ
ประสานแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั 
 อําเภอไม่สามารถคน้หาพยานหลกัฐานการสงวนหวงหา้มไดว้่าใครเป็นผูส้งวนหวงหา้ม และสงวน
ตัง้แต่เมือ่ใด คณะกรรมการประสานแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัทาํหนังสอืขอพยานหลกัฐาน
จากกรมทีด่นิ กรมทีด่นิตอบกลบัวา่ไมม่รีายละเอยีด และเสนอใหอ้ําเภอดาํเนินการออกหนังสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวง เพือ่ใหท้ราบแนวเขตทีช่ดัเจน ถา้ทบัทีท่าํกนิใหป้ฏบิตัติามกฎกระทรวงฉบบัที ่45ฯ” 
 “ ทีส่าธารณประโยชน์ดงหนองแก จงัหวดักาญจนบุร ี: ทีด่นิมปีระวตักิารตัง้ชุมชนกวา่ 100 ปี 
มหีลกัฐานการครอบครองและแบบแจง้สทิธกิารครอบครอง (ใบเหยยีบยํ่าทีด่นิ พ.ศ. 2487, ส.ค.1 พ.ศ. 2498)  
                                                            

10เลขรายงานการตรวจสอบที ่16/2549,18/254,.19/2549,30/2549,57/2549,125/2549,275/2549,278/2550, 314/2550, 
444/2550, 353/2551,179/2552,240/2552,242/2552,254/2552,255/2552,261/2552,543/2552 
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 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่ที่ดนิ ผูใ้หญ่บา้น และชาวบา้นบางส่วนร่วมกนัสํารวจและ
รงัวดัทีด่นิเพื่อออกหนังสอืสําคญัสาํหรบัทีห่ลวงโดยไม่ปรากฏหลกัฐานทางทะเบยีนอาศยัเพยีงบญัชี
สาํรวจทีส่าธารณ ประโยชน์และคาํกล่าวอา้งของผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้นบางคน โดยผูร้อ้งไม่ทราบมาก่อน 
จงึไมไ่ดค้ดัคา้น  
 หลกัเขตและแผนทีร่งัวดัทบัซอ้นทีท่าํกนิของชาวบา้น 21 ราย” 
 “ทีด่นิสาธารณประโยชน์โคกหนองโพธิ ์จงัหวดัลพบุร ี: ทีพ่พิาทมกีารครอบครองทาํประโยชน์ 
มแีบบแจง้การครอบครอง ส.ค.1 และหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ น.ส.3 แต่ไม่สามารถขอออกโฉนดได้
เน่ืองจากทางราชการอา้งวา่ยงัไมไ่ดเ้ดนิถงึเขตทีด่นิตน  
 พ.ศ. 2523 สภาตําบลขบัไล่ชาวบา้นออกจากทีพ่พิาททัง้หมดอา้งเป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์ 
นําทีด่นิไปปลกูยคูาลปิตสั ชาวบา้นกลวัอทิธพิลของกาํนนัจงึไมไ่ดร้อ้งเรยีน 
 พ.ศ. 2538 ผู้ว่าราชการจงัหวดัและกรมที่ดินดําเนินการรงัวดัออกหนังสือสําคญัสําหรับ                
ทีห่ลวงทบัทีด่นิทาํกนิอา้งวา่เป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์โดยไมป่รากฏหลกัฐานทางทะเบยีน มเีพยีงคาํ
กลา่วอา้งทางการไมส่ามารถนําพยานหลกัฐานมาอา้งได ้ต่อมา ชาวบา้นถูกขบัไล”่ 
 “ทีส่าธารณประโยชน์ดงกอลอ จงัหวดัมหาสารคาม : ทีด่นิมกีารครอบครองทาํประโยชน์ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2458 ไดห้ลกัฐานการครอบครอง ส.ค.1 มกีารพฒันาทรพัยส์นิเป็นทีส่วนไรน่า 
 พ.ศ. 2540 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รว่มกบัจงัหวดัแจง้วา่จะนําทีท่าํกนิของผูร้อ้งและพวก
ซึง่อา้งวา่อยูใ่นทีด่นิสาธารณประโยชน์ขึน้ทะเบยีนไวเ้มือ่ พ.ศ. 2473 เน้ือที ่3,600 ไร ่แบง่เป็น 3 แปลง ๆ 
1 และ 2 ออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงแลว้ พพิาทแปลงที ่3 เพือ่ก่อสรา้งสถานทีร่าชการเป็นศนูย์
พนัธุพ์ชืเพาะเลีย้ง ยงัไมอ่อกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเพราะมผีูค้ดัคา้น 
 อําเภอและคณะกรรมการตรวจสอบโครงการและแผนผงัการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ตรวจสอบพบชาวบา้นเลกิใชเ้พราะไม่มหีญ้าสําหรบัเลี้ยงสตัวป์ระกอบกบัชาวบา้นประกอบอาชพีอื่น
และชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องอํานวยความสะดวกมากขึ้น จงึไม่มกีารเกบ็ฟืน เก็บของป่าอกีต่อไป                
ไมต่รงกบัความจรงิเพราะผูร้อ้งและพวกยงัครอบครองทาํประโยชน์อยู ่
 เมษายน พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยอนุมตัใิหก้รมสง่เสรมิการเกษตรใชท้ีพ่พิาท” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์ปากน้ําปราณ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์: ทีด่นิอยู่อาศยัทาํกนิเป็นเวลา 80 ปี 
ไม่มเีอกสารสทิธ ิจงัหวดัสัง่การใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตําบลจดังบประมาณใหส้ํานักงานทีด่นิจงัหวดั/สาขา 
เพื่อดําเนินการออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวงในที่ดนิแปลงดงักล่าว ชาวบา้นมหีลกัฐานจากอดตี
ผูใ้หญ่บ้านที่คดัสําเนามาจากอําเภอ(เทยีบประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2471            
กบับนัทกึการออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง รงัวดัวนัที ่11 มถุินายน - 3 กรกฎาคม 2505) ซึ่งคน้จาก
สาํนักงานทีด่นิจงัหวดั/สาขาไมไ่ดใ้นปจัจุบนั พบรอยขดีฆ่าจํานวนเน้ือทีแ่ต่ไม่มลีายมอืชื่อกํากบั และ
ทีต่ัง้ทีพ่พิาทเป็นคนละหมู ่
 18 เมษายน พ.ศ. 2545 ผูใ้หญ่บา้นนํารงัวดัโดยไม่มกีารแจง้ใหช้าวบา้นทราบ ผลการรงัวดัเน้ือที ่           
ทีพ่พิาทเพิม่ขึน้จากทะเบยีน จงัหวดัดําเนินการสอบสวนแต่ไม่ไดส้อบสวนชาวบา้นเจา้ของพืน้ที ่และ
ให้นายอําเภอแจ้งสรุปการสอบสวนว่าที่พพิาทเป็นที่ดนิสาธารณประโยชน์ ยดึเน้ือที่และที่ตัง้ตาม
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เอกสารหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวงที่รงัวดัเมื่อวนัที่ 11 มถุินายน พ.ศ. 2505 ปรากฏว่าชาวบ้าน
คดัคา้น” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์โนนด่านขวาง จงัหวดัชยัภูม ิ: ทีด่นิมหีลกัฐานแสดงกรรมสทิธิแ์ละการ
ครอบครองทาํประโยชน์ โฉนดทีด่นิ หนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ ใบเสยีภาษบีาํรุงทอ้งที ่
 พ.ศ. 2546 องค์การบรหิารส่วนตําบลดงกลางยื่นคําขอรงัวดัที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อ           
ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงโนนดา่นขวางสาธารณประโยชน์ ทบัทีท่าํกนิชาวบา้น ชาวบา้นคดัคา้น  
 ทีด่นิสาธารณประโยชน์โนนด่านขวางแบ่งเป็น 5 แปลง 1. แปลงโนนโรงเรยีน - ออกหนังสอืสาํคญั
สําหรับที่หลวงเมื่อ พ.ศ. 2526 แต่ที่ดินบอกว่าไม่มีทะเบียน ผู้ใหญ่บ้านยืนยนัว่าไม่มีการรังวัด                   
2. แปลงโคกนกทาออกหนังสอืสําคญัสําหรบัทีห่ลวงเมื่อ พ.ศ. 2529 ไม่ไดร้ะบุว่ามกีารประกาศหวงหา้ม
ตัง้แต่เมื่อไร เน้ือทีแ่ละทศิของพื้นที่ที่ระบุในทะเบยีนไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิในพื้นที ่3. แปลงโนนด่านขวาง            
ทศิเหนือ ตามทะเบยีนมแีนวเขตตรงกนักบัทีส่าธารณประโยชน์โคกนกทาทุกประการ 4. แปลงโนนด่านขวาง
ทศิใต ้ตามทะเบยีนไมม่รีะบุประกาศสงวนหวงหา้มไวเ้มือ่ใด ใครประกาศ ในทะเบยีนเดยีวกนัแบ่งเป็น
สองแปลง 5. แปลงกุดแคน เป็นทาํเลเลีย้งสตัว ์ไมม่หีลกัฐานทีด่นิเดมิ 
 29 ธนัวาคม 2546 เจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดันัดหมายผูม้ทีีด่นิขา้งเคยีงรงัวดัแนวเขตและปกัเขต
ที่ดนิสาธารณประโยชน์ ชาวบ้านเห็นว่าไม่สอดคล้องกบัขอ้เท็จจริง จงึคดัค้านและเสนอให้อําเภอ
ตรวจสอบโดยชาวบา้นมสีว่นรว่ม 
 พ.ศ. 2548 อําเภอรบัรายงานจากองคก์ารบรหิารส่วนตําบลว่ามชีาวบา้นเขา้ครอบครองปลูก
สรา้งอาคารชัว่คราวในทีพ่พิาท ชาวบา้นอกีกลุ่มเผาอาคารทีพ่กัอาศยันัน้ เพือ่ไมใ่หม้เีหตุการณ์รุนแรง
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลและกาํนนัผูใ้หญ่บา้นจดัประชาคมตําบล ชาวบา้นเขา้ร่วม 1,000 คน มมีตใิห้
ผูค้รอบครองทีพ่พิาทออกจากเขตพพิาทและใหร้ือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้ง อําเภอทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้น
เพือ่ไมใ่หม้กีารกระทาํทีรุ่นแรงและเพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ชาวบา้นทีถู่กกล่าวหาวา่รุกลํ้าทีพ่พิาท 
ใหใ้ชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อใหเ้กดิความชอบธรรม อําเภอใหช้าวบา้นหยุดเขา้ทํากนิในทีพ่พิาท
ชัว่คราวและดาํเนินการทางกฎหมายต่อผูบุ้กรุกเพิม่เตมิตามนโยบายผอ่นผนัใหผู้ท้าํกนิอยูเ่ดมิเทา่นัน้” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์ดงเสอืปูต่า จงัหวดัอุบลราชธานี : ทีด่นิมกีารครอบครองทาํประโยชน์สว่นใหญ่
ไม่มเีอกสารสทิธ ิมเีพยีงบางแปลงมหีลกัฐานแสดงกรรมสทิธิ ์(โฉนดทีด่นิ) องคก์ารบรหิารส่วนตําบล
ดําเนินการรงัวดัแนวเขตโดยไม่มหีน่วยงานใดสามารถระบุแนวเขตและขนาดเนื้อที่ที่ถูกต้องชดัเจน 
เพือ่ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง ทบัทีท่าํกนิ ราษฎร 138 รายคดัคา้น 
 ผูใ้หญ่บา้นไม่ยอมรบัแจง้หนังสอืยื่นขอออกเลขประจําบา้น องค์การบรหิารส่วนตําบลออกหนังสอื
ระงบัไมใ่หก้ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาคขยายแนวเขตเขา้มาในทีด่นิพพิาท  
 อนุกรรมการแก้ไขปญัหาความยากจนด้านที่ดินมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการให้เร่งประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐัระดบัจงัหวดั คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุก
ที่ดนิของรฐัระดบัจงัหวดั แนะนํากรณีชาวบ้านที่ไม่มหีลกัฐานด้านเอกสารแต่มหีลกัฐานอื่น ๆ เช่น    
การสบืสายตระกูล การเป็นชุมชน หรอืการครอบครองที่ดนิว่าไดม้าอย่างไร พร้อมทัง้แผนที่ชดัเจน
สามารถอา้งองิได ้ซึ่งทางรฐักต็อ้งหาหลกัฐานการไดม้าซึง่ทีด่นิของตนเองมาเทยีบเคยีงตรวจสอบกนั 
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พร้อมมีมติให้ราษฎรนําพยานหลกัฐานไปแสดงต่อที่ดินจงัหวดัและให้องค์การบริหารส่วนตําบล             
ไปดาํเนินการรงัวดัเขต” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์หนองโครอย จงัหวดัสรุนิทร ์: ทีด่นิมหีลกัฐานครอบครอง ส.ค.1  
 พ.ศ. 2530 กํานันนํารงัวดัแนวเขตเพื่อออกหนังสอืสาํคญัสําหรบัทีห่ลวงเลขที ่36742 เน้ือที ่
23 ไร ่3 งาน 93 ตารางวา ครอบทบัทีท่าํกนิทัง้ผนืของผูร้อ้งและชาวบา้นอกี 7 แปลง ผูร้อ้งไมท่ราบถงึ
การประกาศการออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวง จงึไม่ได้คดัค้าน กํานันห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที ่              
ทีท่ํากนิเดมิ แต่ใหต้นเองและพวกใช ้ ต่อมากํานันนํารงัวดัแนวเขตเพื่อออกหนังสอืสําคญัสําหรบั                
ทีห่ลวงเลขที่ 43743 เน้ือที่ 576 ไร่ 4 ตารางวา ตามทะเบยีนสงวนหวงหา้ม พ.ศ. 2468 ครอบทบัที่
สาธารณประโยชน์ 36742 ทัง้ผนื  
 เจ้าพนักงานที่ดินฯ สาขาปราสาท บนัทึกความเห็นว่า พจิารณาจากสภาพทางกฎหมาย             
การใหถ้อ้ยคาํของราษฎรผูส้งูอายุ และอดตีกํานัน ผูใ้หญ่บา้น ทีท่าํเลเลีย้งสตัวท์ุ่งโครอยทีข่ ึน้ทะเบยีนไวเ้มื่อ 
พ.ศ. 2468 มเีน้ือที ่3,000 ไร่ อยู่ทางทศิใตข้องหนังสอืสําคญัสําหรบัทีห่ลวงเลขที ่43743 บรเิวณ            
บา้นโชคบรนัพฒันาขึน้ไปจนถงึหลกัไมแ้ก่น 
 กระทรวงมหาดไทยมคีําสัง่ที ่3/2542 แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีส่าธารณ ประโยชน์ 
โดยมรีองผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นหวัหน้าคณะทํางานพจิารณาแล้วยนืยนัว่าการออกหนังสอืสําคญั
สาํหรบัทีห่ลวง ถูกตอ้งตามตาํแหน่งในทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ 
 พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั มมีตโิดยไมไ่ดร้บัทราบ
ผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิของทีด่นิสาขาปราสาท ดว้ยกรณี
เป็นการที่ที่ดินสาขาตัง้คณะทํางานขึ้นภายในและมไิด้รายงานผ่านที่ดินจงัหวดั ให้ยกเลิกคําร้อง               
ขอออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์และเพกิถอน ส.ค.1 ให้เหตุผลว่าผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ              
ทีด่นิของผูร้อ้งเป็นหนองน้ํา จงึเป็นทีด่นิทีส่งวนหวงหา้มไวใ้หพ้ลเมอืงใชร้ว่มกนั” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์หนองปุ๊ก จงัหวดับุรรีมัย ์: หนองน้ําสาธารณประโยชน์เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ
ขึน้ทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ ชาวบา้นใชเ้ป็นแหลง่น้ําสาธารณะ  
 พ.ศ. 2539 องค์การบรหิารส่วนตําบลมโีครงการขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อใช้ทําน้ําประปาในหมู่บ้าน 
ชาวบ้านหน่ึงรายอ้างตนมีเอกสารสิทธิในที่ดินหนังสือรบัรองการทําประโยชน์ น.ส.3 เลขที่ 126              
เมื่อ พ.ศ. 2516 สบืตาม ส.ค.1 ออกให้เมื่อ พ.ศ. 2498 ทําให้องค์การบรหิารส่วนตําบลไม่สามารถ
ดาํเนินการขดุลอกได ้ระหวา่งดาํเนินการตรวจสอบชาวบา้นรายนัน้นําดนิมาถมหนองน้ําจนมสีภาพตืน้เขนิ 
และประกาศหา้มชาวบา้นเขา้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิพพิาท 
 ผูใ้หญ่บา้นยื่นคดัคา้นใหเ้หตุผลว่าเป็นทีด่นิทบัซ้อนทีด่นิสาธารณประโยชน์ ชาวบา้นยื่นหนังสอืถงึ
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลยื่นเรื่องต่ออําเภอ พ.ศ. 2543 อําเภอมคีําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ได้ความว่าถ้อยคําของผู้กล่าวอ้างขดัแย้งแนวเขตตามหนังสือรับรองการ                
ทาํประโยชน์ น.ส.3 
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 พ.ศ. 2544 จงัหวดัมคีําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนการบุกรุกที่หรอืทางสาธารณประโยชน์ 
ตรวจสอบแลว้มคีวามเหน็ว่าทีด่นิแปลงน้ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเป็นหนองสาธารณะ จงัหวดั
เสนอเรื่องใหค้ณะอนุกรรมการประสานแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั พจิารณาและ           
มมีตเิหน็ควรใชภ้าพถ่ายทางอากาศเน่ืองจากฝา่ยหน่ึงมขีอ้เทจ็จรงิกบัอกีฝา่ยมเีอกสารสทิธ ิ
 พ.ศ. 2545 จงัหวดัดาํเนินการจดัซื้อภาพถ่ายทางอากาศและสง่ใหค้ณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
เพือ่อ่านภาพถ่ายทางอากาศ อ่าน แปล และตคีวาม แปลสรุปไดว้า่บรเิวณทีส่าธารณประโยชน์มสีภาพ
เป็นหนอง รอบหนองและลําหว้ยมสีภาพเป็นป่าพรุ บรเิวณใกลเ้คยีงสภาพโดยทัว่ไปมกีารประโยชน์ 
ทาํนา 
 คณะอนุกรรมการประสานแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐัระดบัจงัหวดั มมีติให้จงัหวดั
ดาํเนินการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง และใหเ้พกิถอน น.ส.3 เฉพาะสว่นทีซ่อ้นทบั” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์ดอนน้ําครํ่า จงัหวดัอํานาจเจรญิ : ผูป้กครองทอ้งทีนํ่ารงัวดัออกหนังสอืสาํคญั
สําหรบัที่หลวงทบัที่ทํากนิผูร้อ้ง (ไม่มเีอกสารสทิธ)ิ ในการประชาคมหมู่บา้น ผูร้อ้งและพวกไม่ทราบเรื่อง
และไมไ่ดเ้ขา้รว่ม แต่เมือ่ตรวจสอบพบลายมอืชือ่ของผูร้อ้งและพวกในเอกสารการประชาคม ทราบจาก
ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นวา่กาํนนัเป็นคนสัง่ใหเ้ขยีน 
 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตดิําเนินการตรวจสอบมมีตวิ่า ผูร้อ้งไม่ไดร้บัความเป็นธรรม
เน่ืองจากการจดัทํารูปแผนทีแ่นบทา้ยหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงไม่ไดม้กีารตรวจสอบความถูกตอ้ง
และการจดัหาทีด่นิเพือ่สรา้งถนนทีร่าชการไมม่กีารตรวจสอบแนวเขตทีด่นิใหช้ดัเจน ไมด่าํเนินการขออนุญาต
ใชพ้ืน้ทีใ่หถู้กตอ้งตามกฎหมาย พรอ้มกาํหนดมาตรการแกไ้ข  
 การปฏบิตัต่ิอปญัหาหลงัคณะกรรมการสทิธฯิ มมีาตรการแกไ้ข 
 1. เจ้าพนักงานที่ดินดําเนินการรังวดัตามคําขอของอําเภอโดยมีมติของสภาตําบลประกอบ                  
รงัวดัโดยมผีูแ้ทนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร่วมสงัเกตการณ์ จ่าจงัหวดั กํานันและอดตีผูใ้หญ่บา้น 
รว่มชีแ้นวเขต เพือ่ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงผนืใหมใ่นทีพ่พิาทอกี ผูร้อ้งคดัคา้นแต่ไมเ่ป็นผล 
 2. ผูร้อ้งทําหนังสอืถงึอําเภอใหร้ะงบัการออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวงและใหต้รวจสอบ
รายชือ่วา่มกีารปลอมลายมอืชือ่หรอืไม ่ 
 3. อาํเภอใหไ้ปคดัคา้นทีส่าํนกังานทีด่นิ 
 4. กรมที่ดนิมหีนังสอืแจง้ผูว้่าราชการจงัหวดัใหช้ะลอการออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวง
จนกวา่ผูร้อ้งจะไดร้บัการเยยีวยาและเรง่กาํหนดคา่ทดแทนทีด่นิ คา่ชดเชย และคา่เสยีโอกาสใหแ้น่ชดั” 
  “ที่สาธารณประโยชน์หนองโคกไพล จงัหวดัสระแก้ว : ที่ดนิมแีบบแจง้การครอบครองที่ดนิ 
ส.ค.1 ใบเสยีภาษบีํารุงทอ้งที ่ภ.บ.ท.5, ภ.บ.ท.6 ครอบครองทําประโยชน์ตัง้แต่ พ.ศ. 2500 - 2546 
ทางราชการมหีนงัสอืแจง้ใหก้าํนนั ผูใ้หญ่บา้นสาํรวจการบุกรุกทีส่าธารณประโยชน์ พบทีข่องผูร้อ้งและ
พวกรุกลํ้า และแจง้ใหผู้ร้อ้งและพวกทราบ องค์การบรหิารส่วนตําบลขุดคูทําแนวกนัหนองอา้งเป็นที่
สาธารณประโยชน์ หา้มชาวบา้นเขา้ทาํกนิ 
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 ผูร้อ้งและพวกนําเจา้หน้าทีร่งัวดัเขา้รงัวดัทีด่นิทีม่ ีส.ค.1 หรอื น.ส.2 เพื่อขอออกโฉนดทีด่นิ 
กํานันผูใ้หญ่บา้นไม่เซน็รบัรองแนวเขตใหผู้ร้อ้งและพวกเพราะเป็นทีส่าธารณประโยชน์และไม่ทราบ
แนวเขตทีแ่น่นอน  
 ผู้ใหญ่บ้านทําหนังสือถึงอําเภอเพื่อมีหนังสือให้สํานักงานปฏิรูปที่ดินฯ รังวดัตรวจสอบ               
ชา่งรงัวดัสาํรวจแนวเขตตามแผนทีข่องสาํนกังานปฏริปูทีด่นิฯ และชา่งบอกวา่เป็นทีส่าธารณประโยชน์
พรอ้มทําบนัทกึใหก้รรมการช่วยดูแลรกัษาทีส่าธารณะ อําเภอสอบขอ้เทจ็จรงิจากกํานัน ๆ บอกว่าตรงน้ี
ไมใ่ชท่ีส่าธารณประโยชน์ สาํนักงานปฏริปูทีด่นิจงัหวดัประสานสาํนักงาน ธนารกัษ์พืน้ที ่สาํนักงานทีจ่งัหวดั 
สาํนักงานทีด่นิอําเภอ ต่างตรวจสอบแลว้เหน็ว่า ทีพ่พิาทเป็นทีร่าบลุ่มใชป้ระโยชน์ เป็นทีน่าไม่ใช่ทีร่าชพสัดุ 
ไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนหรอืออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงแต่อยา่งใด” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์หนองขอน จงัหวดัยโสธร : 1. ทีด่นิทีต่ ัง้หมู่บา้นมกีารครอบครองทําประโยชน์
และเสยีภาษบีํารุงทอ้งที่ก่อนปี พ.ศ. 2500 ตามหลกัฐาน ภ.บ.ท.5 และ ภ.บ.ท.6 ช่วงเวลาประมาณ
ก่อนปี 2500 มกีารขึน้ทะเบยีนหนองน้ําสาธารณะของหมูบ่า้นชือ่ “ หนองขอน ” เน้ือที ่770 ตารางวา 
 พ.ศ. 2520 ผู้ปกครองท้องถิ่นมแีนวคิดในการจดัหาพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อเอาไว้ใน
ประโยชน์รว่มกนั  
 พ.ศ. 2533 สภาตาํบลยืน่คาํขอออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง กรมทีด่นิเขา้รงัวดัทีด่นิทีเ่คย
ขึน้ทะเบยีนไวไ้ดพ้ืน้ที ่533 - 1 - 27.9 ไรท่บัทีท่าํกนิ กลุม่ชาวบา้นคดัคา้น  
 พ.ศ. 2546 องค์การบรหิารส่วนตําบลดําเนินการขอออกหนังสอืสําคญัสาํหรบัทีห่ลวงอกีครัง้ 
ชาวบา้นคดัคา้น 
 จงัหวดัมคีําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิสรุปความว่าน่าจะเป็นการรงัวดัและ
คํานวณเน้ือที่คลาดเคลื่อน เน่ืองจากมกีารคดัลอกทางทะเบยีนผดิพลาด และใหอ้ําเภอนําผลการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิประกอบการดําเนินการรงัวดักําหนดแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์เพือ่ออกหนังสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงและกนัพืน้ทีส่ว่นเกนิใหก้บัราษฎรไปดาํเนินการออกเอกสารสทิธ ิอําเภอเหน็ชอบ
ตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ” 
 “ ทีส่าธารณประโยชน์โคกปา่กุง จงัหวดัขอนแก่น : ทีด่นิไดร้บัการจดัสรรทีท่าํกนิและทีอ่ยูจ่ากนิคม
สร้างตนเอง มหีลกัฐานโฉนดที่ดนิ หนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก) หนังสอืแสดงการทํา
ประโยชน์ (น.ค.3) บางรายไมม่หีลกัฐาน ทีส่าธารณประโยชน์ขึน้ทะเบยีนเมือ่ปี 2492 เน้ือที ่1,500 ไร ่
ใชเ้ป็นทีเ่ลีย้งสตัว ์
 พ.ศ. 2545 อาํเภอรงัวดัสอบเขตเพือ่ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงคลาดเคลื่อนไมต่รงตาม
ทะเบยีนทบัทีท่าํกนิชาวบา้น และในการรงัวดัปรากฏสาํเนาแผนทีภ่าพถ่ายไมไ่ดร้ะบุขอบเขต ประกอบ
มชีาวบา้นอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก จงึไม่สามารถรงัวดัได ้กํานันบอกชาวบา้นในที่พพิาทว่าเป็นการ
สาํรวจพืน้ทีน้ํ่าทว่มหรอืเขตชลประทาน ทาํใหช้าวบา้นไมค่ดัคา้นขณะทาํการรงัวดั 
 พ.ศ. 2546 อําเภอมคีําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานกําหนดเขต นําชี้เขต และลงลายมอืชื่อรบัรอง
เขตทีด่นิฯ โดยกาํนนัไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะทาํงานและผูนํ้าชีแ้นวเขต  
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 พ.ศ. 2547 อําเภอจัดประชุมผู้คัดค้านการกําหนดเขต ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้มีการ                
ออกรงัวดัทีด่นิเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงในสว่นทีไ่มม่ปีญัหาก่อน  
 พ.ศ. 2548 อาํเภอจดัประชุมคณะทาํงานฯ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของรปูแผนที ่ทีป่ระชุม
มมีตเิสยีงขา้งมากใหก้ารรบัรองรปูแผนที ่
 ผู้ร้องและพวกเห็นว่าคณะทํางานไม่มีผู้ทราบข้อเท็จจริงประวัติพื้นที่และไม่เป็นกลาง                 
จงึคดัคา้น” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์ชายทะเลบา้นพุน้อย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ : ทีด่นิชายทะเลห่างทะเล 
40 เมตร มหีนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ แบ่งขายเมื่อปี 2505 ต่อมาได้ออกโฉนดแบ่งแยกแปลง             
นําออกขายเปลีย่นมอื 
 พ.ศ. 2516 - 2520 มกีารตดัถนนเลยีบชายหาด กํานัน ผูใ้หญ่บา้น และชาวบา้นร่วมกนัปลูกตน้สน
ตลอดแนวเพือ่แสดงอาณาเขตของทีส่าธารณะประโยชน์ทีช่าวบา้นในทอ้งถิน่ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ทีด่นิ
มีโฉนดแบ่งแยกบางแปลงชุมชนยืนยนัว่าเป็นที่ดินในที่สงวนหวงห้ามเพื่อให้พลเมืองใช้ร่วมกัน               
บางแปลงอดตีกํานันปฏเิสธว่าไม่เคยลงลายมอืชื่อในฐานะเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ในใบไต่สวน             
ขอออกโฉนดทีด่นิ และลายเซน็ทีป่รากฏกไ็มใ่ชล่ายเซน็ตน 
 พ.ศ. 2546 เจ้าของที่ดนิที่รุกลํ้า ยื่นคําร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดนิต่อองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล และไดเ้ริม่ทาํการก่อสรา้งอาคาร 
 ชาวบา้นกว่า 800 คน ลงลายมอืชื่อคดัคา้น เชื่อว่าเป็นทีส่าธารณะ อดตีกํานันแจง้ความเรื่อง
ลายมอืชือ่ปลอม 
 พ.ศ. 2547 ตวัแทนชาวบ้านยื่นหนังสอืต่อกิ่งอําเภอเรียกร้องให้ระงบัการก่อสร้างอาคาร 
จนกว่าการตรวจสอบที่สาธารณะจะสิ้นสุด และให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณชายหาด               
ทุกฉบบัวา่ออกโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม ่
 พ.ศ. 2548 ทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบพบการออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์และโฉนดทีด่นิ
ชอบดว้ยกฎหมาย และนอกจากทีด่นิทีเ่ป็นกรณีพพิาทแลว้ไมม่ทีีด่นิแปลงใดเป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน
และอยูต่ดิรมิชายหาด จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีออกเอกสารสทิธิ
ทบัที่สาธารณะ คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีออกเอกสารสทิธทิบัที่สาธารณะพบมทีี่ดนิ            
ตดิทะเลตลอดแนว 1 แปลง นอกนัน้ไม่พบว่ามกีารออกโฉนดที่ดนิรุกลํ้า องค์การบรหิารส่วนตําบล               
มคีาํสัง่ไมอ่นุญาตใหต่้ออายุใบอนุญาตการก่อสรา้งอาคารเมือ่วนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2547 โดยใหเ้หตุผลว่า 
มรีาษฎรคดัค้านในเรื่องการออกเอกสารสทิธใินที่ดนิ ก่อสรา้งอาคารผดิแบบ ก่อสรา้งรัว้อาคารโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาต 
 ผูข้ออนุญาตอุทธรณ์ คณะกรรมการฯ ยกอุทธรณ์ เจา้ของทีด่นิฟ้องเพกิถอนคาํสัง่” 
 “ที่สาธารณประโยชน์คลองชายธง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ : ที่ดนิสาธารณประโยชน์คลองชายธง              
มกีารขึน้ทะเบยีนหวงหา้มตัง้แต่ พ.ศ. 2474 และขึน้ทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ พ.ศ. 2481 ถูกบุกรุก
ตัง้แต่ปี 2538 รวมเน้ือทีก่ารบุกรุกกว่า 70 ไร่ มนีายเจรญิฯ เป็นแกนนําสําคญัทําการปกป้องทรพัยากรทอ้งถิน่ 
ต่อตา้นการบุกรุก การออกโฉนดทีด่นิในทีด่นิสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด 
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 พ.ศ. 2537 ทีป่ระชุมสภาตําบล โดยกํานันบ่อนอกประธานสภาฯ เหน็ชอบใหบ้รษิทักลัฟ์ พาวเวอร ์
เจนเนอเรชัน่ เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิบ่อนอก ใช้ประโยชน์ในที่ดนิสาธารณประโยชน์เต็มพื้นที ่
ประมาณ 931 ไร ่ใหเ้หตุผลวา่จะทาํใหเ้กดิการจา้งงาน กระจายรายไดใ้นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2539 ทีป่ระชุม
คณะกรรมการจงัหวดัมมีตเิหน็ชอบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิสาธารณประโยชน์ตามขอ้เสนอบรษิทักลัฟ์ฯ 
9 - 3 - 68 ไร ่ไมเ่ตม็พืน้ทีเ่น่ืองบรษิทัฯ ปรบัเปลีย่นแผนการดาํเนินงาน  

30 กนัยายน พ.ศ. 2539 ผูว้่าราชการจงัหวดัลงนามในใบอนุญาตตามความประมวลกฎหมายทีด่นิ 
มาตรา 9 กาํหนดเวลาอนุญาต 5 ปี 
 พ.ศ. 2546 มผีูนํ้าแบบแจง้การครอบครองทีด่นิ ส.ค.1 มาขอรงัวดัออกโฉนดทีด่นิ สํานักงาน
ทีด่นิจงัหวดัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารปูแผนทีต่่างจากเดมิมาก โดยรูปแผนทีแ่ละตําแหน่งทีด่นิอยู่ในทีด่นิ
สาธารณประโยชน์ นําเรือ่งเสนอจงัหวดั  

21 มถุินายน 2547 นายเจรญิฯ แกนนําต่อตา้นการสรา้งโรงไฟฟ้าบ่อนอกถูกฆาตกรรม มกีาร
วจิารณ์จากหลายฝา่ยถงึปญัหาเกีย่วขอ้งกบัทีส่าธารณประโยชน์ 
 พ.ศ. 2546 จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการรว่มกนัออกตรวจพสิจูน์ทีด่นิปญัหา คณะกรรมการฯ 
สรุปมคีวามเหน็เป็นทีส่าธารณประโยชน์เสนอผูว้่าราชการจงัหวดัและคณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหา
การบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัเป็นผูพ้จิารณา ระหวา่งทีย่งัไมม่กีารเรยีกประชุมคณะอนุกรรมการ
แก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐัระดบัจงัหวดั สํานักงานที่ดนิจงัหวดัออกประกาศแจกโฉนดที่ดนิ
แปลงดงักลา่ว  
 พ.ศ. 2547 กาํนนับอ่นอกยืน่หนงัสอืคดัคา้นการออกประกาศแจกโฉนดทีด่นิแปลงดงักล่าวต่อ
สาํนักงานทีด่นิจงัหวดั โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นการออกโฉนดทีด่นิในทีส่าธารณประโยชน์ และแจง้ความ
ไวท้ีส่ถานีตาํรวจภธูรอาํเภอ  

20 กรกฎาคม 2547 กองตํารวจป่าไมท้ําหนังสอืใหอ้งค์การบรกิารส่วนตําบลดําเนินการแจง้
ความรอ้งทุกข ์ต่อผูบุ้กรุก เพือ่ดาํเนินการตามกฎหมาย  

21 กรกฎาคม 2547 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลจงึรอ้งทุกขก์ลา่วโทษกบัผูบุ้กรุก” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์ทุ่งสะพานยาวและโคกขีเ้ตรย จงัหวดัสงขลา : ทีด่นิสาธารณประโยชน์
ทัง้สองแปลงมกีารรงัวดัแนวเขต ปี 2525 และออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวง ปี 2538 เน้ือที่รวม 
2,444 ไร ่2 งาน 
 พ.ศ. 2530 ชาวบ้านที่เข้าทําประโยชน์เดิมสละการครอบครองทําประโยชน์ เหตุเพราะ
นายทุนทัง้ในพืน้ทีบุ่กรุกปลกูยางพารา 700 ไรแ่ละนอกพืน้ทีบุ่กรุกปลกูปาลม์น้ํามนัประมาณ 1,000 ไร ่
(ประวตักิารบุกรุกทีส่าธารณะทัง้สองแปลง 3 ช่วงเริม่จากปี พ.ศ. 2520 - 2522 นายทุนชาวมาเลเซยี
ไถปลกูปาลม์น้ํามนั, ปี 2538 - 2549 บรษิทัสญัชาตไิทยปลกูปาลม์น้ํามนั และปี 2548 - 2549 บรษิทัฯ 
รงัวดัแบ่งแปลงทีด่นิสาธารณะขายแก่บุคคลอื่นรวม 3 ราย) ส่วนทีเ่หลอือกีประมาณ 700 ไร่ ชาวบา้น
ครอบครองทาํประโยชน์ก่อนรงัวดัแนวเขตพืน้ทีส่าธารณประโยชน์และปลกูยางพาราจนถงึปจัจุบนั 
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 พ.ศ. 2534 - 2550 รฐับาลมนีโยบายไม่ใหม้กีารจดัเกบ็ภาษบีํารุงทอ้งทีก่บัผูท้ีค่รอบครองทําประโยชน์
บนพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ ทุนนอกพืน้ทีป่ลูกปาลม์น้ํามนัไม่คุม้ทุนจงึขายทีส่าธารณประโยชน์ทีค่รอบครอง
ใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 พ.ศ. 2539 องค์การบรหิารส่วนตําบลตัง้ขึน้ ชาวบา้นและนายทุนที่ครอบครองทําประโยชน์ 
ในทีส่าธารณประโยชน์ชาํระภาษบีาํรุงทอ้งทีแ่ก่องคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2541 - 2550 องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลยกเลกิการจดัเกบ็ภาษบีาํรุงทอ้งทีส่าํหรบัทีด่นิทีไ่มม่เีอกสารสทิธ ิ
 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 ทุนนอกพื้นที่ขายที่สาธารณประโยชน์ส่วนจดักจิกรรมให้บุคคลอื่น     
รวม 3 ราย ผูซ้ือ้ทัง้ 3 ราย จา้งคนงานเขา้ไปแผว้ถาง ตดัฟนัถอน และฉีดยาปราบศตัรพูชื ทาํใหต้น้ไม้
ในโครงการไดร้บัความเสยีหาย 
 หน่วยงานรฐัแก้ไขปญัหาโดย 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการโครงการพฒันา
ศกัยภาพคนและชุมชนฯ ร่วมกบัชาวบ้านประมาณ 600 คน ใช้ที่สาธารณประโยชน์ทัง้สองแปลง               
จดักจิกรรมปลกูไมใ้ชห้น้ีเฉลมิพระเกยีรตเิพือ่แกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิสาธารณะทัง้สองแปลง 
 พ.ศ. 2550 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวดัมีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตําบล ตามมติ
คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ครัง้ที่ 1/2549 อนุมตัแินวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการ             
ตดัที่ดนิของรฐั โดยให้องค์การบรหิารส่วนตําบลมสี่วนร่วมในการสํารวจที่ดนิของรฐัมาดําเนินการ
ปฏริูป สํานักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดัจงึกําหนดแผนงานดําเนินการในทีด่นิสาธารณประโยชน์ทีร่าษฎร
บุกรุกเขา้ทําเกษตรเป็นการถาวร ไม่มสีภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกนันํามาปฏริูปที่ดนิให้เกษตรกร                    
ไดม้ทีีด่นิทาํกนิอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามนโยบายแกป้ญัหาเรือ่งทีด่นิทาํกนิของรฐับาล 
 พ.ศ. 2551 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมหีนงัสอืถงึผูใ้หญ่บา้น เพือ่ขอความรว่มมอืใหต้รวจสอบขอ้มลู
ที่ดนิสาธารณประโยชน์ ผู้ใหญ่บ้านแจ้งขอ้มูลที่ดนิสาธารณประโยชน์ทุ่งสะพานยาวราษฎรเลกิใช้
ประโยชน์รว่มกนัประมาณ 800 ไร ่
 กรกฎาคม 2551 กรณีนายทุนบุกรุกทีส่าธารณประโยชน์ประกอบพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีห่ลบซ่อนตวั
ของผูไ้ม่ประสงค์ดจีากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้อําเภอตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ/
สืบสวนจากผู้ปกครองท้องที่เห็นว่า มีมูลมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร้องทุกข์
กล่าวโทษเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย                         
แต่ทัง้ผูใ้หญ่บา้นและผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นไม่กลา้ไปแจง้ความเน่ืองจากเกรงอนัตรายจะเกดิแก่ชวีติเพราะ
อทิธพิลของนายทุน 
 อําเภอและจงัหวดัเหน็วา่การบุกรุกกระทาํมา 3 ช่วงและเป็นทีน่่าเหน็ใจผูซ้ื้อปจัจุบนัเพราะไมท่ราบ
ขอ้มูลของทีด่นิเพราะทีด่นิตดิเขตป่าสงวนจํานวนมากมแีต่หลกัฐาน ส.ค.1 และ ภ.บ.ท.5 ไม่อาจออกโฉนด 
ไดเ้กอืบทุกหมูบ่า้น ควรแกไ้ขปญัหาการบุกรุกโดยจดัทาํโครงการบรกิารจดัการใชป้ระโยชน์เพือ่แกไ้ข
ปญัหาความยากจนและพฒันาใหร้าษฎรเชา่ทาํกนิ” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์แปลงหนองเหลา จงัหวดัอุบลราชธานี : ผูร้อ้งมทีีด่นิ 2 แปลง แปลงที ่1 
เขา้ครอบครองทําประโยชน์ตัง้แต่ พ.ศ. 2509 ถงึปจัจุบนั มหีนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ น.ส.3 
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เลขที ่230 เน้ือที ่27 ไร่ แปลงที ่2 เป็นทีด่นิไม่มเีอกสารสทิธเิขา้ครอบครองทําประโยชน์ พ.ศ. 2509 
ขอออกเอกสารสทิธเิมือ่ พ.ศ. 2524 เป็น น.ส.3 ก เลขที ่120 เน้ือทีป่ระมาณ 37 ไร ่ขายต่อแก่บุคคลอื่น 
 26 พฤศจกิายน 2516 กระทรวงมหาดไทยมคีาํสัง่ใหอ้าํเภอเป็นผูข้อออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบั
ทีห่ลวง จาํนวน 15 ไร ่ตามทีส่งวนไวเ้ป็นทีส่าธารณประโยชน์ของหมูบ่า้นเมือ่ พ.ศ. 2535  
 5 ธนัวาคม 2547 ผูใ้หญ่บา้นนํารงัวดัเพือ่ออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงโดยไมแ่จง้เจา้ของ
ทีด่นิขา้งเคยีงทราบก่อน ไดเ้น้ือที ่36 ไร่ รุกลํ้าทีท่าํกนิผูร้อ้งแปลงที ่1 21 ไร่ ผูร้อ้งคดัคา้น เจา้หน้าที่
ที่ดินจังหวดัไม่ได้ขอความเห็นไปให้สภาตําบลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนัดประชุมหรือ                
ใหค้วามเหน็โดยใหช้าวบา้น ผูนํ้าชุมชนฯ เขา้มสี่วนร่วมตดัสนิใจ ทีด่นิจงัหวดัและอําเภอตรวจสอบ 
ความว่าผูร้อ้งครอบครองทําประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ โดยนําที่ดนิ น.ส.3 เลขที่ 230 ไปขอ
เปลี่ยนเป็น น.ส.3 ก เลขที่ 120 เน้ือที ่37 ไร่ และแบ่งขายใหบุ้คคลภายนอก 2 แปลง คอื น.ส.3 ก 
เลขที ่120 และ 121 แต่ทีด่นิ น.ส.3 ก เลขที ่120 และ121 ไมม่ใีนสารบบ” 
 “ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งคลองปุด ทุ่งหาดทรายขาวและทุ่งบ่อนิง จงัหวดันครศรธีรรมราช : 
ที่ดนิพพิาทมกีารครอบครองทําประโยชน์ มใีบเหยยีบยํ่า แบบแจ้งการครอบครอง ส.ค.1,หนังสอืรบัรอง            
การทําประโยชน์ น.ส.3 และน.ส.3 ก ประชาชนอาศยั 900 กว่าครวัเรอืน มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ฯ 
ขอใชท้ีด่นิสาธารณ ประโยชน์ ขอออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงทุ่งคลองปุดฯ เดมิมเีน้ือที ่7,723 ไร ่
ออก นสล. ไดเ้น้ือที ่10,560 ไรเ่ศษ ต่อมาขอออก นสล. อกี 1 แปลงไดเ้น้ือที ่775 ไร่รวมเน้ือทีท่ ัง้หมด 
11,335 ไร่เศษ ขอออก นสล. เพิม่อกี 1 แปลงในทีส่าธารณะประโยชน์ทุ่งบา้นไผ ่เดมิสงวนไวใ้นเน้ือที ่
1,681 ไร่ ออก นสล. เน้ือที่ 1,911 ไร่เศษ รวมเน้ือที่ที่มหาวทิยาลยัขอใช้ทัง้หมด 13,346 ไร่เศษ               
ทบัซ้อนที่พพิาท กํานันและผูใ้หญ่บ้านลงลายมอืชื่อรบัรองแนวเขต ชาวบ้านคดัค้านว่ามกีารขยาย
ขอบเขตทีส่าธารณประโยชน์เกนิความเป็นจรงิ 
 เจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัฯ และพวกบุกรุกนํากําลงัพรอ้มรถแบค็โฮไถทําลายตน้ยางพาราและ
ไม้ผลของชาวบ้าน หลายครัง้ต่อเน่ืองโดยไม่ฟงัคําทักท้วงจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ สปก. และ
เจา้หน้าทีต่าํรวจ 
 เกดิกลุม่ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ 3 กลุ่ม กลุ่มที ่1 ผูถ้อืครองทีพ่พิาทเดมิ ไมย่นิยอมอพยพ 
ถูกมหาวิทยาลัยฯ ฟ้องขบัไล่ คดีชัน้อุทธรณ์ กลุ่มที่ 2 ผู้ถือครองที่ดินเดิม(อีกพื้นที่) มีหลักฐาน                
ใบเหยียบยํ่า, ส.ค.1, ภ.บ.ท.6 ถูกประกาศเขตปฏิรูปทับซ้อนจากการที่มหาวิทยาลัยฯ นําที่ดิน                     
ไปจดัสรรเพือ่การแกป้ญัหา จดัตัง้ชุมชนสาธติฯ ชาวบา้นเสยีสทิธใินทีด่นิ ถูกขม่ขู ่กลุ่มที ่3 ยนิยอมรบั
สิทธิตาม สปก. และอพยพเข้ามาอยู่ในแปลงชุมชนสาธิตฯ โดยมีทัง้กลุ่มที่ชาวบ้านในพื้นที่เดิม                 
ใหค้วามยนิยอมและไมใ่หค้วามยนิยอม เขา้ทาํประโยชน์ในพืน้ที ่
 สภาตําบลยนืยนัถงึความเป็นทีส่าธารณประโยชน์ โดยไม่มกีารตรวจสอบ อําเภอทราบความเดอืดรอ้น 
ไม่ดําเนินการใด เจา้หน้าที่ตํารวจทราบความ ไม่ดําเนินการคุม้ครองทางคด ีกระทรวงมหาดไทย 
คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัยนืยนัความถูกตอ้งของขอบเขตทีด่นิ
สาธารณประโยชน์ โดยไม่ยอมให้ดําเนินการตรวจสอบใหม่ มหาวทิยาลยัฯ จดัสรรที่ดนิร่วมกบั
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สํานักงานปฏริูปฯ ประกาศเขตปฏริูปทบัซ้อนที่ดนิทํากนิของชาวบา้นอกีกลุ่ม มหาวทิยาลยัฯ ฟ้องขบัไล่
ชาวบา้นทีไ่มย่อมออกจากพืน้ทีพ่พิาท” 
 “ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งสระ ทุ่งลานโย จังหวดัพทัลุง : ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ 
ชาวบ้านอยู่อาศยัและใช้ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว์ร่วมกนั อยู่ในความดูแลของ                  
สภาตําบลพนางตุง ต่อมาเป็นองค์การบริหารส่วนตับลพนางตุงและเทศบาลตําบลพนางตุง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ขอใช้พื้นที่ 1,500 ไร่ครอบคลุมที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ                
เพือ่ก่อสรา้งมหาวทิยาลยัทกัษณิ จงัหวดัเหน็ชอบ แต่กระทรวงมหาดไทยยงัไมอ่นุมตัเิน่ืองจากจงัหวดั
ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหากบัชาวบา้นทีเ่ขา้ใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีไ่ด ้ 
 มหาวทิยาลยัเขา้ดําเนินการ ก่อสรา้ง ปกัป้ายประกาศหา้มไม่ใหช้าวบ้านเขา้ที่ดนิ ขุดลอกคลอง          
ขึน้ใหมท่าํใหช้าวบา้น สญัจรในทีด่นิไมไ่ด ้มหาวทิยาลยัยา้ยสถานทีก่่อสรา้งไปทีทุ่่งลานโยเมือ่ พ.ศ. 2541 
โดยอําเภอสํารวจร่วมกบัมหาวทิยาลยัฯ ประมาณ 3,500 ไร่ ส.ป.ก. อําเภอ รงัวดัและปกัเขตพื้นที่
ก่อสรา้งทบัซอ้นทีด่นิ ส.ป.ก. ของชาวบา้น ประมาณ 300 ไร่ จงัหวดัอนุญาต ม.ทกัษณิฯ เขา้ใชพ้ืน้ที่
สาธารณประโยชน์ทุง่ลานโย  
 พ.ศ. 2548 - 2549 มหาวทิยาลยัทกัษิณฯ เขา้ใช้พื้นที่ทุ่งสระอกีครัง้เพื่อก่อสร้างวทิยาลยั             
ภมูปิญัญาชุมชน ชาวบา้นคดัคา้น 
 จงัหวดั อําเภอ ขบัไล่ราษฎรให้รื้อถอนทรพัย์สนิพร้อมสิง่ปลูกสร้าง ออกจากพื้นที่ทุ่งสระ
ภายใน 90 วนั ม.ทกัษิณฯ ตัง้คณะทํางานพจิารณาทบทวนพื้นที่ทุ่งสระฯ มติครัง้ที่ 1 ให้กนัพื้นที่
เพื่อใหร้าษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนัโดยใหส้ํานักงานที่ดนิดําเนินการ มตคิรัง้ที่ 2 ใหต้ดัพื้นที่บางส่วน           
ทีไ่มม่คีวามเป็นในการใชป้ระโยชน์ 
 พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนตําบลพนางตุงมีมติให้ยกเลิกมติเก่าและขอคืนที่ดินจาก
มหาวทิยาลยัเพราะไมม่กีารดาํเนินการใด และไมแ่จง้แผนงานใหท้ราบ 
 คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการจัดที่ดินให้ราษฎรที่ได้ร ับผลกระทบจากการจัดตัง้
มหาวทิยาลยัมมีตคิรัง้ที ่2/2544 ใหม้หาวทิยาลยักนัทีด่นิจํานวน 300 ไร่ ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของหมู่บา้นลานโย
พฒันาออกจากพืน้ทีข่อใชแ้ลว้ออก ส.ป.ก.4 - 01 ใหแ้ก่ราษฎรทีเ่ขา้ไปอยู่เพื่อเป็นหลกัประกนัความ
มัน่คง 
 จงัหวดัมคีําสัง่ 97/2551 แต่งตัง้คณะทํางานในการรงัวดัออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวง            
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งลานโยและคําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อร่วมชี้และรับรองแนวเขต                   
การออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 
 อําเภอมคีําสัง่ 23/2551 แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อร่วมชี้และรบัรองแนวเขตการออกหนังสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงทุง่ลานโย 
 เจา้หน้าทีร่งัวดัทีด่นิจงัหวดัเดนิสาํรวจวางแนวเขตทีส่าธารณะลานโยร่วมกบัเจา้หน้าที ่ส.ป.ก. 
และชาวบา้นประมาณ 50 คน ผลการเดนิสาํรวจพอใจทุกฝา่ย” 
 “ทีส่าธารณประโยชน์ทุ่งหนองเตยีน จงัหวดัสุราษฏรธ์านี : ทีด่นิมกีารครอบครองทาํประโยชน์ก่อน 
พ.ศ. 2485 ไดห้ลกัฐานแบบแจง้การครอบครอง ส.ค.1 เลขที ่156 เน้ือที ่30 ไร่ไดห้นังสอืรบัรองการ               
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ทาํประโยชน์ น.ส.3 ออกใหเ้มือ่ปี 2518 เน้ือที ่29 ไร ่1 งาน 24 ตารางวา ระบุอาณาเขตทีด่นิเปลีย่นไป
จากเดมิ เน่ืองจากเจา้หน้าทีร่งัวดัยดึเอาจาํนวนเน้ือทีท่ีแ่จง้การครอบครองใน ส.ค.1 เป็นหลกัแต่เน้ือทีท่ีไ่ด้
ครอบครองจรงิมมีากกว่า 30 ไร่ ทําใหท้ีด่นิทางทศิใต ้21 ไร่เศษและทีด่นิทางทศิตะวนัตก 5 ไร่ ไม่ไดร้บั
เอกสารสทิธ ิ 
 พ.ศ. 2532 ผูร้อ้งขอออกเอกสารสทิธใินทีด่นิพพิาท เจา้หน้าทีท่ี่ดนิเรยีกเงนิค่าออกเอกสาร
สทิธจิาํนวน 30,000 บาท ผูร้อ้งไมม่เีงนิจา่ย แต่ไดเ้สยีภาษบีาํรุงทอ้งที ่ภ.บ.ท.11 มาโดยตลอด  
 พ.ศ. 2537 กลุ่มคนนํารถบรรทุกดนิหลายสบิคนัมาถมทีด่นิพพิาทแปลงทีย่งัไม่ไดร้บัเอกสารสทิธ ิ
กํานันแจ้งว่าจะถมที่ดนิสาธารณประโยชน์ที่ตดิที่ดนิของผูร้้อง (ไม่ได้ขึ้นทะเบยีนหวงห้ามและไม่มี
ขอบเขตทีช่ดัเจน ไมม่กีารสาํรวจการใชป้ระโยชน์รว่มกนัของราษฎร สภาตําบลเหน็ชอบ) เพือ่ก่อสรา้ง
โรงพยาบาลทา่โรงชา้ง ผูร้อ้งแจง้ความทีส่ถานีตํารวจภูธรฯ ทาํใหก้ารถมดนิหยุดประมาณ 10 วนั แลว้ถมอกี 
ผูร้อ้งตดิป้ายหา้มถมดนิในทีพ่พิาท แต่ไมเ่ป็นผล ทีด่นิถูกถมไปประมาณ 19 ไร ่ 
 หลงัจากถมดนิเสรจ็ อาํเภอเจรจากบัผูร้อ้งโดยมขีอ้ตกลงวา่ ผูร้อ้งไมค่ดัคา้นการก่อสรา้งโรงพยาบาล 
แต่ขอใหม้กีารจ่ายค่าชดเชยในทีพ่พิาท (ผูร้อ้งรอจนโรงพยาบาลสรา้งเสรจ็และเปิดทาํการ พ.ศ. 2550 
กย็งัไมไ่ดร้บัเงนิคา่ชดเชย) 
 พ.ศ. 2541 ทีด่นิอําเภอเขา้รงัวดัทีพ่พิาทเพื่อออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง เน้ือที ่30 - 1 - 60 ไร ่
ผูร้อ้งคดัคา้นการรงัวดัพืน้ทีบ่างสว่นประมาณ 17 - 3 - 78.7 ไร ่
 พ.ศ. 2541 ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ สรุปให้มีการรังวัด
ตรวจสอบใหม่ องค์การบรหิารส่วนตําบลแจ้งว่าไม่สามารถจดัสรรงบประมาณในการรงัวดัใหม่ได ้
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลและอาํเภอแจง้ยนืยนัความถูกตอ้งในผลการรงัวดัเดมิ 
 พ.ศ. 2542 ขณะผูร้อ้งไม่อยูบ่า้น กลุ่มคนรา้ยจาํนวน 4 คน บุกรุกพรอ้มอาวุธปืนยาว งดัประตูบา้น
และจบัคนเลี้ยงหลานของผู้ร้องมดัมอืและปาก ถามหาเอกสารหลกัฐานการร้องขอความเป็นธรรม               
ซึ่งเตรยีมยื่นใหน้ายกรฐัมนตร ีพรอ้มทัง้รื้อคน้เอกสารภายในบา้น คนเลีย้งหลานฯ ไม่ทราบเอกสารอยู่ทีใ่ด 
กลุม่คนรา้ยจงึกลบัพรอ้มเงนิ 1,000 บาทของผูร้อ้งตดิไป ผูร้อ้งจงึไดแ้จง้ความ 
 พ.ศ. 2545 ผูร้อ้งรอ้งเรยีนต่อผูว้่าราชการจงัหวดักรณีหน่วยงานราชการออกหนังสอืสําคญั
สาํหรบัทีห่ลวงทบัทีท่ํากนิของตน ซึ่งไดนํ้าไปก่อสรา้งโรงพยาบาล ขอใหท้างการจ่ายเงนิชดเชย พ.ศ. 2546 
คณะ อนุกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั มมีตใิหนํ้าเรื่องเขา้สู่กระบวนการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ ปรากฏที่ดนิพพิาทและที่ดนิสาธารณประโยชน์อยู่ในโซนแหล่งน้ํา ผู้ร้อง
ตรวจสอบแผนที่ที่จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดนิเห็นสญัลกัษณ์การอ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ               
มรี่องรอยแกไ้ขจงึขอใหค้ณะอนุกรรมการฯ พจิารณาความถูกตอ้งอกีครัง้ จงัหวดัสง่แผนทีจ่ําแนกการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิและระวางแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศใหก้บัคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ มมีตเิปลี่ยนแปลงผลการอ่านแปลฯ พบทัง้      
แหลง่น้ําและทีลุ่ม่  
 พ.ศ. 2547 คณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐัระดบัจงัหวดั มมีติเห็นว่า 
ทีด่นิพพิาทเป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์ แต่ผูร้อ้งโตแ้ยง้สทิธ ิจงึเหน็ชอบใหไ้ปใชส้ทิธทิางศาล  
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 ผู้ร้องทําหนังสือถึงศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อร้องเรียนและโต้แย้งมติ
คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2551 ผูร้อ้งทําบนัทกึเรยีกรอ้ง
เงนิคา่เสยีหายเพือ่ทีท่างจงัหวดัจะไดเ้จรจากบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เจา้หน้าทีจ่งัหวดัช่วยคดิประมาณ
การคา่เสยีหาย คาํนวณจากเน้ือทีด่นิจาํนวน 17 ไร ่มลูคา่เพิม่ ค่าชดเชยโอกาสในการเขา้ทาํประโยชน์ 
และคา่ใชจ้า่ยในการตดิต่อประสานงานกบัทางราชการตลอด 15 ปี เป็นเงนิจาํนวน 20 ลา้นบาท” 
 

6.4 วิเคราะหน์โยบายกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ 
 รฐัไทยปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข รฐัธรรมนูญดํารงฐานะ
กฎหมายสงูสดุ ความเป็นทีส่าธารณประโยชน์เดมิถูกกาํหนดดว้ยสาํนึกชน มนุษยพ์ฒันาวธิกีารกาํหนด
ความเป็นสาธารณประโยชน์ตามกระบวนการคิดและวธิีการสบืทอดตามเชื้อชาติเผ่าพนัธุ์ ผลติขัน้ตอน             
การสงวนหวงหา้มผ่านกลไกการบรหิารจดัการพื้นที ่ควบคุมกลไกต่าง ๆ ดว้ยเหตุผลฝ่ายตน โดยผูม้อีํานาจ
ด้วยอํานาจ สร้างขัน้ตอน กระบวนการห่างไกลจากเหตุและผลความเป็นจริง พื้นที่ใดจะเป็นที่
สาธารณประโยชน์หรอืไม่ ไม่ไดอ้ยู่ทีก่ารใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของมนุษยห์ากแต่อยู่ทีม่นุษยผ์ูม้อีํานาจ 
มนุษยแ์ละสิง่สมมตุทิุกระบอบการปกครองไมค่าํนึงถงึมนุษยด์ว้ยกนัเมือ่เกดิปญัหามนุษยแ์ละสิง่สมมุติ
จงึไม่สามารถแกไ้ข เยยีวยา ใชว้ธิกีารปฏบิตัใิด บรรเทาความเดอืดรอ้นของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัไดด้ี
ไปกวา่การปดัความรบัผดิชอบ ละเลย เพกิเฉย 
 การศกึษารายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเรื่องที่สาธารณประโยชน์เฉพาะ
กรณีคณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ขปญัหา พ.ศ. 
2549 - 2555 พบ สาเหตุการละเมดิสทิธ ิ3 สาเหตุ  
 1. ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ จากนโยบายการเร่งรดัใหอ้อกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัที่
หลวงจากการผลกัดนันโยบายการพฒันา เช่น นโยบายส่งเสรมิเรื่องการเกษตร ดว้ยการตัง้สถานีต่าง ๆ 
การใชท้ีด่นิก่อสรา้ง เช่น การตัง้ศูนยร์าชการ ฯ เขา้ใชท้ีด่นิก่อนไดร้บัอนุญาตอา้งเร่งรดัตามนโยบาย 
ไมม่กีารใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นกลางแก่ราษฎร ราษฎรไมม่สีว่นรว่มแสดงคดิเหน็ 
 2. อาํนาจ กฎหมายบญัญตัใิหอ้าํนาจกระทาํการต่อการกระทาํอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย ปรากฏ
การใช้อํานาจตามกฎหมาย การใช้อํานาจที่ผดิไปจากบญัญตักิฎหมาย ใช้อํานาจตามอําเภอใจ ใช้อํานาจ            
อนัเป็นปฏปิกัษ์ต่อพยานหลกัฐาน ใชอ้ํานาจสวนเสยีงประชาชน และการไม่ใชอ้ํานาจต่อการกระทํา           
อนัมชิอบ 
 3. กระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีไ่ม่ชดัเจนเน่ืองจากภูมคิวามรูข้องผูเ้กี่ยวขอ้ง ผลประโยชน์
ส่วนตวั อํานาจ และความชดัเจนของพยานหลกัฐาน เช่น กรณีแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์ไม่ชดัเจน             
แนวเขต จาํนวนเน้ือทีค่ลาดเคลือ่นจากหลกัฐานทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ฯ  
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 พบปญัหาทีท่าํใหเ้กดิการละเมดิสทิธ ิ 
1. ข้อเทจ็จริง 

 การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและขัน้ตอนการออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวงตามกฎกระทรวง
ฉบบัที ่26 ออกตามความพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 (2516)11 
 1. ทบวงการเมอืงผู้มอีํานาจหน้าที่ดูแลรกัษาที่สาธารณประโยชน์ ประสงค์จะให้มหีนังสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงสาํหรบัทีด่นิแปลงใด 
 2. นายอําเภอดําเนินการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยตามคําสัง่กระทรวงมหาดไทย            
ที ่948 /2516 หรอืทบวงการเมอืงอื่นตามอาํนาจหน้าทีด่แูลรกัษา แสดงความประสงคโ์ดยการยืน่คาํขอ
ออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเป็นหนังสอืพรอ้มหลกัฐานของทีด่นิแปลงนัน้ ต่ออธบิดกีรมทีด่นิหรอื
ผูว้่าราชการจงัหวดัซึ่งปฏบิตัริาชการแทนตามคําสัง่ของอธบิดกีรมที่ดนิที่ 853/2535 ในเขตจงัหวดั
รบัผดิชอบ  
 3. ดาํเนินการสอบสวนและรงัวดัทาํแผนทีต่ามวธิกีารรงัวดั เพือ่ออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
 4. ประกาศการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงใหป้ระชาชนทราบ เป็นเวลา 30 วนั  
เน้ือหาในประกาศใหม้ ี1. แผนที่แสดงแนวเขตทีด่นิ และ 2. กําหนดระยะเวลาที่ผูม้สี่วนไดเ้สยีจะคดัคา้น             
ซึง่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนันบัแต่วนัประกาศ ใหปิ้ดประกาศในทีเ่ปิดเผย   

1. ณ สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืสาํนกังานทีด่นิสาขาหน่ึงฉบบั 
2. ณ ทีว่า่การอาํเภอหรอืกิง่อาํเภอทอ้งทีห่น่ึงฉบบั 
3. ทีท่าํการตาํบลหน่ึงฉบบั 
4. บรเิวณทีด่นิหน่ึงฉบบั 
5. กรณใีนเขตเทศบาล ใหปิ้ดไว ้ณ สาํนกังานเทศบาลหน่ึงฉบบั 

 5. กรณไีมม่ผีูค้ดัคา้นใหด้าํเนินการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 
 กรณีมผีูค้ดัคา้น ใหด้ําเนินการตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 45 และใหร้อการออกหนังสอืสําคญั
สาํหรบัทีห่ลวง จนกวา่ศาลจะมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุแสดงวา่ผูค้ดัคา้นไมม่สีทิธใินทีด่นินัน้ 
 การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการสอบสวนเกี่ยวกบัการบุกรุกที่
หรอืทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 253912 ขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ตอ้งปรากฏทราบถงึประวตัคิวามเป็นมา 
สภาพของทีด่นิ อาณาเขตพืน้ทีแ่ละการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิแปลงนัน้ ๆ โดยชดัเจน เชน่ 
 1. ทีด่นิทีท่างราชการสงวนหวงหา้มไวน้ัน้ ไดส้งวนหวงหา้มไว ้ตัง้แต่เมื่อใด ผูใ้ดประกาศหวงหา้ม 
อาศยัอํานาจตามกฎหมายใด มหีลกัฐานอย่างใดบ้าง ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัมาอย่างใด 
ตัง้แต่เมือ่ใด ในปจัจุบนัยงัใชป้ระโยชน์รว่มกนัอยูห่รอืเลกิใชแ้ลว้ ตัง้แต่เมือ่ใด เพราะเหตุใด 
 2. ทางน้ํา หนอง บงึ นัน้ ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัมาอยา่งใด มบีรเิวณตืน้เขนิหรอืไม่
เพยีงใด การตืน้เขนินัน้เป็นไปในลกัษณะใด กลา่วคอื มบีุคคลทาํใหเ้กดิขึน้หรอืเป็นไปโดยธรรมชาต ิ

                                                            
11กฎกระทรวงฉบบัที ่26 ออกตามความพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 (2516) 
12เทยีบเคยีงระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการสอบสวนเกีย่วกบัการบุกรุกทีห่รอืทางสาธารณประโยชน์ 

พ.ศ. 2539 
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 3. ถนน ทางเดนิ นัน้ มคีวามเป็นมาอย่างไรกล่าวคอื เจา้ของทีด่นิอุทศิใหโ้ดยตรงหรอืโดยปรยิาย 
หรอือย่างใด ทางเส้นน้ีเริม่จากที่ใดถึงที่ใด ใช้กนัอย่างไร เป็นทางซึ่งสาธารณชนใช้หรอืใช้เฉพาะ
เจา้ของทีด่นิในละแวกนัน้ 
 4. ทีช่ายตลิง่นัน้ ตามปกตนิัน้น้ําท่วมถงึหรอืไม่ เพยีงใด ท่วมถงึทุกปีหรอืไม่ เป็นระยะเวลา
นานเทา่ใด ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์รว่มกนัหรอืไมอ่ยา่งไร หรอืมผีูใ้ดใชป้ระโยชน์หรอืไม ่
 5. ตอ้งสบืและแสดงรายละเอยีดแห่งขอ้เทจ็จรงิ พฤตกิารณ์และความเสยีหายจากการกระทํา
ที่ปรากฏขึ้นจริงโดยไม่ต้องใส่ความคิดเห็นหรือคําวินิจฉัยของผู้สืบสวนหรือผู้บนัทึกการสืบสวน                 
แต่อยา่งใด  
 ตอ้งสบืใหช้ดัถงึเจตนาทีม่าของการกระทาํ ตอ้งมกีารกระทาํทีม่าจากความตัง้ใจโดยรูส้าํนึกใน
การกระทําทีว่ญิญูชนพงึเขา้ใจไดว้่าเป็นการทําลายหรอืฝ่าฝืนขอ้หา้ม กบัทัง้เครื่องมอืเครื่องหรอืวสัดุ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการกระทาํผดิตอ้งเป็นสิง่ทีใ่ชด้ว้ยวตัถุประสงคแ์หง่การทาํลาย 
 6. สภาพพืน้ทีต่อ้งสบืใหท้ราบถงึขอบแดน เขตหา้มกระทาํ เงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาใดทีอ่าจทาํ
ใหเ้กดิการผ่อนผนัผ่อนปรนยกประโยชน์แห่งการกระทําทีอ่าจจะถอืเป็นความผดิในภายหน้า รวมถงึ
การกระทาํใหท้ราบถงึเขตแดน และการรบัรูด้งักลา่ว   
 7. จดัทําแผนทีส่งัเขป แสดงเขตที่ดนิหรอืทางสาธารณประโยชน์ที่ดนิขา้งเคยีงและส่วนที่ม ี          
ผูบุ้กรุกเพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 
 8. สบืจากผู้สูงอายุ คนในชุมชนท้องถิ่นดัง้เดมิและผู้ปกครองท้องที่ทัง้ในอดตีและปจัจุบนั            
ที่เคยรู้เห็นหรือใช้ประโยชน์ พร้อมสืบถึงประเพณีและวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนท้องถิ่นดัง้เดิม                 
ในทีห่รอืทางสาธารณ ประโยชน์มาก่อนเป็นหลกั 
 9. ในกรณีที่มผีูเ้กี่ยวขอ้งประสงค์จะนําพยานหลกัฐานอื่นมาเพิม่เตมิ หรอืประสงค์จะใหผู้ม้ ี
อํานาจหน้าที่ในการสบืสวนทําการสบืสวนพยานบุคคลใดหรอืรวบรวมพยานหลกัฐานอื่นใด ให้ผู้มี
อํานาจหน้าที่ในการสบืสวนพจิารณาดําเนินการตามความจําเป็นและสมควร โดยใหค้วามเป็นธรรม           
แก่คูก่รณทีุกฝา่ย เป็นตน้ 
 ข้อเท็จจริง เป็นพื้นฐานสําคญัในการปฏิบตัิงาน การแสวงหาข้อเท็จจริงตามขัน้ตอนการ           
ออกหนังสอืสําคญัสําหรบัทีห่ลวงตามกฎกระทรวงฉบบัที ่26 ออกตามความพระราชบญัญตัใิหใ้ช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เทียบวิธีการแสวงหาสืบค้นข้อเท็จจริงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการสอบสวนเกี่ยวกบัการบุกรุกที่หรอืทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2539 
พบการแสวงหาขอ้เท็จจรงิตามขัน้ตอนการออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวงยงัไม่รดักุม รอบคอบ  
รอบดา้น และครอบคลุมเพยีงพอแก่การวนิิจฉยัในความเป็นทีส่าธารณประโยชน์ พบขอ้เทจ็จรงิทีท่าง
ราชการสบืคน้และนําไปปฏบิตัริาชการประกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิหลายชุดในหน่ึงพืน้ที ่ขอ้เทจ็จรงิทีย่งัมี
ข้อถกเถียง ยงัไม่เป็นที่ยุติ ข้อเท็จจริงที่ขดัแย้ง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือสําคัญผิดใน
ขอ้เทจ็จรงิ เช่น ประชาชนยงัใชป้ระโยชน์ร่วมกนัในทีส่าธารณประโยชน์แต่ขอ้เทจ็จรงิทีท่างราชการสบืคน้ 
คือ ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกนั ทัง้ข้อเท็จจริงที่ขดัแย้งกบัพยานหลกัฐาน เช่น แนวเขตธรรมชาต ิ
เอกสารทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ เอกสารสทิธ ิพยานบุคคลในทอ้งที ่บางกรณี มพียานหลกัฐาน
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เพยีงคํากล่าวอา้งลอย ๆ ต้นทางความขดัแยง้ทางขอ้เทจ็จรงิเริม่จากคนในทอ้งถิน่ ผูม้อีํานาจหน้าที่
ทางราชการสว่นทอ้งถิน่ เช่น องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ฯ ผูม้อีาํนาจหน้าทีท่างราชการสว่นภูมภิาค เช่น ปลดัอําเภอ นายอําเภอ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ฯ และผูม้อีาํนาจหน้าทีท่างราชการสว่นกลาง กระทรวง ทบวง กรม เช่น กรมทีด่นิ 
สํานักงานที่ดินจงัหวดั เจ้าหน้าที่ที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่ดินปฏิบตัิราชการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที ่
เจา้หน้าทีร่งัวดัฯ  

2. พยานหลกัฐาน 
 พยานหลกัฐานการเป็นทีส่าธารณประโยชน์มทีัง้พยานหลกัฐานทางธรรมชาต ิเช่น แนวเขต
ธรรมชาติฯ พยานบุคคล บุคคลในท้องถิ่น พยานเอกสารทางทะเบียน และพยานหลักฐานทาง
เทคโนโลย ีเช่น ภาพถ่ายทางอากาศฯ หลกัฐานการสงวนหวงหา้มเริม่จากบญัชกีารสงวนหวงหา้ม 
ทะเบยีนสาํรวจทีห่วงหา้ม ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกฤษฎกีากําหนดเขตหวงหา้ม มตคิณะกรรมการ
จดัที่ดนิแห่งชาติ และประกาศราชกิจจานุเบกษา ปจัจุบนัจดัระเบยีบทะเบยีนที่สาธารณประโยชน์            
ดว้ยการออกหนังสอืสาํคญัสําหรบัทีห่ลวงเพื่อเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ทบวงการเมอืงผูม้อีํานาจหน้าทีดู่แล
รกัษาทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ เพื่อแสดงขอบเขตของทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผ่นดนิและคุม้ครองป้องกนัการบุกรุก และเพื่อประโยชน์ทางนโยบายในการจดัทําทะเบยีนที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ โดยนายอําเภอร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดําเนินการจดัทาํทะเบยีนทีด่นิ
สาธารณประโยชน์ (การออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวง) ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
เสนออธบิดกีรมทีด่นิ อาศยัอํานาจตามประมวลกฎหมายทีด่นิฯ มาตรา 8 ตร ีหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั
ปฏบิตัริาชการแทนตามคําสัง่ของอธบิดกีรมทีด่นิที ่853/2535 เฉพาะในเขตจงัหวดัรบัผดิชอบ เวน้ที่
ชายตลิง่ ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ หรอืทางระบายน้ํา รวมทัง้ที่เรยีกชื่ออย่างอื่น            
ในทํานองเดยีวกนั ไม่ต้องจดัทําทะเบยีน จดัทํา 4 ชุด เก็บรกัษาหลกัฐานไว้ที่องค์กรปกครอง               
สว่นทอ้งถิน่ 1 ชุด อาํเภอหรอืกิง่อาํเภอ 1 ชุด สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั 1 ชุด กรมทีด่นิ 1 ชุด 
 พยานหลกัฐานการเป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นสิง่ที่ใชพ้สิูจน์และยนืยนัขอ้เทจ็จรงิถงึความ
เป็นที่สาธารณประโยชน์ ทางปฏบิตักิารพสิูจน์และยนืยนัขอ้เทจ็จรงิกระทําไดย้าก เน่ืองจากมขีอ้เทจ็จรงิ
หลายชุด ขอ้เทจ็จรงิทีย่งัมขีอ้ถกเถยีง ยงัไม่เป็นทียุ่ต ิขอ้เทจ็จรงิทีข่ดัแยง้ ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
การสรา้งขัน้ตอนและเงื่อนไขการพสิูจน์ถูกผดิ การรบัฟงั การชัง่น้ําหนัก การใหเ้หตุผลทางพยานหลกัฐาน
ของทางราชการ ความไม่ถูกต้อง ความขดัแย้ง และภูมิความรู้ของตัวพยานหลกัฐาน ทําให้เกิด
พยานหลกัฐานหลายชุดหลายฝา่ยอา้งสทิธกิารเป็นทีส่าธารณประโยชน์ เกดิการซอ้นทบัสทิธใินทีด่นิ
ประเภทอื่นของประชาชน การใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ความถูกผิดไม่สามารถกระทําได้โดยสะดวก
เน่ืองจากงบประมาณมจีํากดั เกดิความล่าชา้ในกระบวนการพสิูจน์ ความเชีย่วชาญและความเท่าทนั 
ในการพิสูจน์พยานหลักฐานจํากัดความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ไม่เพียงพอต่อพยานหลักฐาน                
ทัง้กระบวนการ เกดิขอ้เทจ็จรงิทีป่ราศจากพยานหลกัฐานรองรบั ทางราชการนําใชอ้า้งองิ 
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3. ภมิูรู้ของผูเ้ก่ียวข้อง 
 ผูม้อีาํนาจ หน้าที ่สทิธ ิดแูล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนั ทีส่าธารณประโยชน์  
 1. ประชาชนชาวไทย ดูแล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนั ทีส่าธารณประโยชน์ในฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ    
ทีทุ่กคนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ตามมาตรา 5, 26 - 30,56 - 60 และ 62, 66 และ 67 ประกอบมาตรา 6 
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
 2. ชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ ชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ดูแล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนัทีส่าธารณประโยชน์ 
ในฐานทรพัยากรธรรมชาตทิี่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกนั ตามมาตรา 66, 67 ประกอบมาตรา 6 และ
มาตรา 27 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
 3. นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีทําหน้าที่บรหิารราชการแผ่นดนิ โดยเสยีงขา้งมากของ
ประชาชน ผา่นการเลอืกตัง้ตามบญัญตัริฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
 4. ผูว้่าราชการจงัหวดั อาศยัอํานาจตามมาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 และ
คําสัง่กระทรวงมหาดไทยที่ 109/2538 ลงวนัที่ 16 มนีาคม พ.ศ. 2538 เรื่องแต่งตัง้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั 
เป็นพนกังานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา 9 แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิฯ 
 5. นายอาํเภอทอ้งที ่อาศยัอํานาจตามมาตรา 122 ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 
มาตรา 16 (27) พระราชบญัญตัิกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง            
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนั
ทีด่นิอนัเป็น สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั พ.ศ. 2553 ขอ้ 5 และ ขอ้ 6 ดแูล รกัษา 
คุม้ครอง ป้องกนั ทีด่นิสาธารณประโยชน์ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิไมว่า่เป็นโดยสภาพทีด่นิ
หรอืทางราชการไดส้งวนไวก้ต็าม เช่น ทีช่ายตลิง่ ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ทีเ่ลีย้งสตัว ์ และ                
ทีส่าธารณะประจาํตาํบล และหมูบ่า้น เป็นตน้  
 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล อาศัยอํานาจตามมาตรา 68 
พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 เทศบาล อาศยัอํานาจตามขอ้ 50 
(2) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการดูแลรกัษาและ
คุม้ครองป้องกนัที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั พ.ศ. 2553 ขอ้ 5 
และ ขอ้ 6 ดูแล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนั ทีด่นิสาธารณประโยชน์ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
ไมว่า่เป็นโดยสภาพทีด่นิหรอืทางราชการไดส้งวนไวก้ต็าม เช่น ทีช่ายตลิง่ ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ            
ทีเ่ลีย้งสตัว ์และทีส่าธารณะประจาํตาํบล และหมูบ่า้น เป็นตน้  
 7. กํานัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น อาศยัอํานาจตามมาตรา 27, 28 ทว,ิ 40 และมาตรา 122 
ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที่ พ.ศ. 2457 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
ดแูลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั พ.ศ. 2553 
ขอ้ 5 และขอ้ 6 ดูแล รกัษา คุ้มครอง ป้องกนั ที่ดนิสาธารณประโยชน์ในฐานะสาธารณสมบตัิของ
แผน่ดนิไมว่า่เป็นโดยสภาพทีด่นิหรอืทางราชการไดส้งวนไวก้ต็าม เช่น ทีช่ายตลิง่ ทางบก ทางน้ํา 
สวนสาธารณะ ทีเ่ลีย้งสตัว ์และทีส่าธารณะประจาํตาํบล และหมูบ่า้น เป็นตน้  
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 8. เทศบาล เมอืงพทัยา และองค์การบรหิารส่วนตําบล อาศยัอํานาจตามาตรา 62 พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 2542 และมาตรา 16 (27) พระราชบญัญตักิําหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ดแูล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนั 
ทีส่าธารณประโยชน์ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ  
 9.กรุงเทพมหานครอาศัยอํานาจตามาตรา 89 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดแูล รกัษา ทีส่าธารณะ 
 10. หน่วยงานราชการอื่นที่กฎหมายใหอ้ํานาจดูแล รกัษา คุม้ครอง ป้องกนั ที่สาธารณประโยชน์             
ในฐานะสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ เช่น กรมเจา้ท่า อาศยัอํานาจตามมาตรา 117 พระราชบญัญตักิาร
เดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2546 (พ.ศ. 2535) กรมทางหลวง อาศัยอํานาจตามมาตรา 4 
พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 
 ภูมริู้ของผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้ประชาชนและผูม้อีํานาจตามกฎหมายบญัญตัมิทีี่มาของความรู้ทาง
ทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่ต่างกนั บนฐานความไม่สามารถรูท้ ัว่เดยีวกนั ประชาชนทอ้งถิน่เรยีนรู้
การมอียู่และสิ้นสลายของทรพัยากรธรรมชาติจากประสบการณ์ตรง ดูแล รกัษา ด้วยวธิีการทาง
ธรรมชาต ิสบืทอดมาแต่ครัง้บรรพบุรุษ ผูม้อีํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายเรยีนรูก้ารมอียูแ่ละสิน้สลายของ
ทรพัยากรธรรมชาตจิากตาํราวชิาการ จากการบอกเลา่ของบุคคลอื่น จากการคน้ควา้หาความรู ้จากสือ่
เทคโนโลย ีจากการลงพื้นที่ จากสิง่ที่ปรากฏและสิง่ที่บุคคลอื่นทําให้ปรากฏฯ ปฏบิตัิราชการตาม
นโยบายและระเบยีบการบรหิารราชการแผน่ดนิ ผลดัเปลีย่นตาํแหน่ง โยกยา้ยพืน้ที ่ตามวาระปฏบิตั ิ
 การปฏิบตัิราชการตามสภาวะภูมริู้ ภายใต้กรอบปฏบิตัิและแรงกดดนัจากสิง่เร้ารอบด้าน
ส่งผลให้ผลการปฏิบตัิราชการไม่สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงอนัเป็นที่ยอมรบั ขดัแย้งกบัสภาพพื้นที ่
พยานหลกัฐาน และประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ เกดิการรุกรานสทิธขิองบุคคลและชุมชนดัง้เดมิ สรา้งความขดัแยง้
ใหเ้กดิขึน้ระหว่างภาครฐัและประชาชน การแก้ไขเยยีวยาความเสยีหายจากความผดิพลาดของการ
ปฏบิตัริาชการไมเ่ทา่ทนัต่อการประทงัชวีติของประชาชน  
 4. ผลประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 
 ทรพัยากรธรรมชาตทิี่หลากหลายทัง้ผนืดนิและผนืน้ําตกอยู่ในความครอบครอง ความเป็น
เจา้ของของรฐั ภายใตก้ารบรหิารราชการแผน่ดนิของคณะรฐัมนตร ีความอุดมสมบูรณ์ของปา่ ความสมดุล
ของระบบนิเวศทางธรรมชาตสิง่ผลใหเ้กดิทรพัยใ์นดนิ สนิในน้ํา ผนืน้ํา ผนืปา่ แร่ธาตุ พนัธุไ์ม ้พนัธุพ์ชื 
พนัธุส์ตัว ์ไมห้ายาก ไมเ้ศรษฐกจิ สตัวท์ะเล สตัวป์า่ สตัวห์ายากนานาพนัธุ์ ก๊าซธรรมชาต ิเชือ้เพลงิ 
แหล่งพลงังานใตพ้ืน้ดนิ เกดิทีด่นิทาํเลงามทัง้ทีภู่เขา ทีช่ายฝ ัง่ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาต ิอากาศบรสิุทธิ ์
สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิไดม้ากมายมหาศาล กระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมภิาค เป็นสนิคา้ชัน้ด ีเป็นทีต่อ้งการ
ในตลาดทุน ผูเ้หน็ผลประโยชน์ต่างตอ้งการครอบครอง ตอ้งการเป็นเจา้ของ เพื่อความสมประโยชน์
แหง่ตน   
 การปฏบิตัริาชการต่อความต้องการผลประโยชน์ของมนุษย์ กรณีความต้องการขนาดน้อย           
มกัถูกดําเนินคด ีตอ้งคําสัง่ทางปกครอง กรณีเป็นความตอ้งการขนาดใหญ่จะเป็นไปในลกัษณะปล่อยเลย 
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เจรจาทําความเข้าใจ ยอมรับผลของความผิดนัน้ และหากไม่มีการตรวจสอบจากกระบวนการ      
ภายนอกทอ้งถิน่ ปญัหาทีเ่กดิขึน้มกัจะไมไ่ดร้บัการแกไ้ข 

5. อาํนาจ 
 อํานาจถูกมนุษย์สถาปนาขึ้นจากความคดิ และความเชื่อ แสดงออกผ่านสิง่ที่มนุษย์เชื่อว่า              
ใหอ้ํานาจกระทํา เช่น กฎหมาย ดว้ยการออกกฎ ระเบยีบ คําสัง่ ใหผู้ต้อ้งกฎ คําสัง่ ปฏบิตัติาม เพราะคดิ
และเชื่อวา่กฎหมายเป็นสญัลกัษณ์เชงิอํานาจทีส่าํคญัทีส่ามารถนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการป้องปราม
ความคดิและการกระทาํของประชาชนเพือ่หวงัผลแหง่การแกป้ญัหาทีค่ดิวา่ไดผ้ล  
 คณะรฐัมนตรบีรหิารราชการแผ่นดนิภายใต้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ใช้อํานาจ
บรหิารแสดงออกเป็นนโยบาย และมติคณะรฐัมนตร ีดําเนินการตามนโยบายและมตคิณะรฐัมนตร ี             
ผา่นสายการบงัคบับญัชาตามระเบยีบการบรหิารราชการแผน่ดนิแบ่งเป็นการบรหิารราชการสว่นกลาง 
การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค(ระดบัจงัหวดั) และการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น เพยีงเท่าที่กฎหมาย            
ในความรบัผดิชอบให้อํานาจ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม(กรมป่าไม,้ กรมอุทยานฯ) กระทรวงพลงังาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพฒันาทีด่นิ, กรมชลประทาน, สํานักปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม) 
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง, กรมทีด่นิฯ) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชย์นาวี,  กรมการขนส่งทางบก - อากาศ ,  กรมทางหลวง) สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
กระทรวงกลาโหม (ตามภารกจิและเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ) มเีจา้หน้าทีร่ะดบักรม กอง เป็นผูป้ฏบิตักิาร 
อํานาจบรหิารถูกตรวจสอบและถ่วงดุลย์ด้วยอํานาจนิตบิญัญตัผิ่านรฐัสภาแสดงเจตนาโดยการตรา
พระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา และอํานาจตุลาการผา่นศาล ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง และศาลรฐัธรรมนูญ 
พจิารณาพพิากษาคดตีามกฎหมาย  
 การใชอ้ํานาจเขา้ปฏบิตัริาชการปรากฏการใชอ้ํานาจตามกฎหมาย การใชอ้ํานาจทีผ่ดิไปจาก
บญัญตักิฎหมาย ใชอ้ํานาจทีเ่กนิพอด ีใชอ้ํานาจตามอําเภอใจ ใชอ้ํานาจอนัเป็นปฏปิกัษ์ต่อพยานหลกัฐาน  
ใช้อํานาจสวนเสียงประชาชน และการไม่ใช้อํานาจต่อการกระทําอนัมชิอบ ผลของการใช้อํานาจ             
สรา้งความขดัแยง้และความไม่เสมอภาคใหเ้กดิขึน้แก่ชนทุกกลุ่มตัง้แต่ระดบัพืน้ที ่สัง่สมและบ่มเพาะ
ปมปญัหาจนลุกลามหลายชัว่คน  
 นโยบายทีส่าธารณประโยชน์แบ่งไดส้ามลกัษณะ 1.นโยบายเพือ่ชาต ิตอ้งรกัษาทีส่าธารณประโยชน์
อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ต้องการความแน่ชดัของการเป็นที่สาธารณประโยชน์ ต้องการ
ความแน่ชดัของเขตแดนทีส่าธารณประโยชน์ เพือ่นําขึน้ทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ เพือ่ใหป้ระชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผลของการปฏิบัติตามนโยบาย ประชาชนขาดไร้ที่ดินทํากินเพราะถูกอ้างเป็นที่
สาธารณประโยชน์ ดงัสภาพปญัหาขา้งตน้ 2. นโยบายเพื่อราษฎร ์มุ่งจดัหาทีด่นิทํากนิเพื่อแกไ้ขปญัหา
ความยากจน ตอ้งการทีด่นิเพือ่จดัใหป้ระชาชน ผลการปฏบิตัติามนโยบายทาํใหป้ระชาชนขาดไรท้ีด่นิ
ทํากินเพราะถูกอ้างเป็นที่ดินที่ร ัฐสามารถนําไปจัดสรรให้กับประชาชน ดังสภาพปญัหาข้างต้น                    
3. นโยบายการคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์ร่วมกนั กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเรื่องการดูแล รกัษา 
คุม้ครอง ป้องกนั ทีส่าธารณประโยชน์ 



6‐36 

 

 นโยบายทัง้สามลกัษณะเป็นนโยบายการสัง่การ กําหนดขึน้โดยคนบางกลุ่ม ต่างความคดิต่าง
ความเขา้ใจ ประชาชนในพืน้ทีม่ไิดม้สี่วนร่วมแสดงปญัหา ความคดิเหน็ และวธิแีกไ้ข สภาพปญัหาในพืน้ที่
มิได้ถูกนําขึ้นกําหนดเป็นนโยบาย ที่ผ่านมานโยบายขาดความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติราชการ               
ขาดแนวทางปฏิบตัิเดยีวกนัในวธิปีฏบิตัิและวธิแีก้ไขปญัหา เมื่อผู้มอีํานาจหน้าที่และหน่วยงานที่
รบัผดิชอบตอ้งประสบระหว่างปฏบิตักิาร มกัแกไ้ขทุกสภาวะปญัหาดว้ยการประสานขอความร่วมมอื
จากหน่วยงานราชการหรือคณะทํางานหลายภาคส่วนเข้าร่วมใช้ดุลพินิจ หน่ึงปญัหาต่างพื้นที ่               
ต่างแนวทาง ใชร้ะยะเวลาแกไ้ขปญัหาหลายสบิปี ดงัขอ้มลูจากคู่มอืการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิาร
กําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจดัการและ              
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม เล่ม 1 การดูแลรกัษาและคุม้ครองที่สาธารณประโยชน์ 
กรมการปกครอง จดัทําโดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีแสดงถึงสาเหตุหน่ึงของการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์มาจาก
นโยบายของรฐัไมช่ดัเจน ไมแ่น่นอน ไมเ่ดด็ขาด จรงิจงั ไมเ่ป็นธรรม  

กฎหมายทีส่าธารณประโยชน์ รวมศูนย์อํานาจการบรหิารจดัการ กําหนด จดัหา ตรวจสอบ  
ไว้ที่การบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่าย
ปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการตามคําสัง่ ตามดุลพินิจ มิได้บัญญัติถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน                   
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปจัจุบัน ส่งผลให้ข้อเท็จจริง สภาพปญัหาในระดับพื้นที่ ภูมิรู้
ประวตัศิาสตร ์วถิชีวีติ ความเป็นทอ้งถิน่ ความคดิเหน็ประชาชน ไมป่รากฏในเหตุผลของการบงัคบัใช้
กฎหมาย  

เกดิการปฏบิตัริาชการลกัษณะรวมศูนยอ์ํานาจขาดการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทัง้ผลดแีละผลเสยี 
ขาดไร้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการนํา
ขอ้เทจ็จรงิหลายชุด ขอ้เทจ็จรงิทีย่งัมขีอ้ถกเถยีง ยงัไม่เป็นทียุ่ต ิขอ้เทจ็จรงิทีข่ดัแยง้ ไมส่อดคลอ้งกบั
ความเป็นจรงิหรอืสําคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิ ขอ้เทจ็จรงิที่ขดัแยง้กบัพยานหลกัฐาน ภูมปิระวตัทิอ้งถิ่น  
นําพจิารณาตามอํานาจเพื่อออกคําสัง่ทางราชการที่หลากหลาย ส่งผลให้คําสัง่ทางราชการผดิจาก
ความเป็นจรงิ ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ กระทบต่อชวีติประชาชนในพืน้ที ่

 

6.5 บทสรปุและข้อเสนอแนะต่อปัญหาท่ีสาธารณประโยชน์ 
 เจตนารมณ์การสงวนหวงหา้มทีส่าธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา 8 คอื 
การสงวนหวงห้ามเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกนัของพลเมอืง หากนําไปใช้อย่างอื่นทบวงการเมอืง 
รฐัวสิาหกิจหรอืเอกชนต้องจดัหาที่ดนิมาให้พลเมอืงใช้ร่วมกนัแทนและการถอนสภาพหรอืโอนให้
กระทาํโดยพระราชบญัญตั ิ แต่ถา้พลเมอืงไดเ้ลกิใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้หรอืทีด่นินัน้ไดเ้ปลีย่นสภาพ
ไปจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิข์องผู้ใดตามอํานาจ
กฎหมายอื่นแลว้ การถอนสภาพใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎกีา 
 รฐับาลมนีโยบายการคุม้ครองทีส่าธารณประโยชน์ร่วมกนั กระจายอํานาจสู่ทอ้งถิน่เรื่องการ
ดูแล รกัษา คุ้มครอง ป้องกนั ที่สาธารณประโยชน์ ขณะที่อํานาจการกําหนดที่สาธารณประโยชน์               
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คงเป็นของฝ่ายราชการแม้จะมีกฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมให้ท้องถิ่นร่วมกําหนดการเป็นที่
สาธารณประโยชน์ แต่ทางปฏบิตัพิบการไม่รบัฟงัความคดิเหน็ราษฎร กดีกนัการมสี่วนร่วมการดูแล รกัษา 
คุ้มครอง ป้องกนั ที่สาธารณประโยชน์ เช่นกรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ราษฎรไม่สามารถ             
แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตํารวจเน่ืองจากไม่มอีํานาจหน้าที่ตามกฎหมายต้องเป็นกํานัน 
ผูใ้หญ่บา้น 
 นโยบายเชงิปฏบิตักิาร เป็นทางเลอืกสําหรบัการออกนโยบายเพื่อบ่งวธิกีารปฏบิตัริาชการ         
ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั เช่น การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิในความเป็นทีส่าธารณประโยชน์ควรแกไ้ข 
ปรบัปรุงวธิกีารแสวงหาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน เทยีบเคยีงระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การสอบสวนเกีย่วกบัการบุกรุกทีห่รอืทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2539 
 บทบญัญตักิฎหมายทีส่าธารณประโยชน์ ยงัไม่สอดรบักบัรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั ควรชําระ
และประมวลบทบญัญตักิฎหมายทีด่นิทัง้หมด บ่งเน้ือหา อํานาจ และวธิกีารบรหิารจดัการตรวจสอบ
ทีด่นิประเภทต่าง ๆ ใหส้อดรบัชดัเจนโดยประชาชนทอ้งถิน่มอีาํนาจและสว่นรว่มมากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้มีการเร่งรัดสํารวจ รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์                 
ทัว่ประเทศให้สอดคลอ้งตามความเทจ็จรงิ โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกําหนดขอบเขต              
ทีส่าธารณประโยชน์ใหช้ดัเจน 
 2. ใหห้น่วยงานรฐัและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยใชห้ลกัการมสี่วนร่วมของประชาชน 
ในพืน้ทีใ่นการดูแลรกัษาทีส่าธารณประโยชน์ของชุมชน และร่วมกนัเพือ่กําหนดมาตรการป้องกนัการ
บุกรุก และการเขา้ยดึครอบครองโดยผูม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่ 
 3. สรา้งกลไกและกระบวนการในการแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทความขดัแยง้ในทีด่นิสาธารณประโยชน์
ระหวา่งหน่วยงานของรฐักบัประชาชน โดยประชาชนเขา้ไปมสีว่นรว่มในการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาใน
ทุกขัน้ตอน  
 4. ใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิ
ของรฐั โดยใหชุ้มชนเขา้ไปมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาดว้ย ทัง้น้ีใหก้ําหนดแนวทางพจิารณาความขดัแยง้
เรื่องทีด่นิสาธารณะ โดยใหม้กีารตัง้คณะทาํงานจากทุกฝา่ยตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและความเป็นมาของ
ทีส่าธารณะใหช้ดัเจน  
 5. ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาการบุกรกุทีด่นิสาธารณประโยชน์และจดัสรรงบประมาณเพือ่ดาํเนินการจดัทาํขอ้มลู หลกัฐาน 
และขอ้เทจ็จรงิ ในจดัทาํแนวเขตใหช้ดัเจน  
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ตารางที่ 5  แสดงกลุ่มปัญหาที่สาธารณประโยชน์ : เฉพาะกรณีคณะอนุกรรมการสิทธิในการจดัการที่ดินและป่า ตรวจสอบและออกมาตรการแก้ไข พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2555 
 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

1. 18/2549 นายจนัทร ์สงิ    
หด์ ีและคณะ 
สาํนกังานทีด่นิ 
จงัหวดันครนายก 

     ทีส่าธารณ ปร ะโยชน์
หวา่ง เขาตาด 
จงัหวดันครนายก 

    รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 มาตรา 46, 48 
และ 61 

พระราชบญัญตัสิงวน
หวงหา้มทีด่นิรกรา้งวา่ง
เปลา่อนัเป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผน่ดนิ พ.ศ. 
2478 

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
กฎกระทรวงฉบบัที ่45 
ออกตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

   1.ทีด่นิมหีลกัฐานการ
ครอบครองตัง้แต่ พ.ศ. 2467 (ใบ
เหยยีบยํ่า), ส.ค.1 (พ.ศ. 2498), 
โฉนดตราจอง(พ.ศ. 2499) 
ครอบครองและทาํประโยชน์
ต่อเนื่องถงึปจัจุบนั ไมม่โีฉนดทีด่นิ
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 อา้งวา่เป็นทีส่าธารณ  
ประโยชน์  

2. พ.ศ. 2515 เจา้พนกังานทีด่นิ
ยดึ ส.ค.1 และใหอ้พยพออกจาก
พืน้ทีด่งักลา่ว อา้งวา่เป็นที่
สาธารณประโยชน์ 

3. พ.ศ. 2516 เจา้หน้าทีท่ีด่นิทาํ
การรงัวดัเพือ่ออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวง(น.ส.ล.) ผูร้อ้งและ
พวกคดัคา้น บางรายนําเรือ่งฟ้อง
ศาลและชนะคด ีไดร้บัโฉนดทีด่นิ 4 
ราย ในคดหีมายเลขแดงที ่69/2518 

1. ปี 2524 - 2528 คณะกรรมการ กสส.สว่นกลาง
และ กสส. สว่นจงัหวดัไดม้อบหมายให ้กสส.ระดบั
อาํเภอสอบสวนเรือ่งพพิาท แลว้รายงานผลต่อ กสส. 
สว่นกลาง 

2. กสส.สว่นกลางมมีตใิหย้กกรรมสทิธิท์ีด่นิใหแ้ก่
ผูร้อ้งและพวก 

3. เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดันครนายกทาํหนงัสอื
ถงึกรมทีด่นิใหด้าํเนินการพจิารณาเพกิถอนสภาพที่
สาธารณประโยชน์ตามมตขิอง กสส.สว่นกลาง 

4. พ.ศ. 2529 กรมทีด่นิทาํหนงัสอืแจง้กลบัวา่กรม
ทีด่นิไดต้รวจสอบเรือ่ง พบจาํเลยในคดหีมายเลขแดง
ที ่69/2518 เคยใหถ้อ้ยคาํวา่ผูป้กครองทอ้งทีอ่าํเภอ
เมอืงนครนายกไดป้ระกาศสงวนหวงหา้มที่
สาธารณประโยชน์          ไวใ้ชเ้ป็นทีเ่ลีย้งสตัวข์อง
ชาวบา้นตัง้แต่ พ.ศ. 2462 และไดข้ึน้ทะเบยีนเมือ่ 
พ.ศ. 2497 แต่ตามหนงัสอืที ่          สง่มาไมป่รากฏ
วา่ผูใ้ดประกาศและสงวนไวต้ัง้แต่เมือ่ใด ขอ้เทจ็จรงิยงั
สบัสน ขอใหต้รวจสอบในประเดน็นี้               ใหแ้น่
ชดั 
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ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

5. พ.ศ. 2529 - 2540 ไมป่รากฏการแกไ้ขใด 
6. พ.ศ. 2541 ผูร้อ้งและพวกนํา

เรือ่งเขา้คณะกรรมการประสานแกไ้ข
ปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบั
จงัหวดั 

7. อาํเภอไมส่ามารถคน้หาพยานหลกัฐานการ
สงวนหวงหา้มไดว้า่ใครเป็นผูส้งวนหวงหา้ม และ
สงวนตัง้แต่เมือ่ใด 

8. คณะกรรมการประสานแกไ้ขปญัหาการบุกรกุ
ทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัทาํหนงัสอืขอพยานหลกัฐาน
จากกรมทีด่นิ 

9. กรมทีด่นิตอบกลบัวา่ไมม่รีายละเอยีด และ
เสนอใหอ้าํเภอดาํเนินการกาํหนดทีส่าธารณประโยชน์ 
เพือ่ใหท้ราบแนวเขตทีช่ดัเจน ถา้ทบัทีท่าํกนิใหป้ฏบิตัิ
ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่45ฯ 

10. พ.ศ. 2547 ผูร้อ้งและพวกเหน็วา่เรือ่งลา่ชา้      
จงึมารอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิ

2. 42/2549 นางล ะม่ อม   
อุ้ มรั มย์  แ ล ะ
พวก 

ที่ ส า ธ า ร ณ 
ประโยชน์บา้นโคก
ขาม จงัหวดับุรรีมัย ์

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 มาตรา 48 และ 60 

พระราชกฤษฎกีาวา่

1. ทีด่นิมหีลกัฐานการครอบครอง 
(ใบจองและหนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ (น.ส.3)) จากการจดัสรร

1. ผูร้อ้งนําเรือ่งฟ้องศาล ศาลฎกีาพพิากษาเลขคดี
ที ่6100/2537 วา่ไมใ่ชท่ีส่าธารณประโยชน์ 

2. จงัหวดัตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิการ
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ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

กรมทีด่นิ ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

ของคณะกรรมการจดัทีด่นิเพื่อ
ประชาชน 

2. ผูใ้หญ่บา้นบงัคบัใหอ้อกจาก
ทีด่นิอา้งวา่เป็นทีท่าํเลเลีย้งสตัว ์

3. อาํเภอยืน่คาํรอ้งขอออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงตามบญัชี
สงวนทีส่าธารณประโยชน์ทีไ่ม่
สามารถยอมรบัวา่ชอบดว้ยกฎหมาย
ไดเ้พราะไมม่ชีื่อผูร้บัผดิชอบในการ
จดัทาํและไมม่วีนัเดอืนปีทีน่ําขึน้
ทะเบยีน หลงัศาลฎกีาพพิากษา
ตามคาํวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์สาํนกังาน
คณะกรรมการ กฤษฎกีา ที ่157/2542          
วา่หน่วยงานของรฐัซึง่มหีน้าทีด่แูล
รกัษาทีเ่ลีย้งสตัวส์าธารณ ประโยชน์
โคกขาม มไิดเ้ป็นคูค่วามในคดี
ดงักลา่ว ผูว้า่ราชการจงัหวดั            
จงึมอีาํนาจตรวจสอบและเพกิถอน
ได ้ผูร้อ้งคดัคา้น 

รงัวดัออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง สรปุวา่เป็นที่
สาธารณ ประโยชน์และหนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ออกโดยไมช่อบ 

3. คณะกรรมการประสานแกไ้ขปญัหาการบุกรกุ
ทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัมมีตใิหเ้พกิถอนหนงัสอื
รบัรองการทาํประโยชน์ 

4. อธบิดกีรมทีด่นิมคีาํสัง่เพกิถอนหนงัสอืรบัรอง
การทาํประโยชน์ 

 

3. 275/2550 นายกติตชิยั 
หอมชื่นจติร 

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดง หนอง

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 48 

1. ทีด่นิมปีระวตักิารตัง้ชุมชน
กวา่ 100 ปี มหีลกัฐานการครอง

1. ในการรงัวดั มผีูโ้ตแ้ยง้สทิธ ิ2 คน ชา่งรงัวดัเสนอ
ใหผู้ค้ดัคา้นยืน่คาํขอคดัคา้นและดาํเนินการฟ้องรอ้ง
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และพวก 
อาํเภอหว้ย
กระเจา 

แก จงัหวดั
กาญจนบุร ี
 

พระราชกฤษฎกีา
กาํหนดเขตสงวนหวง
หา้มทีด่นิฯ พ.ศ. 2481 

ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการ
มอบหมายใหส้ภาตาํบล
หรอืองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ช่วยเหลอืในการ
ดาํเนินการกาํหนดที่
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 
2543 

ครองและแบบแจง้สทิธกิาร
ครอบครอง(ใบเหยยีบยํ่าทีด่นิ 
พ.ศ. 2487, ส.ค.1 พ.ศ. 2498) 

2. กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เจา้หน้าที่
ทีด่นิ ผูใ้หญ่บา้น และชาวบา้น
บางสว่นรว่มกนัสาํรวจและรงัวดั
ทีด่นิเพื่อออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบั ที่
หลวงโดยไมป่รากฏหลกัฐานทาง
ทะเบยีนอาศยัเพยีงบญัชสีาํรวจที่
สาธารณประโยชน์และคาํกลา่วอา้ง
ของผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้นบางคน 
โดยผูร้อ้งไมท่ราบมาก่อน จงึไมไ่ด้
คดัคา้น 

3. หลกัเขตและแผนทีร่งัวดัทบั
ซอ้นทีท่าํกนิของชาวบา้น 21 ราย 

ต่อศาล 
2. คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของ
รฐัระดบัจงัหวดั มมีตติอ้งพสิจูน์ใหเ้หน็ไดว้า่เป็นที่
สาธารณะก่อน พ.ศ. 2481 ถา้ไมม่หีลกัฐานการขึน้
ทะเบยีน กน็่าจะถอืวา่ ทีด่นิแปลงนี้เป็นทีต่ามพระราช
กฤษฎกีากาํหนดเขตสงวนหวงหา้มทีด่นิ พ.ศ. 2481 
 

4. 297/2550 น า ย อั ต ถ ์
แช่มขุนทด และ
พวก  
กรมทีด่นิ  
กํานันตํ าบล

หนองยายโต๊ะ 

ที่ ส า ธ า ร ณ 
ประโยชน์โคก หนอง
โพธิ ์จงัหวดัลพบุร ี

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 48 และ 61 

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

กฎกระทรวงฉบบัที ่
45 ออกตามประมวล

1. ทีพ่พิาทมกีารครอบครองทาํ
ประโยชน์ มแีบบแจง้การ
ครอบครอง ส.ค.1 และหนงัสอื
รบัรองการทาํประโยชน์ น.ส.3 แต่
ไมส่ามารถขอออกโฉนดได้
เนื่องจากทางราชการอา้งวา่ยงั

1. 3 เม.ย. 44 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแนว
ทางการแกไ้ขปญัหาทีด่นิของสมชัชาคนจนใหจ้งัหวดั
ทีม่ขีอ้เรยีกรอ้งเรือ่งทีด่นิ(ยกเวน้พืน้ทีป่า่ไม)้ แต่งตัง้
คณะกรรมการระดบัจงัหวดัเพือ่พจิารณาแกไ้ขปญัหา
ใหเ้ป็นทีย่ตุโิดยเรว็ 

2.จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา
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กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 
แกไ้ข พ.ศ. 2537 

ประกาศกระทรวง 
มหาดไทยสงวนหวงหา้ม
ทีด่นิฯ 

ระเบยีบกรมทีด่นิวา่
ดว้ยการเพกิถอนหรอื
แกไ้ขหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวง พ.ศ. 2529 

ไมไ่ดเ้ดนิถงึเขตทีด่นิตน 
2. พ.ศ. 2523 สภาตาํบลขบัไล่

ชาวบา้นออกจากทีพ่พิาททัง้หมด
อา้งเป็นทีส่าธารณประโยชน์ นํา
ทีด่นิไปปลกูยคูาลปิตสั ชาวบา้น
กลวัอทิธพิลของกาํนนัจงึไมไ่ด้
รอ้งเรยีน 

3. พ.ศ. 2538 ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัและกรมทีด่นิดาํเนินการ
รงัวดัออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัที่
หลวงทบัทีด่นิทาํกนิอา้งวา่เป็นที่
สาธารณประโยชน์ 

4. กรณีทีส่าธารณประโยชน์โคก
หนองโพธิเ์ดมิชื่อหนองริน้รา้น ไม่
ปรากฏหลกัฐานทางทะเบยีน มี
เพยีงคาํกลา่วอา้ง 

5. ทางการไมส่ามารถนํา
พยานหลกัฐานมาอา้งได ้

 
 
 

แกไ้ขปญัหาของสมชัชาคนจนระดบัจงัหวดั 
3. คณะกรรมการพจิารณาแกไ้ขปญัหาของสมชัชา

คนจนระดบัจงัหวดัมมีตใิหแ้ต่งตัง้คณะทาํงานเพื่อ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีพ่พิาท  

4. จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะทาํงานดงักลา่ว  
5. ฝา่ยรงัวดัชีแ้จง... การนําชีอ้าจเกนิเลยจาก

ทะเบยีนไดต้ามสภาพพืน้ที.่.. หากไมย่อมรบัแนวเขต
ปี 2538 เสนอใหด้าํเนินการรงัวดัใหม ่
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6. กรมทีด่นิรงัวดัออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงโดยไมม่กีาร
ตรวจสอบพยานหลกัฐานให้
รอบคอบ 

7. ชาวบา้นถกูขบัไล่ 
5. 57/2549 นางสาํเนียง 

สภุณัภพ 
กรมทีด่นิ 

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์หนอง โค
รอย จงัหวดั
สรุนิทร ์

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
มาตรา 48 

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิฯ มาตรา 8 ตร ี

พระราชกฤษฎกีาวา่
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

กฎกระทรวงฉบบัที ่
26 ออกตามความใน        
พระราชบญัญตัใิหใ้ช้
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2497 

1. ทีด่นิมหีลกัฐานครอบครอง
(ส.ค.1) ตัง้แต่ พ.ศ. 2498 

2. พ.ศ. 2530 กาํนนันํารงัวดั
แนวเขตเพือ่ออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวงเลขที ่36742 เนื้อที ่
23 ไร ่3 งาน 93 ตารางวา ครอบ
ทบัทีท่าํกนิทัง้ผนืของผูร้อ้งและ
ชาวบา้นอกี 7 แปลง 

3. ผูร้อ้งไมท่ราบถงึการประกาศ
การกาํหนดทีส่าธารณประโยชน์ 
จงึไมไ่ดค้ดัคา้น 

4. กาํนนัหา้มไมใ่หใ้ชป้ระโยชน์
ในพืน้ทีท่ีท่าํกนิเดมิ แต่ใหต้นเอง
และพวกใช ้

5. พ.ศ. 2533 กาํนนันํารงัวดั
แนวเขตเพือ่ออกหนงัสอืสาํคญั

1. สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั สาขาปราสาท แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ สรปุวา่หนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเลขที4่3743 ออกโดยมชิอบและ
ตอ้งดาํเนินการเพกิถอน 

2. เจา้พนกังานทีด่นิฯ สาขาปราสาท บนัทกึความเหน็
วา่พจิารณาจากสภาพทางกฎหมาย การใหถ้อ้ยคาํ
ของราษฎรผูส้งูอาย ุและอดตีกํานนั ผูใ้หญ่บา้น ที่
ทาํเลเลีย้งสตัวท์ุง่โครอยทีข่ ึน้ทะเบยีนไวเ้มือ่ พ.ศ. 
2468 มเีนื้อที ่3,000 ไร ่อยูท่างทศิใตข้องหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบั 
ทีห่ลวงเลขที ่43743 บรเิวณบา้นโชคบรนัพฒันาขึน้
ไปจนถงึหลกัไมแ้ก่น 

3. กระทรวงมหาดไทยมคีาํสัง่ที ่3/2542 แต่งตัง้
คณะทาํงานเพือ่แกไ้ขปญัหาการบกุรกุที่
สาธารณประโยชน์ โดยมรีองผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็น
หวัหน้าคณะทาํงานพจิารณาแลว้ยนืยนัวา่การกําหนด
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สาํหรบัทีห่ลวงเลขที ่43743 เนื้อที ่
576 ไร ่4 ตารางวา ตามทะเบยีน
สงวนหวงหา้ม พ.ศ. 2468 ครอบทบั
ทีส่าธารณประโยชน์ 36742 ทัง้ผนื 
6. พ.ศ. 2542 ผูร้อ้งยืน่ขอออก
หนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์
เพือ่ใหม้กีารสอบสวนสทิธใินทีด่นิ 
กาํนนัคดัคา้นและขอใหเ้พกิถอน 
ส.ค.1 ของผูร้อ้ง 

ทีส่าธารณประโยชน์ ถกูตอ้งตามตาํแหน่งในทะเบยีน
ทีส่าธารณประโยชน์ 

4. พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการ
บุกรกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั มมีตโิดยไมไ่ด้
รบัทราบผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของ
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิของทีด่นิสาขา
ปราสาท ดว้ยกรณีเป็นการทีท่ีด่นิสาขาตัง้คณะทาํงาน
ขึน้ภายในและมไิดร้ายงานผา่นทีด่นิจงัหวดั ใหย้กเลกิ
คาํรอ้งขอออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์และเพกิ
ถอน ส.ค.1 ใหเ้หตุผลวา่ผลการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศทีด่นิของผูร้อ้งเป็นหนองนํ้า จงึเป็นทีด่นิที่
สงวนหวงหา้มไวใ้หพ้ลเมอืงใชร้ว่มกนั 

6. 297/2550 นายอตัถ ์
แชม่ขนุทด และ
พวก กรมทีด่นิ 
กาํนนัตาํบล

หนองยายโต๊ะ 

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ หนองปลงิ 
และโนนกอ้ม จงัหวดั
ลพบุร ี

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 48 ,61 

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

กฎกระทรวงฉบบัที ่
45 ออกตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ แกไ้ข 
พ.ศ. 2537 

ประกาศกระทรวง 

1. ปี 2538 ผูว้า่ราชการจงัหวดั
และกรมทีด่นิดาํเนินการรงัวดัออก
หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงทบัที่
ทาํกนิอา้งวา่เป็นทีส่าธารณ ประโยชน์ 

2. กรณีทีส่าธารณประโยชน์โนน
กอ้มและหนองปลงิ ทางการรงัวดั
สลบัแปลง ไมต่รงตามทีไ่ดข้ึน้
ทะเบยีนเมือ่ พ.ศ. 2477  

3. ทางการไมส่ามารถนําพยาน 

1. 3 เม.ย. 44 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแนว
ทางการแกไ้ขปญัหาทีด่นิของสมชัชาคนจนใหจ้งัหวดั
ทีม่ขีอ้เรยีกรอ้งเรือ่งทีด่นิ(ยกเวน้พืน้ทีป่า่ไม)้ แต่งตัง้
คณะกรรมการระดบัจงัหวดัเพือ่พจิารณาแกไ้ขปญัหา
ใหเ้ป็นทีย่ตุโิดยเรว็ 

2.จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา
แกไ้ขปญัหาของสมชัชาคนจนระดบัจงัหวดั 

3. คณะกรรมการพจิารณาแกไ้ขปญัหาของสมชัชา
คนจนระดบัจงัหวดัมมีตใิหแ้ต่งตัง้คณะทาํงานเพื่อ
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มหาดไทยสงวนหวงหา้ม
ทีด่นิฯ 

ระเบยีบกรมทีด่นิวา่
ดว้ยการเพกิถอนหรอื
แกไ้ขหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวง พ.ศ. 
2529 

หลกัฐานมาอา้งได ้
4. กรมทีด่นิรงัวดัออก นสล. โดย

ไมม่กีารตรวจสอบพยานหลกัฐานให้
รอบคอบ 

5. มกีารแกไ้ขเอกสารหลกัฐานที่
รงัวดัผดิแปลงโดยไมม่กีารสอบ
ขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิ 

6. ชาวบา้นถกูขบัไล่ 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีพ่พิาท  
4. จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะทาํงานดงักลา่ว  
5. ฝา่ยรงัวดัชีแ้จง... การนําชีอ้าจเกนิเลยจาก

ทะเบยีนไดต้ามสภาพพืน้ที.่.. หากไมย่อมรบัแนวเขต 
ปี 2538 เสนอใหด้าํเนินการรงัวดัใหม ่

7. 361/2550 นายวจิติร ชนิ
สาร และพวก 
อาํเภอนาหวา้ 
คณะอนุกรรม 

การแกไ้ข
ปญัหาการบุก
รกุทีด่นิของรฐั 
นครพนม 

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดงดอกไม ้
ดอนหวัโพน และ
ดงหนองบวั จงัหวดั
นครพนม 

รฐัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 41, 42 

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

กฎกระทรวงฉบบัที4่5 
(พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิ
ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

ระเบยีบสาํนกันายก 
รฐัมนตรวีา่ดว้ยการแกไ้ข
ปญัหาการบุกรกุทีด่นิฯ 

1. ปี 2532 อาํเภอนาหวา้แยก
เขตปกครองจากอาํเภอศรสีงคราม 
ทาํการรงัวดัทีด่นิทีช่าวบา้นอาํเภอ
ศรสีงครามอา้งวา่เป็นทีด่นิทาํกนิ
ของตนและชาวบา้นอาํเภอนาหวา้
อา้งวา่เป็นทีส่าธารณ ประโยชน์ 
เพือ่นําไปเป็นทีส่าธารณ 
ประโยชน์ 

2. ปี 2547 อาํเภอนาหวา้ประกาศ
หา้มไมใ่หร้าษฎรเขา้ทาํประโยชน์
ในพืน้ทีท่ีร่าษฎรเขา้ครอบครองทาํ
ประโยชน์มหีลกัฐานแบบแจง้การ
ครอบครองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการทาํ

1. อาํเภอนาหวา้ตรวจสอบพบพืน้ทีพ่พิาทมอียู่
จรงิ แต่ไมป่รากฏการขึน้ทะเบยีนทีส่าธารณประโยชน์ 
ยนืยนัใหท้าํการรงัวดัเพือ่พสิจูน์ตามขัน้ตอนของ
ทางการ 

2. ทีด่นิจงัหวดัไมท่ราบวา่บรเิวณทีร่งัวดัตรงกบัที่
มกีารขึน้ทะเบยีนไวห้รอืไมแ่ละหากเอกชนมหีนงัสอื
แสดงสทิธกิต็อ้งเป็นไปตามนัน้ 

3. คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิ
ของรฐัระดบัจงัหวดัพจิารณาแลว้เหน็วา่พืน้ทีท่ี่
รอ้งเรยีนเป็นพืน้ทีส่าธารณประโยชน์เนื่องจากอาํเภอ
นาหวา้ตรวจสอบพบเอกสารการประกาศสงวนหวง
หา้มทีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่ พ.ศ. 2475 
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ประโยชน์ และโฉนดทีด่นิ 
3. ผูใ้หญ่บา้นนําเจา้หน้าทีร่งัวดั

พรอ้มเจา้หน้าทีต่าํรวจสถานี
ตาํรวจภธูรนาหวา้รงัวดัทีด่นิเพื่อ
ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 
ราษฎรศรสีงครามคดัคา้นเพราะไม่
ทราบการมอียูจ่รงิของทีพ่พิาท 

4. พ.ศ. 2548 นายอาํเภอนาหวา้
พรอ้มเจา้หน้าทีเ่ขา้รงัวดัทีด่นิอกี
ครัง้ ราษฎรศรสีงคราม คดัคา้น 

8. 363/2550 นายเหมราช 
ลบหนองบวั 
และพวก  
กรมทีด่นิ 

จงัหวดั ชยัภมู ิ

      ที่สาธารณ 
ประโยชน์ทุ่งซาํ
เสี้ยว 

จงัหวดัชยัภูม ิ

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 41, 42 

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการ
มอบหมายใหส้ภาตาํบล
หรอืองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ช่วยเหลอืในการ
ดาํเนินการกาํหนดที่
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 

1. ทีด่นิมหีลกัฐานแบบแจง้การ
ครอบครองทาํประโยชน์ ส.ค.1 
และหลกัฐานการเสยีภาษบีาํรุง
ทอ้งที ่ถกูประกาศสงวนหวงหา้ม
เป็นทีส่าธารณประโยชน์เมือ่ พ.ศ. 
2475 เนื้อที ่875 ไร ่เพือ่ก่อสรา้ง
เป็นทีท่ิง้ขยะ 

2. พ.ศ. 2513 กาํนนันํารงัวดั
ปกัหลกัเพือ่ออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวงทบัทีท่าํกนิไม่
เป็นไปตามทีข่ ึน้ทะเบยีนหวงหา้ม 

1. พ.ศ. 2513 ชาวบา้นรอ้งเรยีนแต่ไมไ่ดร้บัการ
แกไ้ข 

2. พ.ศ. 2530 ชาวบา้นรอ้งเรยีนต่อรฐัมนตรชีว่ย
วา่การกระทรวงมหาดไทยเรือ่งกรณีถกูจบักุม
ดาํเนินคด ี

3. พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยกาํหนด
มาตรการแกไ้ขความเดอืดรอ้นโดยใหเ้ขา้อยูอ่าศยั
หรอืใชป้ระโยชน์ในทีด่นิเป็นการชัว่คราวโดยเสยี
คา่ตอบแทนแก่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

4. พ.ศ. 2539 กรมทีด่นิแต่งตัง้คณะทาํงาน
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีพ่พิาทมอีาณาเขตตรงตามการ
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2543 
ระเบยีบกรมทีด่นิวา่

ดว้ยการเพกิถอนหรอื
แกไ้ขหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวง พ.ศ. 
2529 พ.ร.บ.ปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 

 

3. พ.ศ. 2528 อาํเภอออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเนื้อที ่830 ไร ่ 

4. ชาวบา้นถกูดาํเนินคดขีอ้หา
บุกรกุทีส่าธารณประโยชน์ 

5. พ.ศ. 2539 อาํเภอและสภา
ตาํบลหา้มชาวบา้นไมใ่หเ้ขา้ทาํ
ประโยชน์ในทีพ่พิาท 

ประกาศหวงหา้มหรอืไม ่
5. พ.ศ. 2539 จงัหวดัมหีนงัสอืไปยงัอาํเภอใหแ้จง้

สภาตาํบลระงบัการสัง่หา้มไมใ่หช้าวบา้นเขา้ทาํกนิ
ยกเวน้ผูท้ีไ่ดร้บัคาํสัง่ศาลใหอ้อกจากพืน้ที ่

6. ปี 2540 สาํนกันายกรฐัมนตรแีต่งตัง้
คณะกรรมการรว่มระหวา่งภาคราชการกบัผูแ้ทนแนว
รว่มสถาบนัเกษตรภาคอสีาน 

7. 19 ม.ีค. 2542 ศนูยอ์าํนวยการรว่มแกไ้ขปญัหา
เกษตรกรภาคอสีานมหีนงัสอืถงึผูว้า่ราชการจงัหวดั
แจง้ใหท้ราบเรือ่งขอ้ตกลงรว่มวา่ไมใ่หจ้บักุม คมุขงั 
ราษฎรทีม่ปีญัหาพพิาท จนกวา่กระบวนการแกไ้ข
ปญัหาจะแลว้เสรจ็ 

8. 7 พ.ค. 2542 รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
มคีาํสัง่แต่งตัง้คณะทาํงานเพือ่แกไ้ขปญัหาทีพ่พิาท 

9. ปี 2543 จงัหวดัแต่งตัง้คณะทาํงานยอ่ยเพือ่
แกไ้ขปญัหาทีพ่พิาท 

10. พ.ศ. 2544 คณะทาํงานยอ่ยเพือ่แกไ้ขปญัหา
พบความผดิพลาดคลาดเคลื่อน 

11. ปี 2549 กบร.จงัหวดัมมีตยินืยนัความชอบ
ของการกาํหนดทีส่าธารณประโยชน์ ผูบุ้กรกุตอ้งออก
จากทีด่นิ ไมพ่อใจใหฟ้้องศาล  



6‐48 

 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

9. 361/2551 นางสาวทอง
ใบ ภาวเิศษ 
อดตีผูใ้หญ่บา้น 
สาํนกังาน

ทีด่นิจงัหวดั
อุบลราชธานี 
สาขาเขมราฐ 

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์แปลง             
สนามกฬีาบา้น        
อเีติง่ จงัหวดัอุบล 
ราชธานี 

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 41 (พ.ศ. 
2540 มาตรา 48) 

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
 

1. ทีด่นิมหีลกัฐานการครอบครอง           
ทาํประโยชน์ ส.ค.1 เนื้อที ่30 ไร ่
เป็นของยายผูร้อ้ง ไมท่ราบถงึ
ความเป็นทีส่าธารณประโยชน์ 

2. สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัอา้ง
หลกัฐานทางทะเบยีน พ.ศ. 2487 
เป็นทีส่าธารณประโยชน์สาํหรบั
พลเมอืงใชร้ว่มกนัของหมูบ่า้น 
อดตีกาํนนัชีแ้จงวา่ทีพ่พิาท

กาํหนดไวเ้ป็นสนามกฬีาของ
หมูบ่า้นตัง้แต่ พ.ศ. 2474 และขาย
เปลีย่นมอืจนอยูใ่นความครอง
ครองของยายฯ 

3. พ.ศ. 2536 ยายฯ ไปโอน
ทีด่นิใหม้ารดาผูร้อ้งและขอเปลีย่น
หลกัฐานจาก ส.ค.1 เป็น น.ส.3 ก 
เนื้อที ่30 ไร ่เจา้หน้าทีท่ีด่นิบอก
วา่จะรงัวดัแนวเขตทีด่นิใหเ้ตม็
พืน้ทีต่าม ส.ค.1 เดมิ 

4. วนักาํหนดรบัปรากฏวา่ น.ส.
3 ก ระบุเนื้อทีเ่พยีง 4 ไร ่19 ไรก่นั

1. พ.ศ. 2537 ผูใ้หญ่บา้นดาํเนินคดขีอ้หาบุกรกุที่
สาธารณประโยชน์กบับดิาผูร้อ้ง ศาลยกฟ้องเนื่องจาก
ฟ้องผดิตวั เนื่องจากมารดาฯ เป็นผูม้สีทิธใินทีด่นิ 
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ไวเ้ป็นทีส่าธารณประโยชน์ และอกี 
4 ไรไ่มป่รากฏในเอกสาร 

5. มารดาฯ โตแ้ยง้ เจา้หน้าทีใ่ห้
ไปฟ้องศาล6. พ.ศ. 2547 
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั(สาขา) สัง่
เจา้หน้าทีเ่ขา้รงัวดัเพือ่ออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง มารดาฯ 
คดัคา้น 

10. 376/2551 นายสนุทร  
ผผิว่นนอก และ
พวก 
กาํนนัตาํบล

คอแลน อาํเภอ
บุณฑรกิ 

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์บา้นหว้ย
ทราย 

จงัหวดัอุบล 
ราชธานี 

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
มาตรา 30 

ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2497 

พระราชกฤษฎกีา
ประกาศยกเลกิเขตปา่
สงวนและกาํหนดใหเ้ป็น
เขตปฏริปูทีด่นิฯ 

1. ทีด่นิจบัจองทาํกนิตัง้แต่ พ.ศ. 
2519 มหีลกัฐานการครอบครองทาํ
ประโยชน์ ส.ค.1 ใบเสยีภาษบีาํรงุ
ทอ้งที ่ภ.บ.ท.5 

2. พ.ศ. 2536 กาํนนัแจง้ใหอ้อก
จากพืน้ทีเ่นื่องจากเป็นที่
สาธารณประโยชน์ 

3. พ.ศ. 2537 มกีารสาํรวจรงัวดั
แนวเขตเพือ่ออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัที่หลวงคลาดเคลื่อนจาก 
ทะเบยีน ทบัทีท่าํกนิของผูร้อ้งและ
พวก 

4. พ.ศ. 2538 ผูร้อ้งและพวก
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บางรายไดร้บัการขม่ขูว่า่กาํนนัและ
พวกแจง้ความจบัในขอ้หาบุกรกุที่
สาธารณประโยชน์ 

5. พ.ศ. 2540 มพีระราช
กฤษฎกีาประกาศยกเลกิเขตป่า
สงวนและกาํหนดใหเ้ป็นเขตปฏริปู
ทีด่นิ 

6. ผูร้อ้งและพวกไมส่ามารถเขา้
ทาํกนิตามประกาศเขตปฏริปูทีด่นิ
เนื่องจากเกรงจะถกูจบั และมไิดร้บั
การจดัสรรทีด่นิทาํกนิตามประกาศ  

11. 427/2551 นายทรงศกัดิ ์
จกัรบุตร 
องคก์าร

บรหิารสว่น
ตาํบลทา่ขอน
ยาง 
สาํนกังาน

ทีด่นิจงัหวดั
มหาสารคาม 
สาํนกังาน

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์โคก
หนองไผ ่จงัหวดั 
มหาสารคาม 

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

พระราชบญัญตัปิา่ไม ้
พ.ศ. 2484 

1. ทีด่นิมหีลกัฐานครอบครองทาํ
ประโยชน์ออกใบจอง 2 ใบ (2502) 
เนื้อทีแ่ปลงละ 23 ไร ่ของบดิาและ
มารดาผูร้อ้งซือ้ต่อมา 

2. พ.ศ. 2509 มกีารรงัวดัแนว 
เขตเพื่อออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบั
ทีห่ลวงตดิกบัทีด่นิของผูร้อ้ง ไมม่ี
ใครคดัคา้น 
มารดาผูร้อ้งนําใบจองทัง้สอง

ออก น.ส.3 สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั จงัหวดั อาํเภอ องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลทราบปญัหาโดยตลอดแต่ไมไ่ด้
ดาํเนินการตรวจสอบแกไ้ขใดใด 
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ทีด่นิจงัหวดั
มหาสารคาม สาขา
อาํเภอกนัทร
วชิยั 

แจง้วา่ใบจองออกซอ้นกนัเป็นทีด่นิ
แปลงเดยีวกนั 

3. ทีส่าธารณประโยชน์ออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเลขที ่2966/ 2512 
เนื้อที ่1,349 ไร ่ออกใหเ้มือ่วนัที ่
16 ต.ค. 2512 

4. พ.ศ. 2529 บดิาฯ ยอมรบัวา่
บุกรกุทีส่าธารณประโยชน์จรงิ 
ตามบนัทกึการสอบสวนต่อ
นายอาํเภอ อาํเภอและจงัหวดัจงึ
ฟ้องบดิาฯ ขอ้หาบุกรกุทีส่าธารณ 
ประโยชน์ 

5. พ.ศ. 2532 มกีารรงัวดัปกัเขต
ทีส่าธารณประโยชน์ตามคาํขอของ
อาํเภอเนื่องจากมกีารบุกรกุ  
ผลการรงัวดัสอบเขตปรากฏวา่ได้
รปูแผนทีท่ีเ่ปลีย่นไป เนื้อทีม่าก
กวา่เดมิประมาณ 68 ไร ่

6. พ.ศ. 2542 มารดาฯ มอบ
อาํนาจใหน้ายกมลฯ ดาํเนินการขอ
ออกโฉนดทีด่นิ 
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7. การรงัวดัออกโฉนดทีด่นิครัง้
นี้อาํเภอมอบหมายใหผู้ใ้หญ่บา้น
เป็นพยานตรวจสอบทีด่นิทีข่อออก
โฉนดวา่เป็นทีห่ลวงหรอืที่
สาธารณประโยชน์หรอืไม ่

8. ผูใ้หญ่บา้นนําชีแ้ต่มไิดล้ง
ลายมอืชื่อในฐานะดงักลา่ว เจา้พนกังาน 
ทีด่นิจงึไมด่าํเนินการออกโฉนดให ้

9. สงิหาคม 2543 องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลมคีาํสัง่ใหม้ารดาฯ ระงบั
การก่อสรา้งใด ๆ ในทีพ่พิาท 

10. พ.ศ. 2546 บดิาและมารดาฯ 
ยืน่ฟ้องกรมทีด่นิ นายอาํเภอ และ
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล กรณีไม่
ออกโฉนดทีด่นิ นายชา่งรงัวดั
แถลงรปูแผนทีท่ีป่รากฏในหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงกาํหนดทศิ
ผดิ และทีพ่พิาทอยูใ่นเขตหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 12 ไร ่

 
 



6‐53 

 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

11.ปี 2549 พีช่ายผูร้อ้งถกูฟ้อง
ขอ้หาบุกรกุทีส่าธารณประโยชน์ 
ศาลพพิากษาวา่บุกรกุ 

12. 179/2552 นางเพญ็ศร ี
อสรุา และพวก 
กรมสง่เสรมิ

การเกษตร 
อาํเภอเชยีงยนื  
สาํนกังาน

ทีด่นิจงัหวดั
มหาสารคาม 

    ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดงกอลอ 
จงัหวดัมหาสารคาม 

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 (มาตรา 48 วรรค 
1, 56 วรรค 2, 60, 61 
พ.ศ. 2540)  

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 มาตรา 
8 ทว ิ

ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการ
อนุญาตใหท้บวง
การเมอืงใชท้ีด่นิของรฐั
เพือ่ประโยชน์ในราชการ
ตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2541 

1. ทีด่นิมกีารครอบครองทาํ
ประโยชน์ตัง้แต่ พ.ศ. 2458 ได้
หลกัฐานการครอบครอง ส.ค.1 
เมือ่พ.ศ. 2498 มกีารพฒันา
ทรพัยส์นิเป็นทีส่วนไรน่า 

2. พ.ศ. 2540 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รว่มกบัจงัหวดัแจง้วา่ 
จะนําทีท่าํกนิของผูร้อ้งและพวกซึง่
อา้งวา่อยูใ่นทีส่าธารณประโยชน์ขึน้
ทะเบยีนไวเ้มือ่ พ.ศ. 2473 เนื้อที ่
3,600 ไร ่แบ่งเป็น 3 แปลง ๆ 1 และ 
2 ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัที่
หลวงแลว้ พพิาทแปลงที ่3 เพื่อ
ก่อสรา้งสถานทีร่าชการเป็นศนูย์
พนัธุพ์ชืเพาะเลีย้ง ยงัไมอ่อก
หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเพราะ
มผีูค้ดัคา้น 

1. ชาวบา้นชุมนุมหน้าทีว่า่การอาํเภอ เนื่องจาก
ทราบการอนุมตัแิละยืน่หนงัสอืรอ้งเรยีนต่อ
นายอาํเภอขอใหช้ะลอการก่อสรา้งและดาํเนินการ
พสิจูน์ 
     2. ชาวบา้นนํา ส.ค.1 เขา้แจง้ต่อกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เจา้หน้าทีแ่นะนําใหท้าํหนงัสอืคดัคา้น
และเขา้สูก่ระบวนการพสิจูน์สทิธ ิแมค้ณะกรรมการ
แกไ้ขปญัหาบุกรุกที่ดนิของรฐัระดบัจงัหวดัจะมมีติ
ให้สร้าง ไปก่อน ถา้ผลการพสิจูน์สทิธอิอกเป็นทีส่วน 
นา ไร ่จะรือ้ถอนทุบทิง้ให ้

3. 22 มถิุนายน พ.ศ. 2542 ประธานอนุกรรมการ
กลุม่ปญัหาทีด่นิแต่งตัง้คณะทาํงานเพือ่แกไ้ขปญัหา
ขอ้พพิาท มมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการเพิม่เตมิ คน้หา
แผนทีพ่พิาท ของบประมาณเพื่อรงัวดัสอบเขต เพือ่
ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงทัง้ 3 แปลง 
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13. 233/2552 นางสาวบวัไล 
ดว้งสดีา 
นายอําเภอสี

ตา 
เจา้พนกังาน

ทีด่นิจงัหวดั
นครราชสมีา 
สาขาบวัใหญ่ 

ทีส่าธารณ 
ประโยชน์หนอง
ตะลุมพกุ 
จงัหวดันครราชสมีา 

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
มาตรา 41 
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2497 

3. อาํเภอและคณะกรรมการ
ตรวจสอบโครงการและแผนผงัการ
ใชท้ีส่าธารณ ประโยชน์ตรวจสอบ
พบชาวบา้นเลกิใชเ้พราะไมม่หีญา้
สาํหรบัเลีย้งสตัวป์ระกอบกบั
ชาวบา้นประกอบอาชพีอื่นและ
ชาวบา้นสว่นใหญ่นิยมใชเ้ครือ่ง
อาํนวยความสะดวกมากขึน้ จงึไม่
มกีารเกบ็ฟืน เกบ็ของปา่อกีต่อไป 
ไมต่รงกบัความจรงิ 
เพราะผูร้อ้งและพวกยงัครอบครอง
ทาํประโยชน์อยู ่

4. เมษายน 2542 กระทรวง 
มหาดไทยอนุมตัใิหก้รมสง่เสรมิ
การเกษตรใชท้ีพ่พิาท 

1. ทีด่นิครอบครองและทาํประโยชน์
เนื้อทีต่ามโฉนดทีด่นิประมาณ 7 ไร ่

2. ปี 2545 รงัวดัขายเนื้อที ่3 งาน 
รงัวดัครัง้นี้พบวา่เนื้อทีเ่กนิไปจาก
โฉนดจาํนวนหนึ่ง 

3.13 มถิุนายน 2546 นายอาํเภอ 

1. กรกฎาคม 2546 ผูร้อ้งรอ้งเรยีนต่อผูต้รวจ
แผน่ดนิรฐัสภา  

2. สงิหาคม พ.ศ. 2546 สาํนกังานผูต้รวจแผน่ดนิ
รฐัสภามหีนงัสอืถงึจงัหวดัขอทราบขอ้เทจ็จรงิและผล
การดาํเนินการ  

3. จงัหวดัใหอ้าํเภอตรวจสอบ ๆ มารดาผูร้อ้งไม่
รว่มชีแ้นวเขตในการรงัวดัทีส่าธารณประโยชน์ และ
ไมเ่ป็นความจรงิตามทีร่อ้งเรยีน 
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ปลดัอําเภอ เจา้หน้าทีท่ีด่นิ ผูก้าํกบั
การสถานีตาํรวจภธูร เขา้ไถปรบั
ทีด่นิสว่นทีเ่กนิเพือ่ตดัถนนอา้งวา่
เป็นทีส่าธารณ ประโยชน์ 

*** ทีด่นิจงัหวดัชีแ้จงการรงัวดั
ทีด่นิ พ.ศ. 2545 รงัวดัโดยสอบ
เสน้กระแส สว่นการรงัวดัเมือ่ พ.ศ. 
2548 รงัวดัโดยพกิดัฉาก *** 

14. 242/2552 นายทอง
เหลอื บุตนุ และ
นายเหวย เหนือ
แสน 
นายอาํเภอนํ้า

พอง 
เจา้พนกังาน

ทีด่นิจงัหวดั
ขอนแก่น สาขา
นํ้าพอง 

    ทีส่าธารณ 
ประโยชน์โคกปา่
กุง 
   จงัหวดัขอนแก่น 

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550  

ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

ประกาศคณะปฏวิตัิ
ฉบบัที ่346 

พระราชบญัญตัจิดั
ทีด่นิเพื่อการครองชพี 
พ.ศ. 2511 มาตรา 6, 7 

กฎกระทรวงฉบบัที ่
45 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความใน
พระราชบญัญตัใิหใ้ช้

1. ทีด่นิไดร้บัการจดัสรรทีท่าํกนิ
และทีอ่ยูจ่ากนิคมสรา้งตนเอง มี
หลกัฐานโฉนดทีด่นิ ,น.ส.3 ก 
หนงัสอืแสดงการทาํประโยชน์ 
(น.ค.3) บางรายไมม่หีลกัฐาน 

2. ทีส่าธารณประโยชน์ขึน้
ทะเบยีนเมือ่ พ.ศ. 2492 เนื้อที ่
1,500 ไร ่ใชเ้ป็นทีเ่ลีย้งสตัว ์

3. พ.ศ. 2545 อาํเภอรงัวดัสอบ
เขตเพื่อออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบั
ทีห่ลวงคลาดเคลื่อนไมต่รงตาม
ทะเบยีนทบัทีท่าํกนิชาวบา้น และ
ในการรงัวดัปรากฏสาํเนาแผนที่

1. พ.ศ. 2546 อาํเภอมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะทาํงาน
กาํหนดเขต นําชีเ้ขต และลงลายมอืชื่อรบัรองเขต
ทีด่นิฯ โดยกาํนนัไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะทาํงานและ
ผูน้ําชีแ้นวเขต 

2. พ.ศ. 2547 อาํเภอจดัประชุมผูค้ดัคา้นการ
กาํหนดเขต ทีป่ระชุมมมีตเิอกฉนัทใ์หม้กีารออกรงัวดั
ทีด่นิเพื่อใหส้ามารถดาํเนินการกาํหนดที่
สาธารณประโยชน์ในสว่นทีไ่มม่ปีญัหาก่อน  

3. พ.ศ. 2548 อาํเภอจดัประชุมคณะทาํงานฯ เพือ่
ตรวจสอบความถกูตอ้งของรปูแผนที ่ทีป่ระชุมมมีติ
เสยีงขา้งมากใหก้ารรบัรองรปูแผนที ่

4. ผูร้อ้งและพวกเหน็วา่คณะทาํงานไมม่ผีูท้ราบ
ขอ้เทจ็จรงิประวตัพิืน้ทีแ่ละไมเ่ป็นกลาง จงึคดัคา้น 
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ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2497 

พระราชกฤษฎกีา
ประกาศเขตนิคม 

ภาพถ่ายไมไ่ดร้ะบุขอบเขต 
ประกอบมชีาวบา้นอาศยัอยูเ่ป็น
จาํนวนมาก จงึไมส่ามารถรงัวดัได ้

4. กาํนนับอกชาวบา้นในทีพ่พิาทวา่
เป็นการสาํรวจพืน้ทีน่ํ้าท่วมหรอืเขต
ชลประทาน ทาํใหช้าวบา้นไมค่ดัคา้น
ขณะทาํการรงัวดั 

15. 543/2552    นายสงิห ์ผวิ
เงนิยวง 
   อาํเภอวารนิ
ชาํราบ 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์แปลง
หนองเหลา 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 41 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 มาตรา 
58 ตร ี
     กฎกระทรวงฉบบัที ่
45(พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิ
ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 ขอ้ 
2(1) 
 

    1. ผูร้อ้งมทีีด่นิ 2 แปลง 
 แปลงที ่1 เขา้ครอบครองทาํ
ประโยชน์ตัง้แต่ พ.ศ. 2509 ถงึ
ปจัจุบนั มหีนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ น.ส.3 เลขที ่230 เนื้อที ่
27 ไร ่
 แปลงที ่2 เป็นทีด่นิไมม่เีอกสาร
สทิธเิขา้ครอบครองทาํประโยชน์ 
พ.ศ. 2509 ขอออกเอกสารสทิธิ
เมือ่ พ.ศ. 2524 เป็น น.ส.3 ก 
เลขที ่120 เนื้อทีป่ระมาณ 37 ไร ่
ขายต่อแก่บุคคลอื่น 
    2. 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2516 
กระทรวงมหาดไทยมคีาํสัง่ให้

     ทีด่นิจงัหวดัและอาํเภอตรวจสอบ ความวา่ผูร้อ้ง
ครอบครองทาํประโยชน์ในทีส่าธารณประโยชน์ โดย
นําทีด่นิ น.ส.3 เลขที ่230 ไปขอเปลีย่นเป็น น.ส.3ก 
เลขที ่120 เนื้อที ่37 ไร ่และแบง่ขายให้
บุคคลภายนอก 2 แปลง คอื น.ส.3 ก เลขที ่120 
และ 121 แต่ทีด่นิ น.ส.3 ก เลขที ่120 และ 121 ไม่
มใีนสารบบ  
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อาํเภอเป็นผูข้อออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวง จาํนวน 15 ไร ่
ตามทีส่งวนไวเ้ป็นที่
สาธารณประโยชน์ของหมูบ่า้นเมือ่ 
พ.ศ. 2535  
     3. 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  
ผูใ้หญ่บา้นนํารงัวดัเพือ่ออก
หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงโดย
ไมแ่จง้เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงทราบ
ก่อน ไดเ้นื้อที ่36 ไร ่รกุลํ้าทีท่าํกนิ
ผูร้อ้งแปลงที ่1 21 ไร ่ผูร้อ้ง
คดัคา้น 
     4. เจา้หน้าทีท่ีด่นิจงัหวดัไมไ่ด้
ขอความเหน็ไปใหส้ภาตาํบลหรอื
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่นดั
ประชุมหรอืใหค้วามเหน็โดยให้
ชาวบา้น ผูน้ําชุมชนฯ เขา้มสีว่น
รว่มตดัสนิใจ 

16. 444/2550     นายสขุ ขนั
ลุน, นางประ
กองศร ีสขุ ีและ

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์โนนดา่น
ขวาง 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 41, 42 
     ประมวลกฎหมาย

     1. ทีด่นิมหีลกัฐานแสดง
กรรมสทิธิแ์ละการครอบครองทาํ
ประโยชน์ โฉนดทีด่นิ หนงัสอื

     1. 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ตวัแทนชาวบา้นยืน่
หนงัสอืต่ออาํเภอเพือ่ใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิกรณี
ขดัแยง้แนวเขตทีส่าธารณประโยชน์ 
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พวก 
     องคก์าร
บรหิารสว่น
ตาํบลดงกลาง 
  อาํเภอคอน
สาร 
จงัหวดัชยัภมู ิ 

ตาํบลดงกลาง 
จงัหวดัชยัภมู ิ

ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการ
สอบสวนเกีย่วกบัการบุก
รกุทีห่รอืทางสาธารณ 
ประโยชน์ พ.ศ. 2539 ขอ้ 
5 (1) 

รบัรองการทาํประโยชน์ ใบเสยี
ภาษบีาํรุงทอ้งที ่
     2. พ.ศ. 2546 องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลดงกลางยืน่คาํขอรงัวดัที่
สาธารณประโยชน์เพือ่ออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงโนนดา่น
ขวางสาธารณประโยชน์ ทบัทีท่าํ
กนิชาวบา้น ๆ คดัคา้น  
     3. ทีส่าธารณประโยชน์โนน
ดา่นขวางแบ่งเป็น 5 แปลง 1. 
แปลงโนนโรงเรยีน - ออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเมือ่ปี 2526 
แต่ทีด่นิบอกวา่ไมม่ทีะเบยีน 
ผูใ้หญ่บา้นยนืยนัวา่ไมม่กีารรงัวดั 
2. แปลงโคกนกทาออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเมือ่ปี 2529 
ไมไ่ดร้ะบุวา่มกีารประกาศหวงหา้ม
ตัง้แต่เมือ่ไร เนื้อทีแ่ละทศิของ
พืน้ทีท่ีร่ะบุในทะเบยีนไมต่รงกบั
ขอ้เทจ็จรงิในพืน้ที ่ 
     4. แปลงโนนดา่นขวางทศิ

     2. อาํเภอเสนอแต่งตัง้คณะทาํงานไปจงัหวดั 
จงัหวดัไมส่ามารถแต่งตัง้ตวัแทนฝา่ยชาวบา้นเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบเนื่องจากขดัต่อระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการสอบสวนเกีย่วกบัการ
บุกรกุทีห่รอืทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2539 ขอ้ 5(1) 
     3. จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะทาํงานพจิารณา
ปญัหา  
     4. คณะทาํงานพจิารณาปญัหาดาํเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในพืน้ทีเ่มื่อวนัที ่27 เมษายน 
พ.ศ. 2548 ถงึปจัจุบนัยงัไมม่คีวามคบืหน้าใด 
     5. กนัยายน พ.ศ. 2548 ชาวบา้นรอ้งเรยีนไปยงั
หน่วยงานต่าง ๆ เชน่คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิคณะกรรมาธกิารการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์วฒุสิภา สภาทนายความ ศนูย์
ดาํรงธรรม กระทรวงมหาดไทยฯ 
     6. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตลิงพืน้ที่
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
     7. คณะกรรมาธกิารการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์มหีนงัสอืถงึผูว้า่ราชการจงัหวดัขอ
ทราบขอ้เทจ็จรงิและเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิประสานอําเภอและองคก์าร



6‐59 

 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

เหนือ ตามทะเบยีนมแีนวเขต
ตรงกนักบัทีส่าธารณประโยชน์โคก
นกทาทุกประการ  
     5. แปลงโนนดา่นขวางทศิใต ้
ตามทะเบยีนไมม่รีะบุประกาศ
สงวนหวงหา้มไวเ้มือ่ใด ใคร
ประกาศ ในทะเบยีนเดยีวกนั
แบง่เป็นสองแปลง 
     6. แปลงกุดแคน เป็นทาํเล
เลีย้งสตัว ์ไมม่หีลกัฐานทีด่นิเดมิ 
     7. 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดันดัหมาย
ผูม้ทีีด่นิขา้งเคยีงรงัวดัแนวเขต และ
ปกัเขตทีส่าธารณ ประโยชน์ 
ชาวบา้นเหน็วา่ไมส่อดคลอ้งกบั
ขอ้เทจ็จรงิ จงึคดัคา้นและเสนอให้
อาํเภอตรวจสอบโดยชาวบา้นมี
สว่นรว่ม 
     8. พ.ศ. 2548 อาํเภอรบั
รายงานจากองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลวา่มชีาวบา้นเขา้ครอบครอง

บรหิารสว่นตาํบล 
     8. ศนูยด์าํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย มหีนงัสอื
ถงึผูว้า่ราชการจงัหวดัใหพ้จิารณาตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ 
     9. สภาทนายความมหีนงัสอืถงึผูว้า่ราชการ
จงัหวดัเพื่อขอใหแ้กไ้ขปญัหาการจบักุมดาํเนินคดกีบั
ชาวบา้นในทีด่นิซึง่อยูร่ะหวา่งการพสิจูน์สทิธโิดย
ขอใหจ้งัหวดัรว่มกบัอาํเภอหาแนวทางใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลระงบัการดาํเนินคด ีจนกวา่ผลการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจะเสรจ็สิน้ 
     10. 20 - 27 กุมภาพนัธ ์2549 ชาวบา้นเขา้รว่ม
ชุมนุมกบักลุม่สมชัชาคนจน หน้าทาํเนียบรฐับาล 
เพือ่เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลดาํเนินการแกไ้ขปญัหา  
     11. 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ชาวบา้นในนาม
เครอืขา่ยองคช์าวบา้นอนุรกัษ์ลุม่นํ้าเซนิยืน่หนงัสอื
ถงึนายอาํเภอและผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้รง่รดั
ดาํเนินการแกไ้ขปญัหา 
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ปลกูสรา้งอาคารชัว่คราวในที่
พพิาท 
     9. ชาวบา้นอกีกลุม่เผาอาคาร
ทีพ่กัอาศยันัน้  
     10. เพือ่ไมใ่หม้เีหตุการณ์
รนุแรงองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
และกาํนนัผูใ้หญ่บา้นจดัประชาคม
ตาํบล ชาวบา้นเขา้รว่ม 1,000 คน 
มมีตใิหผู้ค้รอบครองทีพ่พิาทออก
จากเขตพพิาทและใหร้ือ้ถอนสิง่
ปลกูสรา้ง 
     อาํเภอทาํความเขา้ใจกบั
ชาวบา้นเพื่อไมใ่หม้กีารกระทาํที่
รนุแรงและเพือ่ใหเ้กดิความเป็น
ธรรมแก่ชาวบา้นทีถ่กูกลา่วหาวา่
รกุลํ้าทีพ่พิาท ใหใ้ชม้าตรการทาง
กฎหมายเพือ่ใหเ้กดิความชอบ
ธรรม  
     อาํเภอใหช้าวบา้นหยดุเขา้ทาํ
กนิในทีพ่พิาทชัว่คราวและ
ดาํเนินการทางกฎหมายต่อผูบุ้กรกุ
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เพิม่เตมิตามนโยบาลผอ่นผนัให้
ผูท้าํกนิอยูเ่ดมิเทา่นัน้ 

17. 353/2551     นายบรรทม 
เขม็ผะกา และ
พวก 
   อดตีกาํนนั
ตาํบลทพัราช 
   ผูใ้หญ่บา้น
โคกไพล หมู ่14 
   องคก์าร
บรหิารสว่น
ตาํบลทพัราช 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์หนอง
โคกไพล 
จงัหวดัสระแกว้ 

    รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 41, 42 
    ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     พระราชบญัญตัิ
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่
พ.ศ. 2457 

     1. ทีด่นิมแีบบแจง้การ
ครอบครองทีด่นิ ส.ค.1 ใบเสยีภาษี
บาํรงุทอ้งที ่ภ.บ.ท.5,ภ.บ.ท.6 
ครอบครองทาํประโยชน์ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2500 
     2. พ.ศ. 2546 ทางราชการมหีนงัสอื
แจง้ใหก้าํนนั ผูใ้หญ่บา้นสาํรวจการบุก
รกุทีส่าธารณประโยชน์ พบทีข่องผูร้อ้ง
และพวกรุกลํ้า และแจง้ใหผู้ร้อ้งและ
พวกทราบ 
     3. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
ขดุคทูาํแนวกนัหนองอา้งเป็นที่
สาธารณประโยชน์ หา้มชาวบา้น
เขา้ทาํกนิ 
     4. ผูร้อ้งและพวกนําเจา้หน้าที่
รงัวดัเขา้รงัวดัทีด่นิทีม่ ีส.ค.1 หรอื 
น.ส.2 เพือ่ขอออกโฉนดทีด่นิ 
กาํนนัผูใ้หญ่บา้นไมเ่ซน็รบัรองแนว
เขตใหผู้ร้อ้งและพวก เพราะเป็นที่

     1. ผูใ้หญ่บา้นทาํหนงัสอืถงึอาํเภอเพือ่มหีนงัสอื
ใหส้าํนกังานปฏริปูทีด่นิฯ รงัวดัตรวจสอบ  
     2. ชา่งรงัวดัสาํรวจแนวเขตตามแผนทีข่อง
สาํนกังานปฏริปูทีด่นิฯ และชา่งบอกวา่เป็นที่
สาธารณประโยชน์พรอ้มทาํบนัทกึใหก้รรมการชว่ย
ดแูลรกัษาทีส่าธารณะ 
     3. อาํเภอสอบขอ้เทจ็จรงิจากกาํนนั ๆ บอกวา่
ตรงนี้ไมใ่ชท่ีส่าธารณประโยชน์ 
     4. สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดัประสาน
สาํนกังาน ธนารกัษ์พืน้ที ่สาํนกังานทีจ่งัหวดั 
สาํนกังานทีด่นิอาํเภอ ต่างตรวจสอบแลว้เหน็วา่ที่
พพิาทเป็นทีร่าบลุม่ใชป้ระโยชน์ เป็นทีน่าไมใ่ชท่ีร่าช
พสัดุ ไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนหรอืออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบั
ทีห่ลวงแต่อยา่งใด 
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สาธารณประโยชน์และไมท่ราบ
แนวเขตทีแ่น่นอน 

18. 78/2550      น า ย คํ า 
ทองด ีและพวก
ฯ 
     อําเภอเมอืง
อาํนาจเจรญิ 

     ที่ ส า ธ า ร ณ 
ป ร ะ โ ย ช น์ โ ค ก
หนองบวัใหญ่ 
     จั ง ห วั ด
อาํนาจเจรญิ 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 48 และ 67 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิฯ มาตรา 59 
     พระราชกฤษฎกีา
ประกาศเขตปฏริปูทีด่นิ 
ระเบยีบสาํนกันายก 
รฐัมนตรวีา่ดว้ยการแกไ้ข
ปญัหาการบุกรกุทีด่นิ
ของรฐั พ.ศ. 2545 

     1. ทีด่นิมหีลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตรก์ารอยูอ่าศยัของ
ชาวบา้นตัง้แต่ พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 
2460 ทางการออกหลกัฐานการ
ครอบครองทาํประโยชน์และชาํระ
ภาษบีาํรุงทอ้งที ่(น.ส.3, น.ส.3 ก 
และ ส.ค.1) หลงัการประกาศที่
สาธารณประโยชน์ 
     2. ปี 2522 มกีารรงัวดัทีด่นิ
เพือ่ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัที่
หลวงบรเิวณโคกหนองบวัใหญ่และ
โคกบะใหญ่ กรณีโคกหนองบวั
ใหญ่ทบัทีท่าํกนิเมือ่ประกาศทราบ 
ราษฎรคดัคา้น 
     3. กรณีทีส่าธารณประโยชน์
โคกบะใหญ่ อาํเภอแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบพบ
ราษฎรบุกรกุและครอบครองทาํ

     1. จงัหวดัสัง่การใหอ้าํเภอตรวจสอบและ
สอบสวนการยื่นคดัคา้นกรณีโคกหนองบวัใหญ่ 
     2. อาํเภอดาํเนินการตรวจสอบ ยงัไมม่คีวาม
คบืหน้าใด 
     3. พ.ศ. 2537 คณะกรรมการประสานการแกไ้ข
ปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั พจิารณา
และมมีตใิหม้กีารพจิารณาออกเอกสารสทิธแิก่
ราษฎรกรณมีหีลกัฐานการครองครองทีไ่ดม้าก่อน
การประกาศเป็นทีส่าธารณประโยชน์ สว่นทีเ่หลอืให้
สาํนกังานปฏริปูทีด่นิดาํเนินการ 
     4. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมหีนงัสอืถงึทีด่นิ
จงัหวดัวา่มรีาษฎรและวดัรอ้งเรยีนใหเ้พกิถอนที่
สาธารณประโยชน์เพิม่ 
     5. ทีด่นิจงัหวดัดาํเนินการรงัวดัลงหมายแผนที่
สว่นทีม่กีารคดัคา้น 
     6. พ.ศ. 2545 กรมทีด่นิมหีนงัสอืถงึจงัหวดัใหเ้รง่
ดาํเนินการตามมตคิณะกรรมการประสานการแกไ้ข
ปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัฯ  
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ประโยชน์ 163 ราย      7. กรณีทีส่าธารณประโยชน์โคกบะใหญ่ ปี 2547 
กรมทีด่นิมหีนงัสอืขอใหท้ีด่นิจงัหวดัดาํเนินการ
พสิจูน์สทิธคิรอบครองตามระเบยีบสาํนกันาย
รฐัมนตรวีา่ดว้ยการแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของ
รฐั 2545 
     8. ทีด่นิจงัหวดัมหีนงัสอืแจง้ใหร้าษฎรยืน่คาํขอ
ออกเอกสารสทิธเิพือ่พสิจูน์สทิธ ิ

19. 474/2552      นายเขยีน 
มณีวงษ์ และ
พวก 
     อาํเภอมหา
ชนะชยั 
     องคก์าร
บรหิารสว่น
ตาํบลคเูมอืง 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดงหนอง
ไมต้าย 
จงัหวดัยโสธร 

      รฐัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 58, 59 (2540 
มาตรา 48, 61) 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     กฎกระทรวงฉบบัที ่
45(พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิ
ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ระเบยีบกรมทีด่นิ
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2520)วา่
ดว้ยการกาํหนดทีส่า
ธารณ ประโยชน์ 

     1. ทีด่นิครอบครองทาํ
ประโยชน์ตัง้แต่ พ.ศ. 2409 ไดร้บั
ใบจองเมือ่ พ.ศ. 2498 
     2. รฐัขึน้ทะเบยีนทีด่นิรกรา้ง
วา่งเปลา่ประกาศหวงหา้มทีพ่พิาท 
พ.ศ. 2468 เนื้อที ่704 ไร ่
     3. พ.ศ. 2529 อาํเภอมหีนงัสอื
ถงึกรมทีด่นิเรือ่งการจดัทาํหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 
     4. มถิุนายน พ.ศ. 2529 
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัทาํการรงัวดั
โดยมอีดตีผูใ้หญ่บา้นนําชีแ้นวเขต
ทบัทีท่าํกนิชาวบา้น ผูร้อ้งและพวก
คดัคา้น 

     1. ชาวบา้นเสนอหลกัฐานทีม่อียูใ่นปจัจุบนั
เพือ่ใหท้างการนําไปแกไ้ขปญัหา แต่ยงัไมไ่ดร้บัการ
พจิารณา 
     2. จงัหวดัมคีาํสัง่ตัง้คณะกรรมการแกไ้ขปญัหา
และตรวจสอบ สรปุใหอ้อกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัที่
หลวงตามทีอ่าํเภอและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนําชี ้
โดยแยกเป็น 2 สว่น 1. ไมม่เีอกสารสทิธ ิจะคดัคา้น
ใหน้ําชีแ้นวเขตและใหถ้อ้ยคาํหรอืใชส้ทิธทิางศาล 2. 
มเีอกสารสทิธใิหน้ําชีแ้นวเขตทีค่ดัคา้นเพือ่ให้
คณะกรรมการตรวจพสิจูน์สทิธติามกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่45 
     3. จงัหวดัพจิารณาแลว้เหน็วา่ทีพ่พิาทเป็นทีส่า
ธารณ ประโยชน์มทีะเบยีนประกาศหวงหา้ม ยงัไมไ่ด้
ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเพราะพพิาทแนว
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    หนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทยที ่มท.0718/ว 
3370 ลงวนัที ่25 พ.ย. 
2541 เรือ่งแผนการ
ดาํเนินการแกไ้ขปญัหา
การบุกรกุทีด่นิของรฐัใน
เชงิรกุ โดยใหผู้เ้ขา้ทาํกนิ
เชา่ โดยใชแ้ผนที่
รายละเอยีดทีน่ําทาํการ
รงัวดัเมือ่ปี 2540 เป็น
หลกั 

เขต ยงัหาขอ้ยุตไิมไ่ด4้. อาํเภอจดัทีท่าํกนิใหมต่าม
นโยบายรฐับาล แต่ผูค้รอบครองทีด่นิไมย่อมรบัและ
ยงัคงคดัคา้นการกาํหนดทีส่าธารณ ประโยชน์  

20. 181/2552      นายเดน่
ภทัร ทองคาํ 
     อาํเภอเมอืง
อาํนาจเจรญิ 
     กาํนนัตาํบล
ดอนเมย 

   ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดอน
นํ้าครํ่า 
    จงัหวดั
อาํนาจเจรญิ 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 41, 59 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

     1. ผูป้กครองทอ้งทีน่ํารงัวดั
ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง
ทบัทีท่าํกนิผูร้อ้ง ไมม่เีอกสารสทิธิ
(เรือ่งรอ้งเรยีนเดมิ) 
     2. คณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาตดิาํเนินการ
ตรวจสอบมมีตวิา่ผูร้อ้งไมไ่ดร้บั
ความเป็นธรรมเนื่องจากการจดัทาํ
รปูแผนทีแ่นบทา้ยหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวงไมไ่ดม้กีาร

     การปฏบิตัติ่อปญัหาหลงัคณะกรรมการสทิธฯิ มี
มาตรการแกไ้ข 
     1. เจา้พนกังานทีด่นิดาํเนินการรงัวดัตามคาํขอ
ของอาํเภอโดยมมีตขิองสภาตาํบลประกอบ รงัวดัโดย
มผีูแ้ทนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัรว่มสงัเกตการณ์ 
จา่จงัหวดั กาํนนัและอดตีผูใ้หญ่บา้นรว่มชีแ้นวเขต 
เพือ่ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงผนืใหมใ่นที่
พพิาทอกี ผูร้อ้งคดัคา้นแต่ไมเ่ป็นผล 
     2. ผูร้อ้งทาํหนงัสอืถงึอาํเภอใหร้ะงบัการกาํหนดที่
สาธารณประโยชน์และใหต้รวจสอบรายชื่อวา่มกีาร
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ตรวจสอบความถกูตอ้งและการ
จดัหาทีด่นิเพือ่สรา้งถนนทีร่าชการ
ไมม่กีารตรวจสอบแนวเขตทีด่นิให้
ชดัเจน ไมด่าํเนินการขออนุญาตใช้
พืน้ทีใ่หถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
พรอ้มกาํหนดมาตรการแกไ้ข 
     3. การประชาคมหมูบ่า้น ผู้
รอ้งและพวกไมท่ราบเรือ่งและ
ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม แต่เมือ่ตรวจสอบพบ
ลายมอืชื่อของผูร้อ้งและพวกใน
เอกสารการประชาคม ทราบจาก
ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นวา่กาํนนัเป็นคน
สัง่ใหเ้ขยีน 

ปลอมลายมอืชื่อหรอืไม ่ 
     3. อาํเภอใหไ้ปคดัคา้นทีส่าํนกังานทีด่นิ 
     4. กรมทีด่นิมหีนงัสอืแจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัให้
ชะลอการกาํหนดทีส่าธารณประโยชน์จนกวา่ผูร้อ้งจะ
ไดร้บัการเยยีวยาและเรง่กาํหนดคา่ทดแทนทีด่นิ 
คา่ชดเชย และคา่เสยีโอกาสใหแ้น่ชดั 
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21. 480/2552      นางลาํพอง 
โพธิส์ดีา และ
พวก 
     สาํนกังาน
ทีด่นิจงัหวดั
อุดรธานี 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์โคกคณู 
จงัหวดัอุดรธานี 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
มาตรา 41 วรรค 1 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497(พ.ศ. 
2551) มาตรา 8 
     พระราชบญัญตัอิอก
โฉนดทีด่นิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 
2479 มาตรา 5 
พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการ
หวงหา้มทีด่นิรกรา้งวา่ง
เปล่าอนัเป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผน่ดนิ 2478  
     พระราชกฤษฎกีาวา่
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี2546 
พระราชกฤษฎกีาสงวน
หวงหา้มฯ พ.ศ. 2484 
     กฎกระทรวงฉบบัที ่
43 ออกตามความใน
พระราชบญัญตัใิหใ้ช้

     1. ทีด่นิมกีารครอบครองทาํ
ประโยชน์ตัง้แต่ พ.ศ. 2460 มี
หลกัฐานแบบแจง้การครอบครอง 
ส.ค.1 บางรายมหีนงัสอืรบัรองการ
ทาํประโยชน์ น.ส.3 
     2. พ.ศ. 2551 ผูร้อ้งและพวก
ยืน่คาํขอใหเ้จา้พนกังานทีด่นิ
ดาํเนินการออกโฉนดทีด่นิ แต่ไม่
ดาํเนินการอา้งวา่เป็นที่
สาธารณประโยชน์(ไมม่ขีอบเขต
ชดัเจน)ประกาศหวงหา้มเมือ่ พ.ศ. 
2477 และขึน้ทะเบยีนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2485 
ตอ้งพสิจูน์สทิธติามกฎหมาย 

     1. พ.ศ. 2547 ชาวบา้นบางสว่นยืน่ฟ้องศาล
ปกครองเพือ่ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิดาํเนินการตาม
กระบวนการออกโฉนดทีด่นิ ศาลปกครองพจิารณา
เป็นการปฏบิตัหิน้าทีล่า่ชา้เกนิสมควร มคีาํสัง่ใหผู้ถ้กู
ฟ้องคดรีว่มกนัพจิารณาคาํขอออกโฉนดทีด่นิภายใน 
90 วนั 
     2. เจา้พนกังานทีด่นิแจง้วา่ยงัมอิาจพจิารณา
เกีย่วกบัการขอออกโฉนดไดเ้นื่องจากตอ้งรอผลการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกุ
ทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั 
     3. พ.ศ. 2550 คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการ
บุกรกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัมมีตแิต่งตัง้
คณะกรรมการพสิจูน์สทิธโิดยใหอ้่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศ ผลการอ่านสรปุวา่มกีารครอบครองทาํ
ประโยชน์ในบรเิวณดงักลา่วจรงิ แต่ยงัไมม่กีาร
ดาํเนินการแกไ้ขปญัหา 
     4. ชาวบา้นทาํหนงัสอืถงึสาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดนิ ประธานผูต้รวจการแผน่ดนิวนิิจฉยั ลงวนัที ่
8 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 สรปุ การปฏบิตัหิน้าทีข่อง
เจา้หน้าทีส่าํนกังานทีด่นิจงัหวดัไมเ่ป็นไปตาม
กฎหมาย การดาํเนินการของคณะอนุกรรมการแกไ้ข
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ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2497 ขอ้บงัคบัการ
หวงหา้มทีด่นิ ศก 117 
ขอ้ 1 
     หนงัสอืกรมทีด่นิที ่
มท.0516.2 /ว19473ลง
วนัที ่6 ก.ค.2547 เรือ่ง
การออกหนงัสอืแสดง
สทิธใินทีด่นิในเขตทีด่นิ
ของรฐัประเภททีส่งวน
หวงหา้มฯ 

ปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัมไิด้
พจิารณาใหเ้ป็นไปตามการปฏบิตัแิหง่กฎหมาย เสนอ
ใหก้รมทีด่นิพจิารณาสอบสวนการกระทาํของ
เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบและใหจ้งัหวดัดาํเนินการ
รวบรวมพยานหลกัฐานนําเสนอคณะอนุกรรมการ
แกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัเพือ่
พจิารณาและพสิจูน์สทิธ ิ

22. 254/2552      นายมนต์
มนสั ธรรม
เนียม และพวก 
     ผูใ้หญ่บา้น
หมู ่3 
     จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ปากนํ้า
ปราณ 
     จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

     ร ัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 26, 57 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ประกาศกระทรวง 
มหาดไทย 6 สงิหาคม 
2471 

     1. ทีด่นิอยูอ่าศยัทาํกนิเป็น
เวลา 80 ปี ไมม่เีอกสารสทิธ ิ
     2. จงัหวดัสัง่การใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลจดังบประมาณให้
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั/สาขา เพือ่
ดาํเนินการกาํหนดที่
สาธารณประโยชน์ในทีด่นิแปลง
ดงักลา่ว 
     3. ชาวบา้นมหีลกัฐานจากอดตี
ผูใ้หญ่บา้นทีค่ดัสาํเนามาจาก

     1. 2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2549 ชาวบา้นยืน่หนงัสอื
คดัคา้นไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั และขอใหอ้อก
โฉนดทีด่นิใหก้บัชาวบา้น 
     2. 21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2549 เขา้พบผูว้า่
ราชการจงัหวดัเพือ่คดัคา้นการกาํหนดที่
สาธารณประโยชน์ แต่ไมม่ผีลความคบืหน้า 
     3. ชาวบา้นรวมตวัทลูเกลา้ถวายฎกีาขอความ
เป็นธรรม สาํนกัพระราชวงัมหีนงัสอืแจง้ใหจ้งัหวดั
ดาํเนินการแกไ้ข 
     4. จงัหวดัดาํเนินการสอบสวนแต่ไมไ่ดส้อบสวน
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อาํเภอ(เทยีบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเมือ่วนัที ่6 
สงิหาคม 2471 กบั บนัทกึการ
กาํหนดทีส่าธารณประโยชน์ รงัวดั
วนัที ่11 มถิุนายน - 3 กรกฎาคม 
2505) ซึง่คน้จากสาํนกังานทีด่นิ
จงัหวดั /สาขาไมไ่ดใ้นปจัจุบนั พบ
รอยขดีฆา่จาํนวนเนื้อทีแ่ต่ไมม่ี
ลายมอืชื่อกํากบั และทีต่ ัง้ทีพ่พิาท
เป็นคนละหมู ่
     4. 18 เม.ย. 2545 ผูใ้หญ่บา้น
นํารงัวดัโดยไมม่กีารแจง้ให้
ชาวบา้นทราบ ผลการรงัวดัเนื้อทีท่ี่
พพิาทเพิม่ขึน้จากทะเบยีน 

ชาวบา้นเจา้ของพืน้ที ่และใหน้ายอาํเภอแจง้สรุปการ
สอบสวนวา่ทีพ่พิาทเป็นทีส่าธารณประโยชน์ ยดึเนื้อ
ทีแ่ละทีต่ ัง้ตามเอกสารหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงที่
รงัวดัเมือ่วนัที ่11 มถิุนายน พ.ศ. 2505 
 ชาวบา้นคดัคา้น 

23. 278/2550      นายสวสัดิ ์
ผอ่งแผว้ และ
พวก 
     องคก์าร
บรหิารสว่น
ตาํบลกุดลาด 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดงเสอืปู่

ตา 
     จงัหวดั
อุบลราชธานี 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 48 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

     1. ทีด่นิมกีารครอบครองทาํ
ประโยชน์สว่นใหญ่ไมม่เีอกสาร
สทิธ ิมเีพยีงบางแปลงมหีลกัฐาน
แสดงกรรมสทิธิ(์โฉนดทีด่นิ) 
     2. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
ดาํเนินการรงัวดัแนวเขตโดยไมม่ี
หน่วยงานใดสามารถระบุแนวเขต

     1. ผูใ้หญ่บา้นไมย่อมรบัแจง้หนงัสอืยื่นขอออก
เลขประจาํบา้น 
     2. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลออกหนงัสอืระงบั
ไมใ่หก้ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาคขยายแนวเขตเขา้มาใน
ทีด่นิพพิาท  
     3. อนุกรรมการแกไ้ขปญัหาความยากจนดา้น
ทีด่นิมหีนงัสอืถงึผูว้า่ราชการใหเ้รง่ประชุม



6‐69 

 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

อนุญาตใหท้บวง
การเมอืงใชท้ีด่นิของรฐั
เพือ่ใชป้ระโยชน์ใน
ราชการตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2541 

และขนาดเนื้อทีท่ีถ่กูตอ้งชดัเจน 
เพือ่ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัที่
หลวงทบัทีท่าํกนิ  
 ราษฎร 138 รายคดัคา้น 
 

คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐั
ระดบัจงัหวดั 
     4. กบร.จงัหวดั แนะนํากรณีชาวบา้นทีไ่มม่ี
หลกัฐานดา้นเอกสารแต่มหีลกัฐานอื่น ๆ เชน่การ
สบืสายตระกูล การเป็นชุมชน หรอืการครอบครอง
ทีด่นิวา่ไดม้าอยา่งไร พรอ้มทัง้แผนทีช่ดัเจนสามารถ
อา้งองิได ้ซึง่ทางรฐักต็อ้งหาหลกัฐานการไดม้าซึง่
ทีด่นิของตนเองมาเทยีบเคยีงตรวจสอบกนั พรอ้มมี
มตใิหร้าษฎรนําพยานหลกัฐานไปแสดงต่อทีด่นิ
จงัหวดัและใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไป
ดาํเนินการรงัวดัเขต 
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24. 4/2552      นางสาว
สมนึก ยอด
ดาํเนิน และ
พวก 
     
มหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทร
เกษม 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดอน
อรญัญกิ - จดัตัง้
มหาวทิยาลยัราช
ภฏัจนัทรเกษม -
ชยันาท 
จงัหวดัชยันาท 
 

     รบัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 41, 42 
     ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2497 ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
อนุญาตใหท้บวงการเมอืง
ใชท้ีด่นิของรฐัเพื่อ
ประโยชน์ในราชการตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2541 

     1. ทีส่าธารณประโยชน์เนื้อที ่
134 ไร ่ชาวบา้นอยูอ่าศยั 34 
ครวัเรอืน  
     2. ปี 2543 มหาวทิยาลยัราช
ภฎัฯ เขา้มาดาํเนินการในที่
สาธารณประโยชน์เพือ่เตรยีม การ
ก่อสรา้งมหาวทิยาลยัฯ  
     3. มหาวทิยาลยัฯ จดัประชุม
ในลกัษณะประชาคม สว่นใหญ่เป็น
การชีแ้จงของเจา้หน้าที ่
     4. มกีารลงนามสาํรวจจาํนวน
ครอบครวัในทีพ่พิาท ปรากฏวา่
การลงนามนัน้เป็นการลงนามเพือ่
แสดงความยนิยอม 

     มหาวทิยาลยัฯ แจง้ใหผู้ร้อ้งและพวกออกจาก
พืน้ทีโ่ดยจา่ยคา่ชดเชย และทีด่นิอยูอ่าศยัครอบครวั
ละ 2 งานเทา่ ๆ กนั ชาวบา้นทุกคนยนิยอมเพราะไม่
ทราบวา่จะเรยีกรอ้งอยา่งไร เนื่องจากผูน้ําทีช่ว่ย
ประสานงานเสยีชวีติ 
 

25. 313/2550    นางสปุราณี 
ทบัสกุล และ
พวก 
   อาํเภอเมอืง     
จงัหวดั
อุบลราชธานี 
สาํนกังานทีด่นิ

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดงปลา
ดุก 
      จงัหวดั
อุบลราชธานี 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 48(
รฐัธรรมนูญ 40 มาตรา 
46) 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 มาตรา 
9, 108 ทว ิวรรคสอง 

     1 .  ที่ ส า ธ า รณป ร ะ โ ย ช น์ 
ป ร า ก ฏ ต า ม ท ะ เ บี ย น ที่
ส า ธ า รณป ร ะ โ ย ช น์ ป ร ะ เ ภท
พลเมอืงใชร้ว่มกนั พ.ศ. 2471 เนื้อ
ที่ 361 ไร่ อยู่ในความดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ปจัจุบนัสภาพ
พืน้ที่แบ่งเป็น2 ส่วนคอืที่อยู่อาศยั

     1. พ.ศ. 2535 ชาวบ้านรอ้งเรยีนให้แก้ไขปญัหา
เอกสารสทิธทิัง้ระดบัอําเภอ จงัหวดั ประเทศ ไม่ได้
รบัการแกไ้ข 
     2. พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลมีมติ
ไม่ให้ความเห็นชอบกรณีก่อสร้างเพิ่ม เติมสอง
โครงการเนื่องจากชาวบ้านอาศัยอยู่เต็มและพื้นที่
บางส่วนสามารถนําไปออกเอกสารสิทธิได้และใน
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จงัหวดั
อุบลราชธานี 

 ของราษฎร 84 ไร่(ไม่มีเอกสาร
สิทธิ)และพื้นที่ของโรงพยาบาล
สงฆป์ระมาณ 69 ไร ่
     2. พ .ศ. 2535 ที่ดินจังหวัด
สํารวจที่ดิน รงัวดัออกโฉนด 200 
ไร่เหลอืพื้นที่อกี 100 กว่าไร่ไม่ได้
ร ับการรังวัด ทางราชการนัดให้
ชาวบ้านมาชี้ตําแหน่งครอบครอง
หลายครัง้แต่เจ้าหน้าที่ไม่มาตาม
นดั ผูใ้หญ่บา้นในขณะนัน้จงึสัง่ให ้
ระงบัการรงัวดั 
     3 .  พ .ศ .  2544  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอใช้
พื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงทาง
ทิศเหนือพื้นที่ 69 ไร่ เพื่อสร้าง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิป์ระสงค์
สาขา ชาวบา้นยนิยอมและยกพืน้ที ่
6 9  ไ ร่ (แปลงที่  1 )  เพื่ อ ส ร้ า ง
โรงพยาบาลสงฆ ์
     4. กระทรวงมหาดไทยอนุมตัิ
ในหลักการให้เพิกถอนสภาพที่

พืน้ที่ 71 ไร่ของโครงการยงัมทีี่ว่างเพยีงสําหรบัการ
ก่อสรา้งเพิม่เตมิ 
     3. โครงการยนืยนัทีด่าํเนินโครงการต่อ โดยเสนอ
เรือ่งใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทบทวนความเหน็ 
     4. พ.ศ. 2548 อําเภอมหีนังสอืแจง้ขอ้หาบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ ใหร้ือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งและใหอ้อก
จากที่ดิน หากไม่ปฏิบตัิตามจะดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 
     5. สถานีตาํรวจภูธรเมอืงออกหมายเรยีกชาวบา้น
ดงักลา่ว 
     6. พ.ศ. 2549 คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐระดับจังหวัดมีมติร ับทราบคดีและ
รบัทราบการชีแ้นวเขตยงัตกลงกนัไมไ่ด ้
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สาธารณประโยชน์เพื่อดําเนินการ
ตามวตัถุประสงค ์
     5 .  2 5 4 5  สํ า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอ
เปลี่ยนพื้นที่มาสร้างโรงพยาบาล
สงฆ ์
     6. กรมที่ดินมีหนังสือแจ้งให้
จั ง ห วั ด ท ร า บ ว่ า สํ า นั ก ง า น
ปลดักระทรวงสาธารณสุขมคีวาม
ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ใ ช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ก า ร
ดงักลา่ว 
     7 .  พ .ศ .  2 5 4 6  ผู้ ดํ า เ นิ น
โครงการต้องการใช้พื้นที่เพิม่เติม
เพื่ อ ทํ า โ ค ร งก า ร ใหม่ อี ก สอ ง
โครงการคือแปลงที่ 2 ทิศใต้ของ
แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 50 ไร ่
และแปลงที่ 3 ทิศตะวันตกของ
แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 34 ไร ่
ซึ่งจะทบัซ้อนกบัที่อยู่อาศยัและที่
ทํากินของชาวบ้าน ชาวบ้าน
คดัคา้น 
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     8 .  จั ง ห วัด ส อ บ ส ว น แ ล ะ
ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐฯ 
และดําเ นินการรังวัดทําแผนที่
บริเวณที่ดินที่ขอใช้และขอถอน
สภาพแปลงที ่1 เนื้อที ่71 - 1 - 09 
ไร ่ 
     9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความเหน็ชอบในการขอใช้และขอ
ถอนสภาพในครัง้นี้ 
     10. กรมที่ดนิให้จงัหวดัจดัทํา
แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาใหม ่
โดยให้รงัวดัที่สาธารณประโยชน์
ขา้งเคยีงดา้นทศิใตเ้ขา้ไปดว้ย 
     11. จงัหวดัแจ้งเหตุขดัข้องที่
ย ังไม่สามารถทําการรังวัดออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
และยืนยันการใช้รูปแผนที่ที่ได้
สง่ไปแลว้ 



6‐74 

 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

26. 314/2550      นายปรดีา 
จนัทรเ์ทพ และ
พวก 
     องคก์าร
บรหิารสว่น
ตาํบลศรแีกว้ 
อาํเภอเลงินก
ทา 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์หนอง
ขอน 
     จงัหวดัยโสธร 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 (พ.ศ. 2540 
มาตรา 48) 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการ
ดแูลรกัษาคุม้ครอง
ป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
พ.ศ. 2544 ขอ้ 6(2) 

     1 .  ที่ดินที่ตั ้งหมู่บ้านมีการ
ครอบครองทําประโยชน์และเสีย
ภาษบีํารุงทอ้งทีก่่อนปี พ.ศ. 2500 
ตามหลัก ฐ าน  ภ .บ .ท . 5  และ 
ภ.บ.ท.6  
     2 .  ช่วง เวลาประมาณก่อน 
พ .ศ .  2500 มีการขึ้นทะเบียน
หนองนํ้าสาธารณะของหมู่บ้านชื่อ 
“หนองขอน” เนื้อที ่770 ตารางวา 
     3 .  พ .ศ .  2520  ผู้ปกครอง
ทอ้งถิน่มแีนวคดิในการจดัหาพืน้ที่
สาธารณประโยชน์เพื่อเอาไว้ใน
ประโยชน์รว่มกนั  
     4. พ.ศ. 2533 สภาตาํบลยื่นคาํ
ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง 
     5. กรมที่ดินเข้ารังวัดที่ดินที่
เคยขึน้ทะเบยีนไวไ้ดพ้ืน้ที ่533 - 1 
- 27.9 ไรท่บัทีท่าํกนิ กลุ่มชาวบา้น
คดัคา้น 
     6. พ.ศ. 2546 องค์การบรหิาร

     1. จงัหวดัมคีําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสรุปความว่าน่าจะเป็นการรังวัดและ
คํานวณเนื้อที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการคดัลอก
ทางทะเบียนผิดพลาด และให้อําเภอนําผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริงประกอบการดําเนินการรงัวัด
กําหนดแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสอื
สําคัญสําหรับที่หลวงและกันพื้นที่ส่วนเกินให้กับ
ราษฎรไปดาํเนินการออกเอกสารสทิธ ิ 
     2 .  อํ า เ ภ อ เ ห็ น ช อ บ ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
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ส่วนตํ าบลดํ า เ นินการขอออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงอีก
ครัง้ ชาวบา้นคดัคา้น 

27. 125/2549      นางสาวเรณู 
รกัเถาว ์และ
พวก 
    
มหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์ 
     สาํนกังาน
ปฏริปูทีด่นิ
จงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ทุง่คลอง
ปุด, ทุง่หาด
ทรายขาว และทุง่
บอ่นิง 
     จงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์และวธิกีาร
อนุญาตใหท้บวง
การเมอืงใชท้ีด่นิของรฐั
เพือ่ประโยชน์ในราชการ
ตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2541 

     1 .  ที่ ดิ น พิ พ า ท มี ก า ร
ครอบครองทําประโยชน์  มีใบ
เหยยีบยํ่า แบบแจง้การครอบครอง 
ส .ค . 1 ,  หนังสือรับรองการทํ า
ประโยชน์  น .ส .3  และน .ส3 ก 
ประชาชนอาศยั 900 กวา่ครวัเรอืน 
     2. มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ขอออกหนังสอื
สําคญัสําหรบัที่หลวงทุ่งคลองปุดฯ 
เดมิมเีนื้อที ่7,723 ไร่ ออก นสล. ได้
เนื้อที่10,560 ไร่เศษ ต่อมาขอออก 
นสล. อีก 1 แปลงได้เนื้อที่ 775 ไร่
รวมเนื้อทีท่ ัง้หมด 11,335 ไรเ่ศษ  
 ขอออก นสล. เพิม่อกี 1 แปลงใน
ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งบ้านไผ ่
เดมิสงวนไวใ้นเนื้อที1่,681 ไร ่ออก 
นสล. เนื้อที ่1,911 ไรเ่ศษ รวมเนื้อ
ที่ที่มหาวิทยาลัยขอใช้ทัง้หมด 

     1 .  ส ภ า ตํ า บ ล ยื น ยั น ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ที่
สาธารณประโยชน์ โดยไมม่กีารตรวจสอบ 
     2. อาํเภอทราบความเดอืดรอ้น ไมด่าํเนินการใด 
     3. เจ้าหน้าที่ตํารวจทราบความ ไม่ดําเนินการ
คุม้ครองทางคด ี
     4. กระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมการแก้ไข
ปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัยนืยนัความ
ถูกตอ้งของขอบเขตทีส่าธารณประโยชน์ โดยไม่ยอม
ใหด้าํเนินการตรวจสอบใหม ่
     5. มหาวทิยาลยัฯ จดัสรรที่ดนิร่วมกบัสํานักงาน
ปฏิรูปฯ ประกาศเขตปฏิรูปทบัซ้อนที่ดินทํากินของ
ชาวบา้นอกีกลุม่ 
     6. มหาวิทยาลยัฯ ฟ้องขบัไล่ชาวบ้านที่ไม่ยอม
ออกจากพืน้ทีพ่พิาท 



6‐76 

 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

13,346 ไรเ่ศษ ทบัซอ้นทีพ่พิาท 
     4. กํานันและผู้ใหญ่บ้านลง
ลายมอืชื่อรบัรองแนวเขต  
     5. ชาวบ้านคัดค้านว่ามีการ
ขยายขอบเขตทีส่าธารณประโยชน์
เกนิความเป็นจรงิ 
     6. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ 
และพวกบุกรุกนํากําลังพร้อมรถ
แบค็โฮไถทําลายต้นยางพาราและ
ไมผ้ลของ 
ชาวบา้น หลายครัง้ต่อเนื่องโดยไม่
ฟ ัง คํ า ทัก ท้ ว ง จ า ก ผู้ เ สีย ห า ย 
เจ้าหน้าที่ สปก . และเจ้าหน้าที่
ตาํรวจ 
     7. เกิดกลุ่มชาวบ้านที่ได้ร ับ
ผลกระทบ 3 กลุม่ 
     กลุ่มที่ 1 ผู้ถือครองที่พิพาท
เ ดิ ม  ไ ม่ ยิ น ย อ ม อ พ ย พ  ถู ก
มหาวทิยาลยัฯ ฟ้องขบัไล่ คดีชัน้
อุทธรณ์ 
     กลุ่มที่ 2 ผู้ถือครองที่ดินเดิม
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(อกีพืน้ที)่ มหีลกัฐานใบเหยยีบยํ่า, 
ส.ค.1, ภ.บ.ท.6 ถูกประกาศเขต
ป ฏิ รู ป ทั บ ซ้ อ น จ า ก ก า ร ที่
มหาวทิยาลยัฯ นําที่ดินไปจดัสรร
เพื่อการแก้ปญัหา จัดตัง้ชุมชน
สาธิตฯ ชาวบ้านเสียสิทธิในที่ดิน 
ถกูขม่ขู ่
     กลุ่มที่ 3 ยินยอมรบัสทิธิตาม 
สปก. และอพยพเขา้มาอยูใ่นแปลง
ชุมชนสาธิตฯ  โดยมีทั ้งก ลุ่มที่
ชาวบ้านในพื้นที่ เ ดิม ให้ความ
ยินยอมและไม่ให้ความยินยอม 
เขา้ทาํประโยชน์ในพืน้ที ่
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28. 240/2552      นายแปลก 
หนูบรูณ์ และ
พวก 
     
มหาวทิยาลยั
ทกัษณิ 
อาํเภอปา่
พะยอม 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ทุง่สระ - 
ก่อตัง้วทิยาลยัภมูิ
ปญัญาชุมชนและ
วทิยาเขตพทัลุง 
จงัหวดัพทัลุง 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 66, 67 
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2497 
     พระราชบญัญตัิ
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่
พ.ศ. 2457 
     พระราชบญัญตักิาร
ปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
มาตรา 26(1) 
     ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการ
ดแูลรกัษาและคุม้ครอง
ป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
พ.ศ. 2544 

     1. ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งสระ 
ช า ว บ้ า น อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ ทํ า
เกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว์ร่วมกนั 
อยู่ ในความดูแลของสภาตําบล
พนางตุง ต่อมาเป็นองคก์ารบรหิาร
ส่วนตับลพนางตุงและเทศบาล
ตาํบลพนางตุง 
     2. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โ รฒฯ  ขอ ใช้พื้ นที่  1 , 5 0 0  ไ ร่
ครอบคลุมทีส่าธารณ ประโยชน์ทุ่ง
สระเพือ่ก่อสรา้งมหาวทิยาลยั 
     3 .  จั ง ห วั ด เ ห็ น ช อ บ  แ ต่
กระทรวงมหาดไทยยังไม่อนุมัติ
เนื่องจากจงัหวดัไม่สามารถแก้ไข
ป ัญ ห า กั บ ช า ว บ้ า น ที่ เ ข้ า ใ ช้
ประโยชน์ในพืน้ทีไ่ด ้
     4. มหาวทิยาลยัเขา้ดาํเนินการ
ก่อสรา้ง ปกัป้าย ประกาศหา้มไมใ่ห้
ชาวบ้านเข้าที่ดิน ขุดลอกคลองขึ้น
ใหม่ทําให้ชาวบ้าน สัญจรในที่ดิน
ไมไ่ด ้ 

     1 .จังหวัด  อํ า เภอ  ขับไล่ ราษฎรให้รื้อถอน
ทรพัย์สินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออกจากพื้นที่ทุ่งสระ 
ภายใน 90 วนั 
     2. ม.ทกัษณิตัง้คณะทาํงานพจิารณาทบทวนพืน้ที่
ทุ่งสระฯ มติครัง้ที่ 1 ให้กันพื้นที่เพื่อให้ราษฎรใช้
ประโยชน์ร่วมกนัโดยให้สํานักงานที่ดินดําเนินการ 
มติครัง้ที่ 2 ให้ตดัพื้นที่บางส่วนที่ไม่มีความเป็นใน
การใชป้ระโยชน์ 
     3. พ.ศ. 2542 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลพนางตุง
มี ม ติ ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ม ติ เ ก่ า แ ล ะ ข อ คื น ที่ ดิ น จ า ก
มหาวทิยาลยัเพราะไม่มกีารดาํเนินการใด และไมแ่จง้
แผนงานใหท้ราบ 
     4. คณะกรรมการพจิารณาดําเนินการจดัที่ดนิให้
ราษฎรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการจดัตัง้มหาวทิยาลยัมี
มติครัง้ที่ 2/2544 ให้มหาวิทยาลยักันที่ดินจํานวน 
300 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของหมู่บ้านลานโยพฒันาออก
จากพืน้ทีข่อใชแ้ลว้ออก ส.ป.ก.4 - 01 ใหแ้ก่ราษฎรที่
เขา้ไปอยูเ่พือ่เป็นหลกัประกนัความมัน่คง 
     5. จงัหวดัมคีาํสัง่ 97/2551 แต่งตัง้คณะทาํงานใน
การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที ่
สาธารณประโยชน์ ทุ่ งลานโยและคําสัง่แต่ งตั ้ง
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     5. มหาวิทยาลัยย้ายสถานที่
ก่อสรา้งไปที่ทุ่งลานโยเมื่อปี 2541 
โ ด ย อํ า เ ภ อ สํ า ร ว จ ร่ ว ม กั บ
มหาวทิยาลยัฯ ประมาณ 3,500 ไร ่ 
     6. ส.ป.ก. อําเภอ รงัวดัและปกั
เขตพื้นที่ก่อสร้างทบัซ้อนที่ดนิ ส.
ป.ก. ของชาวบ้าน ประมาณ 300 
ไร ่
     7. จงัหวดัอนุญาต ม.ทกัษิณฯ 
เข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่ง
ลานโย 
     8. ปี 2548 - 2549 ม.ทกัษณิฯ 
เข้า ใช้พื้นที่ ทุ่ งสระอีกครัง้ เพื่ อ
ก่อสรา้งวทิยาลยัภูมปิญัญาชุมชน 
ชาวบา้นคดัคา้น 

คณะทํางานเพื่อร่วมชีแ้ละรบัรองแนวเขตการกําหนด
ทีส่าธารณประโยชน์ 
     6. อําเภอมีคําสัง่ 23/2551 แต่งตัง้คณะทํางาน
เพื่ อ ร่ ว มชี้ แ ล ะ รับ ร อ งแนว เขตกา รกํ าหนดที่
สาธารณประโยชน์ทุง่ลานโย 
     7. เจา้หน้าทีร่งัวดัทีด่นิจงัหวดัเดนิสาํรวจวางแนว
เขตที่สาธารณะลานโยร่วมกบัเจา้หน้าที่ ส.ป.ก. และ
ชาวบา้นประมาณ 50 คน ผลการเดนิสาํรวจพอใจทุก
ฝา่ย 
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29. 261/2552      นางกลัยา 
ปานเพชร 
     กระทรวง
สาธารณสขุและ 
โรงพยาบาลทา่
โรงชา้ง 
     องคก์าร
บรหิารสว่น
ตาํบลทา่โรงชา้ง 
     สาํนกังาน
ทีด่นิจงัหวดั
สรุาษฏรธ์านี 
สาขาอาํเภอ
พนุพนิ 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ทุง่หนอง
เตยีน - ก่อสรา้ง
ขยายขนาด 
     โรงพยาบาล
ทา่โรงชา้ง 
      จงัหวดั
สรุาษฏรธ์านี 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 41, 42, 59 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิฯ มาตรา 8, 9 
     กฎกระทรวงฉบบัที ่
45(พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิ
ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ระเบยีบสาํนกั
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ย
การแกไ้ขปญัหาการบุก
รกุทีด่นิของรฐั พ.ศ. 
2545 

     1. ที่ดินมีการครอบครองทํา
ประโยชน์ก่อน พ .ศ .  2485 ได้
หลกัฐานแบบแจ้งการครอบครอง 
ส.ค.1 เลขที่ 156 พ.ศ. 2498 เนื้อ
ที ่30 ไร ่ ไดห้นังสอืรบัรองการทํา
ประโยชน์ น.ส.3 พ.ศ. 2518 เนื้อที ่
29 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา ระบุ
อาณาเขตที่ดินเปลี่ยนไปจากเดิม 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ร ังวัดยึดเอา
จํานวนเนื้อที่ที่แจง้การครอบครอง
ใน ส.ค.1 เป็นหลกัแต่เนื้อที่ที่ได้
ครอบครองจริงมีมากกว่า 30 ไร ่
ทําให้ที่ดินทางทิศใต้ 21 ไร่เศษ
และที่ดินทางทิศตะวันตก 5 ไร ่
ไมไ่ดร้บัเอกสารสทิธ ิ
     2. พ.ศ. 2532 ผู้ร้องขอออก
เ อ ก ส า ร สิ ท ธิ ใ น ที่ ดิ น พิ พ า ท 
เจา้หน้าทีท่ีด่นิเรยีกเงนิคา่ออก 
เอกสารสทิธจิํานวน 30,000 บาท 
ผู้ร้องไม่มเีงนิจ่าย แต่ได้เสยีภาษี
บํารุงท้องที่ ภ .บ .ท .11 มาโดย

     1. หลงัจากถมดนิเสรจ็ อําเภอเจรจากบัผูร้อ้งโดย
มีข้ อ ตกล ง ว่ า  ผู้ ร้ อ ง ไ ม่ คัด ค้ า นก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
โรงพยาบาล แต่ขอใหม้กีารจา่ยคา่ชดเชยในทีพ่พิาท  
     2. ผู้รอ้งรอจนโรงพยาบาลสรา้งเสรจ็และเปิดทํา
การ พ.ศ. 2550 กย็งัไมไ่ดร้บัเงนิคา่ชดเชย 
     3. พ.ศ. 2541 ผูว้า่ราชการจงัหวดัและเจา้หน้าทีดู่
ขอ้เทจ็จรงิในพืน้ที ่สรปุใหม้กีารรงัวดัตรวจสอบใหม ่
     4. องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งว่าไม่สามารถ
จดัสรรงบประมาณในการรงัวดัใหมไ่ด ้
     5. องค์การบริหารส่วนตําบลและอําเภอแจ้ง
ยนืยนัความถกูตอ้งในผลการรงัวดัเดมิ 
     6. พ.ศ. 2545 ผู้ร้องร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการ
จั ง ห วั ด ก ร ณี ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร กํ า ห น ด ที่
สาธารณประโยชน์ทับที่ทํากินของตน ซึ่งได้นําไป
ก่อสรา้งโรงพยาบาล ขอใหท้างการจา่ยเงนิชดเชย 
     7. พ.ศ. 2546 คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการ
บุกรุกที่ดนิของรฐัระดบัจงัหวดั มมีตใิห้นําเรื่องเขา้สู่
กระบวนการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ปรากฏที่ดิน
พพิาทและทีส่าธารณประโยชน์อยูใ่นโซนแหลง่นํ้า 
     8 .  ผู้ ร้อ งตรวจสอบแผนที่ที่ จํ าแนกการใช้
ประโยชน์ทีด่นิเหน็สญัลกัษณ์การอ่าน แปล ภาพถ่าย
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ตลอด 
     3 .  พ .ศ .  2537 กลุ่มคนนํา
รถบรรทุกดินหลายสิบคันมาถม
ที่ดินพิพาทแปลงที่ย ังไม่ได้ร ับ
เอกสารสทิธ ิกํานันแจ้งว่าจะถมที่
สาธารณประโยชน์ที่ตดิที่ดนิของผู้
รอ้ง(ไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนหวงหา้มและ
ไม่มีขอบเขตที่ช ัดเจน ไม่มีการ
สาํรวจการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของ
ราษฎร สภาตําบลเห็นชอบ) เพื่อ
ก่อสรา้งโรงพยาบาลทา่โรงชา้ง 
     4 .  ผู้ร้องแจ้งความที่สถานี
ตํารวจภูธรฯ ทําใหก้ารถมดนิหยุด
ประมาณ 10 วนั แลว้ถมอกี 
     5. ผู้ร้องติดป้ายห้ามถมดนิใน
ทีพ่พิาท แต่ไม่เป็นผล ทีด่นิถูกถม
ไปประมาณ 19 ไร ่
     6. พ.ศ. 2541 ที่ดนิอําเภอเขา้
รังวัดที่พิพาทเพื่อออกหนังสือ
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง เนื้อที ่30 - 1 
- 60 ไร่ ผู้ร้องคัดค้านการรังวัด

ทางอากาศมรี่องรอยแกไ้ขจงึขอใหค้ณะอนุกรรมการ
ฯ พจิารณาความถกูตอ้งอกีครัง้ 
     9. จงัหวดัส่งแผนที่จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
แล ะ ร ะว า งแผนที่ ภ าพ ถ่ ายทางอากาศ ให้กับ
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบ 
     10. คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ มี
มตเิปลีย่นแปลงผลการอ่านแปลฯ พบทัง้แหล่งนํ้าและ
ทีลุ่ม่ 
     11. พ.ศ. 2547 คณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหา
การบุกรุกที่ดนิของรฐัระดบัจงัหวดั มมีตเิหน็ว่าที่ดนิ
พพิาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ผู้รอ้งโต้แยง้สทิธ ิ
จงึเหน็ชอบใหไ้ปใชส้ทิธทิางศาล 
     1 2 .  ผู้ ร้ อ ง ทํ า หนั ง สือ ถึ ง ศู น ย์ ดํ า ร ง ธ ร ร ม 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อร้องเรียนและโต้แย้งมติ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐั
ระดบัจงัหวดั 
     13. พ.ศ. 2551 ผู้ร้องทําบันทึกเรียกร้องเงิน
ค่าเสยีหายเพื่อทีท่างจงัหวดัจะไดเ้จรจากบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จงัหวดัช่วยคิดประมาณการ
ค่าเสียหาย คํานวณจากเนื้อที่ดินจํานวน 17 ไร ่
มูลค่าเพิม่ ค่าชดเชยโอกาสในการเข้าทําประโยชน์ 
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พื้นที่บางส่วนประมาณ 17 - 3 - 
78.7 ไร ่
     7. พ.ศ. 2542 ขณะผูร้อ้งไมอ่ยู่
บา้น กลุ่มคนรา้ยจาํนวน 4 คน บุก
รุกพร้อมอาวุธปืนยาว งัดประตู
บ้านและจับคนเลี้ยงหลานของผู้
รอ้งมดัมอืและปาก ถามหาเอกสาร
หลกัฐานการรอ้งขอความเป็นธรรม
ซึ่ง เตรียมยื่นให้นายกรัฐมนตรี
พรอ้มทัง้รือ้คน้เอกสารภายในบา้น 
คนเลี้ยงหลานฯ ไม่ทราบเอกสาร
อยู่ที่ใด กลุ่มคนร้ายจึงกลบัพร้อม
เงนิ 1,000 บาทของผูร้อ้งตดิไป ผู้
รอ้งจงึไดแ้จง้ความ 

และค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานกับทาง
ราชการตลอด 15 ปี เป็นเงนิจาํนวน 20 ลา้นบาท 



6‐83 

 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี พืน้ที่พิพาท นโยบายและกฎหมาย ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

30. 16/2549 องคก์าร AHRC      ทีส่าธารณ 
ประโยชน์คลอง
ชายธง - ใชเ้ป็น
สถานทีก่่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าบอ่นอก 
     จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 มาตรา 66, 67 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 
 

     1. ทีส่าธารณประโยชน์คลอง
ชายธงมกีารขึน้ทะเบยีนหวงหา้ม
ตัง้แต่ พ.ศ. 2474 และขึน้ทะเบยีน
ทีส่าธารณประโยชน์ พ.ศ. 2481 
ถกูบุกรกุตัง้แต่ พ.ศ. 2538 รวม
เนื้อทีก่ารบุกรกุกวา่ 70 ไร ่มนีาย
เจรญิฯ เป็นแกนนําสาํคญัทาํการ
ปกป้องทรพัยากรทอ้งถิน่ ต่อตา้น
การบุกรกุ การออกโฉนดทีด่นิในที่
สาธารณประโยชน์มาโดยตลอด 
     2. พ.ศ. 2537 ทีป่ระชุมสภาตําบล 
โดยกํานนับอ่นอกประธานสภาฯ 
เหน็ชอบใหบ้รษิทักลัฟ์ พาวเวอร ์
เจนเนอเรชัน่ เจา้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิบอ่นอก ใช้
ประโยชน์ในทีส่าธารณประโยชน์เตม็
พืน้ที ่ประมาณ 931 ไร ่ใหเ้หตุผลวา่
จะทาํใหเ้กดิการจา้งงาน กระจาย
รายไดใ้นทอ้งถิน่ 
     3. ปี 2539 ทีป่ระชุม
คณะกรรมการจงัหวดัมมีติ

     1. พ.ศ. 2546 จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการรว่มกนัออกตรวจพสิจูน์ทีด่นิปญัหา 
คณะกรรมการฯ สรปุมคีวามเหน็เป็นที่
สาธารณประโยชน์เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัและ
คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐั
ระดบัจงัหวดัเป็นผูพ้จิารณา 
 ระหวา่งทีย่งัไมม่กีารเรยีกประชุมคณะอนุกรรมการ
แกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั 
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัออกประกาศแจกโฉนดทีด่นิ
แปลงดงักลา่ว  
     2. พ.ศ. 2547 กาํนนับอ่นอกยืน่หนงัสอืคดัคา้น
การออกประกาศแจกโฉนดทีด่นิแปลงดงักลา่วต่อ
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั โดยใหเ้หตุผลวา่เป็นการออก
โฉนดทีด่นิในทีส่าธารณประโยชน์ และแจง้ความไวท้ี่
สถานีตาํรวจภธูรอาํเภอ 
     3. 20 กรกฎาคม 2547 กองตาํรวจปา่ไมท้าํ
หนงัสอืใหอ้งคก์ารบรกิารสว่นตําบลดาํเนินการแจง้
ความรอ้งทุกขต์่อผูบุ้กรกุ เพือ่ดาํเนินการตาม
กฎหมาย  
     4. 21 กรกฎาคม 2547 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
จงึรอ้งทุกขก์ลา่วโทษกบัผูบุ้กรุก 
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เหน็ชอบการใชป้ระโยชน์ทีส่า
ธารณ ประโยชน์ตามขอ้เสนอ
บรษิทักลัฟ์ฯ 9 - 3 - 68 ไร ่ไมเ่ตม็
พืน้ทีเ่นื่องบรษิทัฯ ปรบัเปลีย่น
แผนการดาํเนินงาน 
     4. 30 กนัยายน 2539 ผูว้า่
ราชการจงัหวดัลงนามใน
ใบอนุญาตตามความประมวล
กฎหมายทีด่นิ มาตรา 9 
กาํหนดเวลาอนุญาต 5 ปี 
     5.พ.ศ. 2546 มผีูน้ําแบบแจง้
การครอบครองทีด่นิ ส.ค.1 มาขอ
รงัวดัออกโฉนดทีด่นิ สาํนกังาน
ทีด่นิจงัหวดัพจิารณาแลว้เหน็วา่
รปูแผนทีต่่างจากเดมิมาก โดยรปู
แผนทีแ่ละตาํแหน่งทีด่นิอยูใ่นที่
สาธารณประโยชน์ นําเรือ่งเสนอ
จงัหวดั 
     6. 21 มถิุนายน พ.ศ. 2547 
นายเจรญิฯ แกนนําต่อตา้นการ
สรา้งโรงไฟฟ้าบอ่นอกถกู
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ฆาตกรรม มกีารวจิารณ์จากหลาย
ฝา่ยถงึปญัหาเกีย่วขอ้งกบัที่
สาธารณประโยชน์ 

31. 341/2552      นางเกตณ์
สริ ีวรีะพนัธ ์
     อาํเภอเมอืง
ตาก 
     กาํนนัตาํบล
หนองบวัใต ้

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์บา้น
หนองปรอื(หนอง
ตาชื่น) - ตดัตน้ไผ่
และไมฉ้ําฉา 
จงัหวดัตาก 

     รฐัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 41 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
 

     1. ผูร้อ้งครอบครองทีด่นิทีไ่ม่
สามารถออกเอกสารสทิธไิด ้เป็นที่
งอกใหมร่มิแมน่ํ้า ครอบครองทาํ
ประโยชน์และปลกูบา้นอยูอ่าศยัมี
บา้นเลขทีถ่กูตอ้ง เนื้อทีป่ระมาณ 
1 ไร ่3 งาน 
     2. กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
กาํนนักบัพวกเขา้ไปตดัตน้ไผแ่ละ
ไมฉ้ําฉาในทีด่นิของผูร้อ้ง ๆ เขา้
หา้มปราม ไดร้บัแจง้วา่เป็นที่
สาธารณประโยชน์ จะนําทีด่นิไป
ทาํโครงการของรฐั 

     1. สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบจากแผนที่
สงัเขปทา้ยคาํรอ้งของผูร้อ้งเปรยีบเทยีบกบัระวาง
แผนทีข่องสาํนกังานทีด่นิ น่าเชื่อไดว้า่บรเิวณทีด่นิทีผู่้
รอ้งครอบครองอยูใ่นเขตทีส่าธารณประโยชน์ประเภท
พลเมอืงใชร้ว่มกนัตามหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง
(ส.ธ.1) เลขที ่43417 
     2. อาํเภอสอบสวนเป็นทียุ่ตวิา่ทีด่นิทีผู่ร้อ้ง
ครอบครองเป็นทีส่าธารณประโยชน์ตามหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวง(ส.ธ.1) เลขที ่43417 และไดร้อ้งทุกข์
กลา่วโทษกบัผูร้อ้งในขอ้หาบุกรุกทีส่าธารณประโยชน์ 
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32. 19/2549      นายสาํเรงิ 
บารม ีและพวก 
ทีด่นิจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์
ชายทะเลบา้นพุ
น้อย-กาํลงัก่อสรา้ง
อาคารถาวร 
จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

     รฐัธรรมนูญ 2540 
มาตรา 46 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
 

     1. ทีด่นิชายทะเลหา่งทะเล 40 
เมตร มหีนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ แบง่ขายเมือ่ พ.ศ. 2505 
ต่อมาไดอ้อกโฉนดแบง่แยกแปลง 
นําออกขายเปลีย่นมอื 
     2. พ.ศ. 2516 -พ.ศ. 2520 มี
การตดัถนนเลยีบชายหาด กาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น และชาวบา้นรว่มกนั
ปลกูตน้สนตลอดแนวเพื่อแสดง
อาณาเขตของทีส่าธารณะ
ประโยชน์ทีช่าวบา้นในทอ้งถิน่ใช้
ประโยชน์รว่มกนั 
     3. ทีด่นิมโีฉนดแบง่แยกบาง
แปลงชุมชนยนืยนัวา่เป็นทีด่นิในที่
สงวนหวงหา้มเพือ่ใหพ้ลเมอืงใช้
รว่มกนั 
      4. บางแปลงอดตีกาํนนั
ปฏเิสธวา่ไมเ่คยลงลายมอืชื่อ ใน
ฐานะเจา้พนกังานปกครองทอ้งที่
ในใบไต่สวนขอออกโฉนดทีด่นิ  
 

     1. อดตีกาํนนัแจง้ความเรือ่งลายมอืชื่อปลอม 
     2. พ.ศ. 2547 ตวัแทนชาวบา้นยืน่หนงัสอืต่อกิง่
อาํเภอเรยีกรอ้งใหร้ะงบัการก่อสรา้งอาคาร จนกวา่
การตรวจสอบทีส่าธารณะจะสิน้สดุ และใหต้รวจสอบ
การออกโฉนดทีด่นิบรเิวณชายหาดทุกฉบบัวา่ออก
โดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม ่
     3. พ.ศ. 2548 ทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบพบการออก
หนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ และโฉนดทีด่นิชอบ
ดว้ยกฎหมาย และนอกจากทีด่นิทีเ่ป็นกรณีพพิาท
แลว้ไมม่ทีีด่นิแปลงใดเป็นกรรมสทิธิข์องเอกชนและ
อยูต่ดิรมิชายหาด 
     4. จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิกรณีออกเอกสารสทิธทิบัทีส่าธารณะ 
     5. คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีออก
เอกสารสทิธทิบัทีส่าธารณะพบมทีีด่นิตดิทะเลตลอด
แนว 1 แปลง นอกนัน้ไมพ่บวา่มกีารออกโฉนดทีด่นิ
รกุลํ้า 
     6. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมคีาํสัง่ไมอ่นุญาตให้
ต่ออายใุบอนุญาตการก่อสรา้งอาคารเมือ่วนัที ่13 
กนัยายน พ.ศ. 2547 โดยใหเ้หตุผลวา่มรีาษฎร
คดัคา้น ในเรือ่งการออกเอกสารสทิธใินทีด่นิ ก่อสรา้ง
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และลายเซน็ทีป่รากฏกไ็มใ่ช่
ลายเซน็ตน 
     5. พ.ศ. 2546 เจา้ของทีด่นิที่
รกุลํ้า ยืน่คาํรอ้งขออนุญาต
ก่อสรา้งอาคารบนทีด่นิต่อองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล และไดเ้ริม่ทาํ
การก่อสรา้งอาคาร 
     6. ชาวบา้นกวา่ 800 คน ลง
ลายมอืชื่อคดัคา้น เชื่อวา่เป็นที่
สาธารณะ 

อาคารผดิแบบ ก่อสรา้งรัว้อาคารโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
     7. ผูข้ออนุญาตอุทธรณ์ คณะกรรมการฯ ยก
อุทธรณ์เจา้ของทีด่นิฟ้องเพกิถอนคาํสัง่ 
 

33. 30/2549      กลุม่
ชาวบา้นบา้นคอ้ 
     นายแสวง 
ผมทาํ 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์หนอง
ปุ๊ก - ถมดนิ ปลกู
ขา้ว 
    จงัหวดับุรรีมัย ์

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 มาตรา 66 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 

    1.หนองนํ้าสาธารณประโยชน์
เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิขึน้ทะเบยีนที่
สาธารณประโยชน์ ชาวบา้นใชเ้ป็น
แหลง่นํ้าสาธารณะ 
     2. พ.ศ. 2539 องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลมโีครงการขดุลอกแหลง่
นํ้าเพือ่ใชท้าํนํ้าประปาในหมูบ่า้น 
     3. ชาวบา้นหนึ่งรายอา้งตนมี
เอกสารสทิธใินทีด่นิหนงัสอืรบัรอง
การทาํประโยชน์ น.ส.3 เลขที ่126 
เมือ่ พ.ศ. 2516 สบืตาม ส.ค.1 

     1. ผูใ้หญ่บา้นยืน่คดัคา้นใหเ้หตุผลวา่เป็นทีด่นิทบั
ซอ้นทีส่าธารณประโยชน์ 
     2. พ.ศ. 2542 ชาวบา้นยืน่หนงัสอืถงึองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
     3. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลยืน่เรื่องต่ออาํเภอ 
พ.ศ. 2543 อาํเภอมคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ไดค้วามวา่ถอ้ยคาํของผูก้ล่าว
อา้งขดัแยง้แนวเขตตามหนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ น.ส.3 
     4. พ.ศ. 2544 จงัหวดัมคีาํสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนการบุกรุกทีห่รอืทาง
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ออกใหเ้มือ่ พ.ศ. 2498 ทาํให้
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไม่
สามารถดาํเนินการขดุลอกได ้
     4. ระหวา่งดาํเนินการ
ตรวจสอบชาวบา้นรายนัน้นําดนิมา
ถมหนองนํ้าจนมสีภาพตืน้เขนิ 
และประกาศหา้ม ชาวบา้นเขา้ใช้
ประโยชน์ในทีด่นิพพิาท 

สาธารณประโยชน์ ตรวจสอบแลว้มคีวามเหน็วา่ทีด่นิ
แปลงนี้ประชาชนใชป้ระโยชน์รว่มกนัเป็นหนอง
สาธารณะ 
     5. จงัหวดัเสนอเรือ่งใหค้ณะอนุกรรมการประสาน
แกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั 
พจิารณาและมมีตเิหน็ควรใชภ้าพถ่ายทางอากาศ
เนื่องจากฝา่ยหนึ่งมขีอ้เทจ็จรงิกบัอกีฝา่ยมเีอกสาร
สทิธ ิ
     6. พ.ศ. 2545 จงัหวดัดาํเนินการจดัซือ้ภาพถ่าย
ทางอากาศและสง่ใหค้ณะอนุกรรมการเฉพาะกจิเพือ่
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ อ่าน แปล และตคีวาม แปล
สรปุไดว้า่บรเิวณทีส่าธารณประโยชน์มสีภาพเป็น
หนอง รอบหนองและลาํหว้ยมสีภาพเป็นปา่พร ุ
บรเิวณใกลเ้คยีงสภาพโดยทัว่ไปมกีารประโยชน์ ทาํ
นา 
     7. คณะอนุกรรมการประสานแกไ้ขปญัหาการบุก
รกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั มมีตใิหจ้งัหวดั
ดาํเนินการกาํหนดทีส่าธารณประโยชน์ และใหเ้พกิ
ถอน น.ส.3 เฉพาะสว่นทีซ่อ้นทบั  

34. 54/2549      นายชนะ กิ
คาํ และพวก 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ดอนคาํ

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 มาตรา 66 

     1.ทีส่าธารณประโยชน์ 
กระทรวงมหาดไทยประกาศให้

     1. ชาวบา้นรอ้งเรยีนต่อนายอาํเภอ ปลดัอําเภอ 
ปา่ไมอ้าํเภอ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น องคก์ารบรหิารสว่น
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     นายจกั
รกฤษ วเิศษชล
ธาร 

พวง - โคน่ไม ้
     จงัหวดั
อุบลราชธานี 

     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 มาตรา 
56 ทว ิ
     ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 
     กฎกระทรวงฉบบัที ่43 
(พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความพระราชบญัญตัใิหใ้ช้
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
พ.ศ. 2497 
     ประกาศกระทรวง 
มหาดไทยใหเ้ป็นเขตหวง
หา้ม วนัที ่26 เมษายน 
2515 และ วนัที ่17 
ตุลาคม 2545 

เป็นเขตหวงหา้ม ตามมาตรา 9 
ประมวลกฎหมายทีด่นิ เมือ่วนัที ่
26 เมษายน พ.ศ. 2515 ชาวบา้น
ใชป้ระโยชน์รว่มกนั 
     2. ผูม้สีทิธติามแบบแจง้การ
ครอบครอง ส.ค.1 เลขที ่1 พ.ศ. 
2498 มเีพยีงรายเดยีวในเนื้อที ่15 
ไร ่
     3. บุตรผูม้สีทิธยิืน่เรือ่งขอออก
หนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ 
น.ส.3 ก ทีไ่มท่ราบวา่ออกตาม 
ส.ค.1หรอืไม ่พ.ศ. 2535 จงึไดร้บั 
น.ส.3 ก เลขที ่2144 ในเนื้อที ่8 - 
0 - 56 ไร ่
     4. บุตรผูม้สีทิธนิําทีท่ีด่นิแปลง
ดงักลา่วขอรบัค่าทดแทนจากการ
ไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย
เนื่องไดร้บัผลกระทบจากการสรา้ง
เขือ่นปากมลูและทีด่นิแปลง
ดงักลา่วตกเป็นกรรมสทิธิข์องการ
ไฟฟ้าฯ 

ตาํบลและเจา้หน้าทีต่าํรวจ ทัง้หมดเขา้ตรวจสอบพบ
การบุกรกุทาํลายปา่กวา้งประมาณ 100 ไร ่บรเิวณ
รอบเกาะมกีารปกัหมดุของเจา้พนกังานทีด่นิเพือ่ทาํ
การออกเอกสารสทิธ ิเจา้หน้าทีต่าํรวจไมส่ามารถ
ดาํเนินคดกีบัผูถ้กูรอ้งเนื่องจากแนวเขตไมช่ดัเจน 
     2. พ.ศ. 2544 อาํเภอมคีาํสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปรากฏวา่บุตรผู้
มสีทิธยิืน่เรือ่งขอออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ 
น.ส.3 ก ทีไ่มท่ราบวา่ออกตาม ส.ค.1เลขที ่1 หรอืไม ่
ในเนื้อที ่8 - 0 - 56 ไรแ่ละนําทีท่ีด่นิแปลงดงักลา่ว
ขอรบัคา่ทดแทนจากการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศ
ไทยเนื่องไดร้บัผลกระทบจากการสรา้งเขือ่นปากมลู
และทีด่นิแปลงดงักลา่วตกเป็นกรรมสทิธิข์องการ
ไฟฟ้าฯ บุตรผูม้สีทิธยิืน่คาํขอออก น.ส.3 ก อา้งวา่ม ี
ส.ค.1 แต่เจา้หน้าทีบ่นัทกึปากคาํในสารวา่ไมไ่ดแ้จง้ 
ส.ค.1 ผูถ้กูรอ้งนํา ส.ค.1 เลขที ่1 มาขอออกโฉนด
ทีด่นิรวม 3 คาํขอ โดยนําเจา้หน้าทีร่งัวดัปกัหลกัเขต
เพือ่ออกโฉนดทีด่นิครอบครองทัง้เกาะโดยไม่
สอดคลอ้งกบั ส.ค.1 จงัหวดัจงึขอความรว่มมอืกรม
ทีด่นิสง่ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พสิจูน์ตรวจสอบ 
     3. ทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบพบผูถ้กูรอ้งยืน่ขอออก
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     5. 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2543   
บุตรผูม้สีทิธนิําทีพ่พิาททาํสญัญา
จะซือ้จะขายใหแ้ก่ผูถ้กูรอ้ง เนื้อที ่
15 ไร ่ 
     6. ผูถ้กูรอ้งตดัไมห้วงหา้ม
บรเิวณรอบเกาะประมาณ 10 ไร ่
ทาํใหผู้ร้อ้งและพวกไมส่ามารถเขา้
ใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีไ่ด ้
 

โฉนดทีด่นิรวม 3 คาํขอตาม ส.ค.1 และนําเจา้หน้าที่
รงัวดัเกนิกวา่เนื้อทีต่าม ส.ค.1 มาก ชาวบา้น
รอ้งเรยีน ผูถ้กูรอ้งขอถอนคาํขอเหลอื 1 คาํขอ พรอ้ม
ยนืยนัทีจ่ะใหม้กีารพสิจูน์สอบสวนการทาํประโยชน์
ในทีด่นิตาม ส.ค.1 จาํนวน 15 ไร ่แต่การออกโฉนด
ทีด่นิไมอ่าจดาํเนินการไดเ้สรจ็สิน้เพราะยงัไมส่ามารถ
ยตุปิญัหาเรือ่งเขตปกครองและมขีอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่
ไดม้กีารออก น.ส.3ก จากหลกัฐาน ส.ค.1 เลขที ่1 
เพือ่โอนใหแ้ก่การไฟฟ้าฯ โดยไดร้บัคา่ตอบแทนกรณี
มผีลกระทบจากการสรา้งเขือ่นปากมลู แต่ยงัไมเ่ป็นที่
ยตุวิา่ น.ส.3 ก นัน้ออกโดยอาศยัหลกัฐานและเป็น
สว่นหนึ่งของทีด่นิตาม ส.ค.1 เลขที ่1 หรอืไม ่
     4. การไฟฟ้าตรวจสอบพบ ทีด่นิ ส.ค.1 ทีไ่ดร้บั
คา่ทดแทนนัน้คอืทีด่นิแปลงที ่1177 บรเิวณนํ้าทว่ม
เนื้อที ่8 - 0 - 56 ไร ่
     5. จงัหวดันําเรือ่งเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
ประสานแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบั
จงัหวดัพจิารณา และไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการ
ประสานแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัสว่นกลาง
เป็นผูจ้ดัซือ้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใชพ้สิจูน์ต่อไป 
เรือ่งดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการของ
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คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศได้
มอบหมายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการอ่านและ
แปล 

35. 166/2550      น า ง บุ ญ
เรอืน แสงศริ ิ
     เ ท ศ บ า ล
ตาํบลบางพระ 

     ที่ ส า ธ า ร ณ 
ป ร ะ โ ย ช น์ ห้ ว ย
สุครพี - สร้าง
อาคารทีพ่กัอาศยั 
จงัหวดัชลบุร ี

     รัฐ ธ ร รม นูญ  พ .ศ . 
2550 มาตรา 41, 42 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 
     พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ค วบคุ ม อ าค า ร  พ .ศ . 
2522 
     ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 44 พ .ศ .  2502 
(ปว.44) 

     1. อาคารพกัอาศยัตัง้อยูร่มิ
หว้ยสาธารณะบนสภาพทีด่นิที่
เป็นเนินจากการไหลของดนิ
ดา้นบนตลิง่ โดยไดร้บัอนุญาตอยู่
อาศยัจากอดตีผูใ้หญ่บา้นตัง้แต่ 
พ.ศ. 2500 ไดเ้ลขทีบ่า้นประมาณ 
พ.ศ. 2510 
     2. พ.ศ. 2548 ผูร้อ้งทราบขา่ว
เทศบาลมโีครงการปรบัปรงุหว้ย
สาธารณะเพือ่รองรบัปรมิาณนํ้าที่
ระบายจากอ่างเกบ็นํ้า 
     3. ผูร้อ้งถกูกลา่วหาวา่บุกรุกที่
สาธารณะ 
     4.เทศบาลไมม่กีารประชุมผู้
ไดร้บัผล กระทบก่อนทาํโครงการ 
และไมม่ใีครรบัรูเ้รือ่งการรงัวดั
แนวบา้นเรอืนหรอืแนวหว้ย 
     5. บุตรชายผูร้อ้งเจรจากบั

     1. เทศบาลมหีนงัสอืใหผู้ร้อ้งรือ้ถอนภายใน 30 
วนั ฐานก่อสรา้งอาคารรกุลํ้าทีส่าธารณประโยชน์โดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ หากไม่
ดาํเนินการทางเทศบาลจะเป็นผูร้ ือ้ถอนโดยคา่ใชจ้า่ย
ใหต้กเป็นภาระของผูค้รอบครองทีด่นิ 
     2. หลงัจากรบัหนงัสอืได ้2-3 วนั เจา้หน้าทีท่าํ
การรงัวดัพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการฯ 
     3. ทีด่นิจงัหวดัตรวจสอบหลกัฐานภาพถ่ายทาง
อากาศพบทีด่นิรมิคลองมโีฉนดทุกแปลงและระบุแนว
เขตตดิหว้ยสาธารณะ สรปุทีพ่พิาทเป็นที่
สาธารณประโยชน์ 
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นายกเทศมนตรเีพือ่ขอตัง้บา้นใน
ทีเ่ดมิเมือ่ปรบัปรงุหว้ยสาธารณะ
เสรจ็ นายกเทศมนตรตีอบตกลง
ดว้ยวาจา จงึรือ้ถอนบา้นพกั
บางสว่นออกเหลอืเพยีงเพงิเลก็ ๆ 
สาํหรบัพกัอาศยั เมือ่ปรบัปรงุลาํ
หว้ยเสรจ็ นายกเทศมนตรแีจง้วา่
ทีด่นิเดมิไมพ่อตัง้บา้นตามทีต่กลง
กนัไว ้
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36. 255/2552      ปกปิดชื่อ 
อาํเภอเทพา 

     ทีส่าธารณ 
ประโยชน์ทุง่
สะพานยาวและ
โคกขีเ้ตรย - 
ทาํลายตน้ไม ้
จงัหวดัสงขลา 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 66 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     พระราชบญัญตัิ
ลกัษณะปกครองทอ้งที่
(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2551 
มาตรา 13 
     ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการ
ดแูลรกัษา และคุม้ครอง
ป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
พ.ศ. 2544 ขอ้ 4 และ ขอ้ 
5. ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเรือ่ง
การขอถอนสภาพเพื่อนํา
ขึน้ทะเบยีนและจดัหา
ผลประโยชน์ พ.ศ. 2550 

     1. ทีส่าธารณประโยชน์ทัง้สอง
แปลงมกีารรงัวดัแนวเขต พ.ศ. 
2525 และออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีห่ลวง พ.ศ. 2538 เนื้อที่
รวม 2,444 ไร ่2 งาน 
     2. พ.ศ. 2530 ชาวบา้นทีเ่ขา้
ทาํประโยชน์เดมิสละการ
ครอบครองทาํประโยชน์ นายทุน
ทัง้ในพืน้ทีบุ่กรุกปลกูยางพารา 
700 ไร ่และนอกพืน้ทีบุ่กรกุปลกู
ปาลม์นํ้ามนัประมาณ 1,000 ไร ่
(ประวตักิารบุกรกุทีส่าธารณะทัง้
สองแปลง 3 ชว่งเริม่จาก พ.ศ. 
2520 -2522 นายทุนชาวมาเลเซยี
ไถปลกูปาลม์นํ้ามนัพ.ศ. 2538 -
2549 บรษิทัสญัชาตไิทยปลกู
ปาลม์นํ้ามนั และพ.ศ. 2548 - 
2549 บรษิทั รงัวดัแบง่แปลงทีด่นิ
สาธารณะขายแก่บุคคลอื่นรวม 3 
ราย)  
 สว่นทีเ่หลอือกีประมาณ 700 ไร ่

     1. 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ
โครงการพฒันาศกัยภาพคนและชุมชนฯ รว่มกบั
ชาวบา้นประมาณ 600 คน ใชท้ีส่าธารณประโยชน์ทัง้
สองแปลงจดักจิกรรมปลกูไมใ้ชห้นี้เฉลมิพระเกยีรติ
เพือ่แกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิสาธารณะทัง้สอง
แปลง 
     2. พ.ศ. 2550 สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดัมี
หนงัสอืถงึองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ตามมติ
คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ครัง้ที ่
1/2549 อนุมตัแินวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการตดั
ทีด่นิของรฐั โดยใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมสีว่น
รว่มในการสาํรวจทีด่นิของรฐัมาดาํเนินการปฏริปู 
สาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดัจงึกําหนดแผนงาน
ดาํเนินการในทีส่าธารณประโยชน์ ทีร่าษฎรบุกรกุเขา้
ทาํเกษตรเป็นการถาวร ไมม่สีภาพการใชป้ระโยชน์
รว่มกนันํามาปฏริปูทีด่นิใหเ้กษตรกรไดม้ทีีด่นิทาํกนิ
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ตามนโยบายแกป้ญัหา
เรือ่งทีด่นิทาํกนิของรฐับาล 
     3. พ.ศ. 2551 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมหีนงัสอื
ถงึผูใ้หญ่บา้น เพือ่ขอความรว่มมอืใหต้รวจสอบขอ้มลู
ทีส่าธารณประโยชน์ ผูใ้หญ่บา้นแจง้ขอ้มลูที ่
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ชาวบา้นครอบครองทาํประโยชน์
ก่อนรงัวดัแนวเขตพืน้ที่
สาธารณประโยชน์และปลกู
ยางพาราจนถงึปจัจุบนั 
     3. พ.ศ. 2534 - 2550 รฐับาล
มนีโยบายไมใ่หม้กีารจดัเกบ็ภาษี
บาํรงุทอ้งทีก่บัผูท้ีค่รอบครองทาํ
ประโยชน์บนพืน้ที่
สาธารณประโยชน์ ทุนนอกพืน้ที่
ปลกูปาลม์นํ้ามนัมาคุม้ทุนจงึขายที่
สาธารณประโยชน์ทีค่รอบครอง
ใหแ้ก่บุคคลอื่น 
     4. พ.ศ. 2539 องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลตัง้ขึน้ ชาวบา้น และ
นายทุนทีค่รอบครองทาํประโยชน์
ในที ่สาธารณประโยชน์ชาํระภาษี
บาํรงุทอ้งทีแ่ก่องคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2550 
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลยกเลกิ
การจดัเกบ็ภาษบีาํรงุทอ้งทีส่าํหรบั
ทีด่นิทีไ่มม่เีอกสารสทิธ ิ

สาธารณประโยชน์ทุง่สะพานยาวราษฎรเลกิใช้
ประโยชน์รว่มกนัประมาณ 800 ไร ่
     4. กรกฎาคม พ.ศ. 2551 กรณีนายทุนบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ประกอบพืน้ทีด่งักลา่วเป็นทีห่ลบ
ซ่อนตวัของผูไ้มป่ระสงคด์จีากเหตุการณ์ความไมส่งบ
ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้อาํเภอตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ/
สบืสวนจากผูป้กครองทอ้งทีเ่หน็วา่มมีลู มอบหมาย
ใหผู้ใ้หญ่บา้น และผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นรอ้งทุกข์
กลา่วโทษเพือ่ดาํเนินคดกีบัผูก้ระทาํความผดิ ตาม
นโยบายของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย แต่ทัง้
ผูใ้หญ่บา้นและผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นไมก่ลา้ไปแจง้ความ
เนื่องจากเกรงอนัตรายจะเกดิแก่ชวีติเพราะอทิธพิล
ของนายทุน 
     5. อาํเภอและจงัหวดัเหน็วา่การบุกรกุกระทาํมา 
3 ชว่ง และเป็นทีน่่าเหน็ใจผูซ้ือ้ปจัจุบนั เพราะไม่
ทราบขอ้มลูของทีด่นิ เพราะทีด่นิตดิเขตปา่สงวน
จาํนวนมากมแีต่หลกัฐาน ส.ค.1 และ ภ.บ.ท.5 ไมอ่าจ
ออกโฉนดไดเ้กอืบทุกหมูบ่า้น ควรแกไ้ขปญัหาการ
บุกรกุโดยจดัทาํโครงการบรกิารจดัการใชป้ระโยชน์
เพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจนและพฒันาใหร้าษฎร
เชา่ทาํกนิ 
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     5. กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ทุน
นอกพืน้ทีข่ายทีส่าธารณประโยชน์
สว่นจดักจิกรรมใหบุ้คคลอื่นรวม 3 
ราย ผูซ้ือ้ทัง้ 3 ราย จา้งคนงาน
เขา้ไปแผว้ถาง ตดัฟนัถอน และ
ฉีดยาปราบศตัรพูชื ทาํใหต้น้ไมใ้น
โครงการไดร้บัความเสยีหาย 
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7. การละเมิดสิทธิท่ีดินราชพสัด ุ
 

7.1 ความเป็นมาและสถานการณ์ 

 เดมิ “ทีร่าชพสัดุ” ไม่มนิียามและกฎหมายใดทีก่ําหนดไวช้ดัเจน ในส่วนทีเ่กีย่วกบัทีร่าชพสัดุ
ไดม้พีระราชบญัญตักิรมราชพสัดุ ร.ศ. 109 บญัญตัวิา่ ใหก้ระทรวงพระคลงัมหาสมบตัมิอีํานาจในการ
ปกครองดูแลเฉพาะอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่อยู่ในความปกครองของกระทรวง พระคลัง            
มหาสมบตัเิท่านัน้ กระทัง่มพีระบรมโองการรชัการที ่6 เมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2464 ทรงวนิิจฉัย
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามคํากราบบงัคมทูลของกรมพระจนัทบุรนีฤนาท รองเสนาบดี
กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิมใีจความวา่  
 “ด้วยที่ดินราชพสัดุที่กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิได้ปกครองอยู่เวลาน้ี ม ีที่ดิน ตึก บ้าน 
เรอืน สวน นา ตลอดจนสถานที่ว่าการกระทรวง และกรมต่าง ๆ ราชพสัดุประเภทน้ีมคีงกระทรวง              
มาแต่เดมิบา้ง ไดร้บัและยดึจากเจา้ภาษอีากรแทนพระราชทรพัยค์า้งบา้ง และไดร้บัโอนจากกระทรวง
บางกระทรวง มกีระทรวงกลาโหม กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงคมนาคม เป็นตน้ นอกจากน้ี          
ยงัไดร้บัทีด่นิเหลอืจากเขตถนน ตามประกาศพระราชกฤษฎกีานัน้ดว้ย กระทรวงพระคลงัฯ ไดจ้ดัการ
ปกครองขอรบัโฉนดทีด่นิและหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิขึน้ทะเบยีนไวเ้ป็นหลกัฐานมัน่คงกระทรวงพระคลงัฯ 
ได้จัดการปกครองขอรับโฉนดที่ดิน ที่ดินรายใดเป็นสถานที่ว่าการอยู่แล้วหรือที่ใดควรสงวนไว ้           
เพื่อประโยชน์ในราชการ ก็ตัง้ทะเบยีนไว้แผนก 1 ที่ดนิรายใดควรขายก็ขายไปตามเวลาและราคา          
อนัสมควร ถา้รายใดยงัไม่ควรขายกไ็ดจ้ดัการใหเ้กดิประโยชน์ เกบ็เงนิขึน้งบประมาณแผ่นดนิเมื่อได้
จดัการปกครองใหเ้ป็นหลกัฐานมัน่คงขึน้ดงักราบบงัคมทลูพระกรุณามาแลว้น้ี ไดจ้าํนวนทีด่นิมาขึน้ทะเบยีน
เป็นราพสัดุทัง้กรุงเทพฯ และหวัเมอืงมจีํานวนเป็นอนัมาก นอกจากน้ียงัได้ประโยชน์ให้บางกรม           
บางแผนกยมืเป็นสถานทีว่่าการอยู่เสมอ เป็นการทุ่นพระราชทรพัยข์ึน้อกีส่วนหน่ึง แต่ทีด่นิราชพสัดุ 
ยงัมกีระจดักระจายอยูต่ามกระทรวงต่าง ๆ อกีเป็นอนัมาก ขา้พระพุทธเจา้เหน็ดว้ยเกลา้กระหมอ่มว่า 
ที่ราชพสัดุประเภทน้ีเป็นพระราชทรพัย์คงพระคลงัส่วน 1 และทัง้กระทรวงพระคลงัฯ กไ็ดป้กครอง
รกัษาอยูเ่ป็นสว่นมากอยูแ่ลว้ สมควรจะรวบรวมบรรดาทีด่นิของหลวงอนัยงักระจดักระจายอยูท่ ัว่ทุกกระทรวง
และกรมต่าง ๆ ต้องการที่หลวงเพื่อประโยชน์ราชการแผนกใดอย่างไร กย็มืไปเพื่อประโยชน์ราชการนัน้ได ้
การทีจ่ะจดัการปกครองทีห่ลวงอนัเป็นราชพสัดุใหเ้ป็นหลกัฐานสบืไป ขา้พระพุทธเจา้ขอพระราชทาน
เรยีนพระราชปฏบิตัถิา้ชอบดว้ยพระราชดาํรแิลว้ ขา้พระพุทธเจา้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
จดัการกบัเจ้ากระทรวงต่าง ๆ ต่อไป ควรมคิวรแล้วแต่จะทรวงพระกรุณาโปรดเกล้า” (หนังสอืกระทรวง                 
พระคลงัมหาสมบตั ิที ่205/23400 ลงวนัที ่14 มนีาคม 2464) 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมพีระบรมราชโองการพระราชทานพระบรม -                 
ราชานุญาตตามคํากราบบงัคมทูลกรมพระจนัทบุรนีฤนาท รองเสนาบดกีระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ 
มใีจความวา่ 
 “ตามหนังสอืกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิที ่205/23400 ลงวนัที ่14 เดอืนน้ีว่า เหน็ควร
สมควรรวบรวมบรรดาทีด่นิของหลวงในกระทรวงต่าง ๆ มาขึน้ทะเบยีนราชพสัดุไวท้างกระทรวงพระคลงัฯ 
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เสยีทางเดยีวเพื่อปกครองใหเ้ป็นหลกัฐานสบืไปนัน้ หม่อมฉันเหน็ชอบดว้ยแลว้ใหท้่านจดัการกบัเจา้
กระทรวงต่าง ๆ ในเรื่องต่อไปเถดิ” (หนังสอืพระบรมราชโองการรชัการที ่6 ที ่65/507 ลงวนัที ่25 
มนีาคม 2464) 
 จากคํากราบบงัคมทูลและพระบรมราชโองการดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า เจตนารมณ์ของ
การมทีีร่าชพสัดุเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในทางราชการ โดยใหส้ว่นราชการต่าง ๆ ยมืไปใชป้ระโยชน์เป็นหลกั 
ส่วนทีด่นิราชพสัดุแปลงใดทีท่างราชการยงัมไิดใ้ชป้ระโยชน์กอ็าจขายหรอืจดัการใหเ้กดิประโยชน์ใน
ลกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึงเพื่อนําเงนิขึน้งบประมาณแผ่นดนิ และในส่วนการไดม้าซึ่งทีร่าชพสัดุตามที่
กรมพระจนัทบุรนีฤนาท รองเสนาบดกีระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิตามคาํกราบบงัคมทลูพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหก้ระทรวงพระคลงัมหาสมบตัขิึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุ ไดด้งัน้ี  
 1. ทีร่าชพสัดุคงพระคลงั เชน่ ทีด่นิ ตกึ บา้น เรอืน สวน นา 
 2. สถานทีว่า่การกระทรวง และกรมต่าง ๆ 
 3. การยดึจากเจา้ของภาษอีากรแทนพระราชทรพัยค์า้ง 
 4. การรบัโอนจากกระทรวง และกรมต่าง ๆ 
 5. ทีด่นิเหลอืจากเขตถนนตามพระราชกฤษฎกีา 
 6. การสงวนไวเ้พือ่ประโยชน์ในราชการ 
 สําหรบัการขึ้นทะเบยีนที่ราชพสัดุดงักล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 6 ทรง
พระราชทานบรมราชานุญาต ใหก้ระทรวงพระคลงัมหาสมบตัเิป็นผูร้บัผดิชอบการขึน้ทะเบยีน และนํา
ที่ดนิซึ่งมกีารขึ้นทะเบยีนที่ราชพสัดุกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัจิะนําไปขอรบัโฉนด หรอืหนังสอืสําคญั
สาํหรบัทีด่นิเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐาน แต่เน่ืองจากพระบรมราชโองการไม่มรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอ ทาํใหเ้กดิปญัหา
การบงัคบัใช ้หลายหน่วยงานโตแ้ยง้และไม่ปฏบิตัติาม ทีร่าชพสัดุจงึถูกรวบรวมขึน้ทะเบยีนเพยีงบางส่วน
เทา่นัน้  
 ในปี 2477 ได้มกีารบญัญตักิฎหมายเกี่ยวกบัที่ราชพสัดุเพิม่เตมิในชื่อว่า “ระเบยีบการ
ปกครองจดัประโยชน์ที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2477” เป็นการกําหนดหลกัเกณฑ์ว่า ที่ดนิลกัษณะใดที่ต้อง
ดาํเนินการขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุ เชน่ ทีด่นิทีใ่ชใ้นราชการโดยตรง ทีด่นิของหน่วยงานราชการทีไ่ดร้บั
หนังสอืสําคญัสําหรบัที่ดนิ ที่ดนิที่สงวนไวใ้ชร้าชการภายหน้า และที่สาธารณประโยชน์ทีเ่ลกิใชแ้ลว้  
แต่ไมไ่ดม้กีารกาํหนดความหมายทีร่าชพสัดุไว ้
 ในปี 2485 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั ได้แก้ไขเพิม่เตมิ ระเบยีบการปกครองจดั
ประโยชน์ทีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2477 ดว้ยเหตุผลทีว่่า เน่ืองจากระเบยีบดงักล่าว ไดม้คีําสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
หลายครัง้และระเบยีบบางประการขดักบัทางปฏบิตั ิจงึเหน็ควรแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้ป็นระเบยีบทีด่แีละ
รดักุมยิง่ขึน้ โดยการยกเลกิระเบยีบเดมิ และการประกาศใช ้“ระเบยีบกระทรวงการคลงั ที ่8782/2485 
เรื่อง การปกครองและจดัประโยชน์ทีด่นิสิง่ปลูกสรา้งราชพสัดุ พุทธศกัราช 2485” ซึง่ระเบยีบดงักล่าว
ไดเ้พิม่เตมิความหมาย “ทีด่นิราชพสัดุ” ไวว้่า “ทีด่นิซึ่งรฐับาล ปกครองใชร้าชการอยู ่หรอืสงวนไวใ้น
ราชการภายหน้า และรฐับาลไดเ้ขา้ปกครองใชป้ระโยชน์แลว้ นอกจากทีด่นิในความปกครองกรมรถไฟทางหลวงใน
ความปกครองกรมโยธาเทศบาล และทรพัยส์นิของจงัหวดัตามมตคิณะรฐัมนตร ีทีส่าธารณประโยชน์ เช่น ค ูคลอง 
ถนน ทางหลวงต่าง ๆ ซึง่มใิชเ่พือ่การสาธารณประโยชน์แลว้ ทีด่นิราชพสัดุตอ้งสาํรวจขึน้ทะเบยีนทาง



7‐3 
 

กระทรวงการคลงัทัง้สิน้” และหากเป็นทีด่นิราชพสัดุตอ้งสาํรวจสง่ขึน้ทะเบยีนทีก่ระทรวงการคลงั และ
ยังได้กําหนดให้มีกองรักษาที่หลวงเป็นเจ้าหน้าที่ร ักษาระเบียบกลาง ปกครองจัดประโยชน์ใน
ส่วนกลาง แต่ในส่วนภูมภิาคกําหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องสรรพากรจงัหวดัดําเนินการภายในเขตจงัหวดั 
ในเขตอําเภอใหค้ณะกรรมการอําเภอโดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการจงัหวดั เป็นเจา้หน้าทีป่กครอง
และจดัการผลประโยชน์ แต่ระเบียบกระทรวงการคลงัดงักล่าว ก็ไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได ้
เน่ืองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ โต้แยง้ว่า การที่กรมธนารกัษ์อ้างอํานาจตามกฎหมายและระเบยีบ
กระทรวงการคลงั ที ่8782/2485 เรื่อง การปกครองและจดัประโยชน์ทีด่นิสิง่ปลกูสรา้งราชพสัดุ พุทธศกัราช 
2485 ใหก้ระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ นําทีด่นิมาขึน้ทะเบยีนนัน้ กรมธนารกัษ์ไม่มอีํานาจ เพราะพระ
บรมราชโองการฯ มใิช่กฎหมายเป็นคําสัง่ภายในที่ใชบ้งัคบัเฉพาะในกระทรวงการคลงั และในส่วน
ระเบยีบนัน้ เป็นระเบยีบของกระทรวงการคลงัเทา่นัน้ จะใชบ้งัคบัแก่กระทรวงอื่น ๆ มไิด ้
 ในระหว่างปี 2511 - 2512 จากปญัหาการโตแ้ยง้ในเรื่องอํานาจเกี่ยวกบัทีร่าชพสัดุของ
กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั จงึทาํใหก้รมธนารกัษ์มอบหมายใหก้องรกัษาทีห่ลวงดาํเนินการยกรา่ง
พระราชบญัญตัทิีด่นิราชพสัดุ 
 ในปี 2512 มคีาํพพิากษาศาลฎกีา ที ่1428  - 1429/2512 ลงวนัที ่21 ตุลาคม 2512 วนิิจฉยัวา่   
พระบรมราชโองการในสมยันัน้ย่อมถอืเป็นกฎหมายใหอ้ํานาจกระทรวงการคลงัเป็นผูร้บัผดิชอบดูแล 
รกัษา และดาํเนินการคุม้ครองป้องกนัทีร่าชพสัดุ” 
 วนัที ่28 ธนัวาคม 2514 สภาบรหิารคณะปฏวิตั ิมมีตทิีป่ระชุมว่า กระทรวงการคลงัไม่มอีํานาจ
หน้าทีใ่นทีร่าชพสัดุในส่วนทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ นอกจากจะเป็นทีข่องส่วนราชการสงักดั
กระทรวงการคลงัเทา่นัน้  
 ต่อมาในปี 2517 ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะขอแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยการขอโอนงานของ   
กองรกัษาทีห่ลวงไปอยู่ในสงักดัของกรมอื่น จงึทําใหก้รมธนารกัษ์ตอ้งเร่งดําเนินการยก “ร่างพระราชบญัญตั ิใน
ชื่อ “ร่างพระราชบญัญตัจิดัเรยีบที่ราชพสัดุ พ.ศ. .....” เสนอคณะรฐัมนตร ีและส่งใหส้ภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาตพิจิารณาโดยมคีําชี้แจงเพิม่เตมิประกอบการพจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิพรอ้มกบัเหตุผล
สาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. วตัถุประสงคก์ารมทีีร่าชพสัดุ คอื เพื่อใชร้าชการส่วนทีเ่หลอืใชห้รอืมไิดใ้ชใ้หก้ระทรวงการคลงั
จดัหาผลประโยชน์นํารายไดเ้ขา้งบประมาณแผน่ดนิ สว่นการบรหิารงาน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
รชักาลที ่6 ทรงมพีระบรมราชาอนุมตัใิหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูร้วบรวมทีร่าชพสัดุไว ้ทัง้น้ีเพราะทีร่าช
พสัดุเป็นทรพัยค์งพระคลงัอย่างหน่ึง และใหก้ระทรวงการคลงัจดัการให ้กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 
ใหร้าชการเพือ่เป็นการทุน่พระราชทรพัย ์เพือ่ประหยดังบประมาณแผน่ดนิ 
 2. เน่ืองจากปจัจุบนัน้ีไมม่กีฎหมายว่าดว้ยการปกครองดแูลรกัษาทีร่าชพสัดุใหเ้ป็นไปโดยมี
ระเบยีบและหลกัเกณฑ์ที่แน่นอน ทําให้เกิดปญัหายุ่งยากในทางปฏบิตัิหลายประการ สมควรให้มี
กฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบที่ราชพสัดุขึ้นโดยเฉพาะ โดยให้กระทรวงการคลงัมอีํานาจหน้าที่
เกีย่วกบัการน้ี เพือ่เป็นการประหยดัและขจดัปญัหางานซํ้าและซอ้นกนั 
 3. การปกครองดูแลทีร่าชพสัดุน้ีตัง้แต่ในรชัสมยัรชักาลที ่6 เป็นตน้มา ไดเ้ป็นหน้าทีข่อง
กระทรวงการคลงัทีจ่ะเป็นเจา้หน้าที่ แต่ต่อภายหลงัไดม้กีารออกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
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ประมวลกฎหมายทีด่นิ และสุดทา้ยในปี 2506 ไดม้กีารออกพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม หมดอํานาจหน้าทีข่องกระทรวงการคลงั การมกีฎหมายมาระยะหลงัน้ีไดท้ําเกดิปญัหาไม่สอดคลอ้งกนั
และปญัหาในทางปฏบิตัหิลายอยา่งหลายประการดว้ยกนั  
 ในปี 2518 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตนํิา “ร่างพระราชบญัญตัใินชื่อ “ร่างพระราชบญัญตัจิดั
ระเบยีบทีร่าชพสัดุ พ.ศ. 25......” เขา้สู่การพจิารณา นายทองต่อ กลว้ยไม ้ณ อยุธยา สมาชกิสภานิติ
บญัญตั ิเสนอความเหน็ต่อที่ประชุมว่า “ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ไม่สมควรรบัหลกัการ เพราะว่า
หลกัการบอกว่าใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการจดัระเบยีบ การจดัระเบยีบนัน้เป็นอํานาจของฝ่ายบรหิารที่
จะต้องจดัให้เหมาะสมกบักาลสมยัและเหตุการณ์ต่าง ๆ ควรจะเป็นระเบยีบภายในของฝ่ายบรหิาร
มากกว่า ในทางกฎหมายนัน้ไดม้กีฎหมายคุม้ครองทีร่าชพสัดุอยู่แลว้หลายฉบบัครบถว้น โดยเฉพาะ
ในมาตรา 4 ซึง่บอกวา่ทีร่าชพสัดุหมายความวา่ อสงัหารมิทรพัย ์อนัเป็นทรพัยส์นิของแผน่ดนิทุกชนิด 
กจ็ะไดว้า่ลอ้ขอ้ความมาจากประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1304 (3) คอืยกเวน้อนุมาตรา 
(1) (2) แต่ว่าในมาตรา 4 น้ีเองกม็ขีอ้ความคลุมเครอืทีว่่า ทีร่าชพสัดุ หมายถงึ อสงัหารมิทรพัยท์ุก
ชนิด” ดงันัน้ จงึมกีารแกไ้ขชื่อเป็น “พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. ........” ดงัปรากฏในปจัจุบนั ซึ่ง
พระราชบญัญตัดิงักลา่วน้ีประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 92 ตอนที ่54 เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2518 
 ในพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ไดนิ้ยามความหมายของคาํวา่ทีร่าชพสัดุ
ไวว้่า หมายถงึ อสงัหารมิทรพัย์อนัเป็นทรพัย์สนิของแผ่นดนิทุกชนิด เวน้แต่สาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ทีด่นิรกรา้งว่างเปล่าและทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิง้ หรอืกลบัมาเป็นของแผน่ดนิโดย
ประการอื่นตามกฎหมายทีด่นิ 
 (2) อสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไวเ้พือ่ประโยชน์ของพลเมอืงใชร้่วมกนั เป็นตน้ว่า 
ทีช่ายตลิง่ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 
 สว่นอสงัหารมิทรพัยข์องรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นนิตบิุคคล และขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่ไมถ่อืวา่
เป็นทีร่าชพสัดุ อสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิทุกชนิดอนัเป็นทีร่าชพสัดุ ทีก่ระทรวง 
ทบวง กรม ไดม้าโดยประกาศสงวนไวใ้ชใ้นราชการ หรอืตกเป็นของรฐับาลเน่ืองจากคา้งชําระภาษอีากรหรอื
รฐับาลจดัซือ้ดว้ยเงนิงบประมาณ หรอืโบราณสถาน กาํแพงเมอืง คเูมอืง หรอืโดยคาํพพิากษาของศาล 
หรอืที่ดนิเหลอืเศษจากการเวนคนืซึ่งรฐับาลต้องจ่ายเงนิชดเชย หรอืโดยคําสัง่นายกรฐัมนตรตีาม
ธรรมนูญการปกครอง หรอืเอกชนบรจิาคใหท้างราชการ หรอืโดยเขา้ครอบครองใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ
รกรา้งว่างเปล่า หรอืโดยประการอื่น ๆ กระทรวงการคลงัจะเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ตามมาตรา 5 ของ
พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 ยกเวน้เฉพาะทีด่นิทีไ่ดม้าโดยการเวนคนืตามกฎหมายวา่ดว้ย
การปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม  
 วตัถุประสงค์ที่ราชพสัดุมไีวเ้พื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ แต่ถ้าที่ราชพสัดุแปลงใดไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในทางราชการ หรอืไม่ไดส้งวนไว ้เพื่อประโยชน์ในราชการกรมธนารกัษ์จะนํามาจดัหา
ประโยชน์ โดยการจดัใหเ้ช่าหรอืโดยวธิกีารจดัทาํสญัญาต่างตอบแทนอื่น นอกเหนือจากการจดัใหเ้ช่า
กไ็ด ้ สําหรบัการจดัหาประโยชน์ในลกัษณะใดขึ้นอยู่กบัสภาพทําเลของที่ราชพสัดุ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุทางดา้นเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นสาํคญั 
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 กระทรวงการคลงัมหีน้าทีจ่ดัการปกครองทีห่ลวงอนัเป็นราชพสัดุ หรอื ทีร่าชพสัดุ กโ็ดยไดร้บั
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 6 ซึ่งไดม้พีระบรมราช
โองการเมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2464 ใหร้วบรวมบรรดาทีด่นิของหลวงในกระทรวงต่าง ๆ มาขึน้ทะเบยีน
ราชพสัดุไว้ทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ(กระทรวงการคลัง) เพื่อปกครองให้เป็นหลักฐาน 
กระทรวงการคลงัจงึไดเ้ขา้บรหิารจดัการทีร่าชพสัดุเรื่อยมาและไดอ้อกระเบยีบกระทรวงการคลงัวาง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารขึ้น และปรับปรุงเรื่อยมาเป็น “ระเบียบการปกครองและจัด
ประโยชน์ทีด่นิสิง่ปลกูสรา้งราชพสัดุ พ.ศ.2485 ต่อมา ไดม้กีารออกกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารทีด่นิของรฐั
ออกมาใช้บงัคบัอีกเป็นจํานวนมาก ทําให้การบริหารที่ดินของรฐัที่ใช้ในกิจการของรฐับาลกระจดั
กระจายออกไปอกี และเกดิปญัหาในการบรหิารทีไ่ม่เป็นเอกภาพ จนกระทัง่วนัที ่5 มนีาคม 2518 จงึ
ไดม้ปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา ใหพ้ระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ.2518 มผีลใชบ้งัคบั โดยมเีหตุผล
ในการตราพระราชบญัญตัน้ีิว่า เน่ืองจากในขณะนัน้ไม่มกีฎหมายว่าดว้ยการปกครอง ดูแล รกัษา ที่
ราชพสัดุ ทําใหเ้กดิปญัหายุง่ยากในการปฏบิตัหิลายประการ จงึใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการจดัระเบยีบที่
ราชพสัดุขึน้โดยเฉพาะ ใหก้ระทรวงการคลงัมอีํานาจหน้าที่ เพื่อการประหยดัและขจดัปญัหางานซํ้า
และซอ้นกนั นอกจากน้ียงัมปีระกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่216 ลงวนัที ่29 กนัยายน 2515 (ฉบบัที ่11) 
พ.ศ.2518 ใหก้ระทรวงการคลงัมอีํานาจหน้าทีใ่นกจิการทีเ่กี่ยวกบัทีร่าชพสัดุ โดยมเีหตุผลว่า โดยที่
กฎหมายว่าดว้ยทีร่าชพสัดุใหก้ระทรวงการคลงัมอีํานาจในการปกครอง ดูแล และบํารุงรกัษา รวมทัง้
จดัหาประโยชน์และทํานิตกิรรม เกี่ยวกบัทีร่าชพสัดุ สมควรแกไ้ขอํานาจหน้าทีข่องกระทรวงการคลงั
ตามประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่216 ใหส้อดคลอ้งกนั 
 จากนัน้มาในการปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทัง้ยงัไดบ้ญัญตัิ
ให้กระทรวงการคลงัมอีํานาจหน้าที่ในกิจการเกี่ยวกบัที่ราชพสัดุตลอดมาจนปจัจุบนั ในส่วนของ
พระราชบญัญัติที่ราชพสัดุ พ.ศ.2518 มไิด้มกีารแก้ไขเพิม่เติม แต่ได้มกีารตราพระราชบญัญัติอื่น
ออกมาใชบ้งัคบัเป็นจาํนวนมากทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารทีร่าชพสัดุ เช่นการยกเวน้อสงัหารมิทรพัย์
อนัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิบางประเภททีเ่คยเป็นที่ราชพสัดุ การเปลีย่นแปลงอํานาจการปกครอง 
ดูแล รักษาและจัดหาประโยชน์ หลักเกณฑ์การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
กฎหมายเหล่าน้ีได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้
มหาวทิยาลยั กฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิกฎหมายวา่ดว้ยทุนรฐัวสิาหกจิ ฯลฯ การปฏบิตังิาน
เกี่ยวกบัที่ราชพสัดุจึงมิอาจใช้พระราชบญัญัติที่ราชพสัดุฯเพียงฉบบัเดียวในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการปฏบิตังิานได ้
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7.2 นโยบาย กฎหมาย ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีดินราชพสัด ุ
 7.2.1 แนวความคิดการบริหารจดัการท่ีดินของรฐั 

 ระบบการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐัมรีากฐานมาจากแนวความคดิในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาช
ของไทยทีถ่อืวา่ทีด่นิทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องพระมหากษตัรยิ ์และต่อมาเมือ่มกีารสถาปนารฐัชาตขิึน้
แทนทีร่ะบอบสมบูรณาญาสทิธริาชแบบดัง้เดมิ กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมดจงึสนันิษฐานไวก้่อนว่าเป็น
ของรฐั เอกชนจะมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธใินทีด่นิไดก้ต่็อเมื่อรฐัมไิดต้อ้งการใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้ เมื่อ
ทีด่นิทัง้หมดยกเวน้ทีอ่นุญาตใหเ้อกชนมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองไดเ้ป็นของรฐั ซึง่รวมถงึทีด่นิที่
สงวนไวเ้พือ่ประโยชน์ร่วมกนัหรอืสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ อํานาจในการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐั
เหลา่นัน้จงึเป็นของรฐัดว้ยแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
 แนวความคดิทีถ่อืว่ารฐัเป็นผูม้อีํานาจบรหิารจดัการทีด่นิแต่เพยีงผูเ้ดยีวเริม่เปลีย่นไป เมื่อมกีาร
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 กล่าวคอืบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ
ฉบบัน้ี ไดก้่อใหเ้กดิการการกระจายอํานาจการบรหิารจดัการต่าง ๆ ลงไปสู่ระดบัภูมภิาค ทอ้งถิน่และชุมชน 
เช่น ทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 46 56 79 84 284 และ 290 ซึง่บญัญตัใิหป้ระชาชนและชุมชนทอ้งถิน่ 
สามารถมสี่วนร่วมกบัภาครฐัในการจดัการ ใชป้ระโยชน์ จากทรพัยากรธรรมชาต ิโดยรฐัตอ้งใหก้าร
ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหป้ระชาชนเขา้ไปมสี่วนร่วมในการจดัการ ต่อมา รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ได้บญัญัตริบัรองการใช้สทิธใินการมสี่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ             
ซึง่รวมถงึทีด่นิของประชาชนและชุมชนไวอ้ยา่งชดัแจง้ โดยไมต่อ้งรอใหม้กีารบญัญตักิฎหมายในระดบั
พระราชบญัญตัมิารองรบัสทิธติามรฐัธรรมนูญ  
 การบญัญตัริบัรองสทิธขิองประชาชนไวใ้นรฐัธรรมนูญทัง้สองฉบบัจงึก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ 
ในการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐั เน่ืองดว้ยกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐัสว่นใหญ่
เป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้ก่อนทีร่ฐัธรรมนูญทัง้สองฉบบัจะใชบ้งัคบั ซึง่ใหอ้ํานาจในการบรหิารจดัการ
ทีด่นิของรฐัเป็นอาํนาจของรฐัแต่เพยีงผูเ้ดยีว เจา้หน้าทีร่ฐัสว่นใหญ่ไมคุ่น้เคยกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ในระดบัรฐัธรรมนูญ จงึอ้างอาศยักฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง 
ตลอดจนประกาศและคาํสัง่ต่าง ๆ เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการทีด่นิ 
 การพิจารณาให้ท่ีดินเป็นท่ีราชพสัด ุ 
 ความหมายของทีร่าชพสัดุตามมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 
 มาตรา 4 "ทีร่าชพสัดุ" หมายความวา่ อสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิทุกชนิด 
เวน้แต่สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ ดงัต่อไปน้ี  
 (1) ทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่า และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิง้หรอื กลบัมาเป็นของแผน่ดนิโดย
ประการอื่นตามกฎหมายทีด่นิ  
 (2) อสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ ของพลเมอืงใชร้่วมกนั               
เป็นตน้วา่ทีช่ายตลิง่ ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ สว่นอสงัหารมิทรพัยข์องรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นนิตบิุคคล
และขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่ไม่ถอืว่าเป็นทีร่าชพสัดุ มาตรา 5 ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อื
กรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุ 
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บรรดาทีร่าชพสัดุทีก่ระทรวง ทบวง กรมใดไดม้าโดยการเวนคนืหรอื การแลกเปลีย่นหรอืโดยประการอื่น             
ให้กระทรวงการคลงัเขา้ถอืกรรมสทิธิใ์น ที่ราชพสัดุนัน้ ทัง้น้ียกเวน้ที่ดนิที่ได้มาโดยการเวนคนื             
ตามกฎหมายวา่ดว้ย การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
 การได้มาซ่ึงท่ีราชพสัด ุมีหลายทาง มีดงัน้ี 
 (1) การประกาศสงวนหวงห้ามไวใ้ช้ในราชการ โดยกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ประกาศ
สงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการ และได้เข้าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ของการหวงห้ามแล้ว             
ตามคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที2่) เรือ่งเสรจ็ที ่382/2534 
 (2) ตกเป็นของรฐัเน่ืองจากคา้งชําภาษอีากร กรณีทีผู่ใ้ดคา้งชําระภาษอีากร และไม่สามารถ
ชาํระได ้ในทีส่ดุจะถูกรฐัยดึทีด่นิมาชาํระแทน 
 (3) โดยคําพพิากษาของศาล ในกรณีมขี้อพพิาทโต้แย้งกรมสทิธิใ์นที่ราชพสัดุ และมกีาร
ฟ้องร้องต่อศาล ศาลไดพ้จิารณาจากพยานหลกัฐานต่าง ๆ แลว้ พพิากษาใหก้ระทรวงการคลงัเป็น                
ผูม้สีทิธดิกีวา่โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึง่ตามความเป็นจรงิแลว้มสีทิธมิาแต่เดมิอยูแ่ลว้มใิช่เพิง่ไดม้า 
เพราะคาํพพิากษาของศาล 
 (4) โดยการเวนคืน เช่น กรมชลประทานเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์ในการชลประทาน 
กรมการบนิพาณชิยเ์วนคนืทีด่นิเพือ่ก่อสรา้งทา่อากาศยาน 
 (5) โดยผลของกฎหมาย เช่น ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1753 “ภาคใต้
บงัคบัแห่งสทิธขิองเจา้หน้ีกองมรดก เมื่อบุคคลใดถงึแก่ความตายโดยไม่มทีายาทโดยธรรมหรอืผูร้บั
พนิยักรรม หรอืการตัง้มลูนิธติามพนิัยกรรม มรดกของบุคคลนัน้ตกทอดแก่แผน่ดนิ” และมาตรา 1308 
“ทีด่นิแปลงใดเกดิทีง่อกรมิตลิง่ ทีง่อกย่อมเป็นทรพัยส์นิของเจา้ของทีด่นิแปลงนัน้” ไดแ้ก่ทีด่นิทีง่อก 
รมิตลิง่ต่อเน่ืองจากทีร่าชพสัดุ 
 (6) โดยกฎหมายพเิศษ เช่น ตกเป็นของรฐัตามคําสัง่นายกรฐัมนตรตีามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจกัร ตกเป็นของแผน่ดนิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย การป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 ตกเป็นของแผน่ดนิตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
 (7) ทีด่นิเหลอืจากการเวนคนื เมื่อรฐับาลเวนคนืทีด่นิมาเพื่อประโยชน์ของรฐับาล เช่น สรา้งถนน
หนทาง ซึ่งอาจมสี่วนที่เหลือจากการเวนคนืและมเีน้ือที่น้อยเจ้าของไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ รฐับาลก็จําเป็น                 
ตอ้งซือ้ทีด่นิเหลอืเศษจาการเวนคนืนัน้มาเป็นทรพัยส์นิของรฐับาล 
 (8) รฐับาลจดัซื้อด้วยเงนิงบประมาณของแผ่นดนิ ในปจัจุบนัหน่วยงานของราชการทุกกระทรวง     
ทบวง กรมต่าง ๆ ได้ขยายหน่วยงานเพิม่ขึ้นตามภาระหน้าที่ และความรบัผดิชอบที่เพิม่ขึ้นอีกทัง้
ภาวะ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทําใหก้ารคมนาคมตดิต่อประสานงานของหน่วยงานทีม่หีน้าที่
เกีย่วกนัเป็นไปดว้ยความลาํบาก จงึจําเป็นตอ้งขยบัขยายสถานทีท่าํการของราชการใหก้วา้งขวางขึน้
หรอืยา้ยหน่วยงานไปรวมกนั ณ สถานที่ใหม่ จงึทําใหต้อ้งตัง้งบประมาณแผ่นดนิขึน้เพื่อซื้อที่ดนิมา
ปลูกสร้างที่ทําการใหม่ ที่ดนิเหล่าน้ีจงึเปลี่ยนชื่อผูถ้ือกรรมสทิธิใ์นที่ดนิมาเป็นของรฐั คอื เป็นสทิธ ิ           
สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทีใ่ชเ้พือ่ประโยชน์ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ 
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 (9) เอกชนบรจิาคหรอืยกใหร้ฐับาล ทีด่นิเหล่าน้ีราษฎรเป็นเจา้ของทีด่นิจะยกใหแ้กรฐัเพื่อใชเ้ป็น
สถานที่ตัง้โรงเรยีน โรงพยาบาล สถานีอามยั เป็นต้น โดยอาจจะยกให้รฐับาลโดยตรงหรือยกให้
กระทรวง ทบวง กรม ใดโดยตรง ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมนัน้จะต้องนําขึ้นทะเบยีนที่ราชพสัดุเป็น
ทรพัยส์ทิธขิองรฐั 
 (10) โบราณสถาน กําแพง คูเมอืง ตามพระราชบญัญตัโิบราณสถานและโบราณวตัถุศลิปวตัถุ            
และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 ใหก้รมศลิปากรมอีํานาจประกาศใหท้ีด่นิแห่งไหนเป็นเขต
โบราณสถาน และมอีํานาจบงัคบัเจา้ของที่ดนิไม่ใหร้ื้อถอนตกแต่ซ่อมแซมโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรจากกรมศลิปากร อย่างไรกต็าม กรมศลิปากรไมไ่ดม้กีรรมสทิธิใ์นทีด่นิดงัทีค่นเขา้ใจ 
เพราะกาํแพงเมอืงคเูมอืง เป็นโบราณสถานทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นป้อม ปราการป้องกนัศตัรรูุกราน จงึเป็น
ทรพัย์สนิของแผ่นดนิ เป็นที่ราชพสัดุที่อยู่ในความปกครองดูแลและเป็นกรรมสทิธิข์องกระทรวงการคลงั
ไมใ่ชข่องกระทรวงศกึษาธกิาร (กรมศลิปากร) แต่อยา่งใด 
 (11) โดยเหตุอื่น ๆ การไดม้าซึง่ทีร่าชพสัดุนอกเหนือจาก 10 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้ ยงัอาจไดม้า
จากสาเหตุ ๆ เชน่ การแลกเปลีย่นทีด่นิกบัเอกชน เป็นตน้ 
 การบริหารจดัการท่ีราชพสัดุและการวางหลกัเกณฑ์ วิธีการในการปกครอง ดูแล 
บาํรงุรกัษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัด ุ
 พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 6 บญัญตัไิวว้า่ “ ใหม้คีณะกรรมการคณะหน่ึง
เรยีกวา่ “คณะกรรมการทีร่าชพสัดุ” ประกอบดว้ย รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัเป็นประธาน ปลดักระทรวงการคลงั
เป็นรองประธาน ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม อธบิดกีรมที่ดนิ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง* 
เป็นกรรมการ อธบิดกีรมธนารกัษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้ํานวยการกองรกัษาที่หลวง 
กรมธนารกัษ์เป็นกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 ใหค้ณะกรรมการมหีน้าที่ในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการปกครองดูแล 
บาํรุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์ เกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ 
 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํหนด ใหต้ราเป็นกฎกระทรวง” 
 คณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ไดก้ําหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการปกครองดแูล 
บาํรุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์ เกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ ซึง่ออกเป็นกฎกระทรวงและยงัมผีลบงัคบัใชใ้น
ปจัจุบนั ดงัน้ี 
 1. กฎกระทรวง ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 
 2. กฎกระทรวง ฉบบัที ่14 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 
 3. กฎกระทรวง ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 
 4. กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปกครอง ดแูล บาํรุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์
เกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 
 5. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์เกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 
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 6. กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปกครอง ดแูล บาํรุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์
เกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2552 
 7. กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารโอนกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุฯ พ.ศ. 2550 
 ระเบยีบทีเ่กีย่วกบัทีร่าชพสัดุ ซึง่ออกโดยอาศยัอาํนาจกฎกระทรวงดงัทีก่ลา่ว มดีงัน้ี 

  7.1 ระเบียบกรมธนารักษ์ ว่าด้วยการรับคืนที่ราชพสัดุ และการผ่อนผนัการส่งคืนที ่            
ราชพสัดุ พ.ศ. 2526 
  7.2 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการระเบดิและยอ่ยหนิในทีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2537 
  7.3 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการปกครอง ดูแล บาํรุงรกัษา และการใชท้ีร่าชพสัดุ 
พ.ศ. 2546 
  7.4 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการปกครอง ดูแล บาํรุงรกัษา และการใชท้ีร่าชพสัดุ 
พ.ศ. 2546 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 
  7.5 ระเบยีบกรมธนารกัษ์ว่าดว้ยการกําหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตัเิพื่อให้
บรกิารแก่ผูเ้ชา่ทีร่าชพสัดุในการสทิธกิารเชา่ไปผกูพนัเงนิกู ้พ.ศ. 2546 
  7.6 ระเบยีบกรมธนารกัษ์วา่ดว้ยการเร่งรดัจดัเกบ็ค่าเช่าทีร่าชพสัดุทีค่า้งชําระ พ.ศ. 2547 
ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ทีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2547 ระเบยีบกระทรวงการคลงั
วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ทีร่าชพสัดุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548 
  7.7 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ทีร่าชพสัดุ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 
  7.8 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการใช้บรกิารของสถานบนัที่ปรกึษาทางด้านการ
ประเมนิอสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. 2551 
  7.9 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยวธิปีระมลูขายหรอืแลกเปลีย่นทีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2551 
  7.10 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2552 

 7.2.2 แนวนโยบาย กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง 

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวดที ่3 สทิธแิละเสรภีาพของ              

ชนชาวไทย ไดก้าํหนดใหป้ระชาชนชาวไทยมสีทิธแิละเสรภีาพ ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 
 มาตรา 26 การใชอ้ํานาจโดยองคก์รของรฐัทุกองคก์ร ตอ้งคาํนึงถงึศกัดิศ์ร ีความเป็นมนุษย ์
สทิธ ิและเสรภีาพ ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี 
 มาตรา 27 สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปรยิาย หรอืโดยคาํวนิิจฉยัของ
ศาลรฐัธรรมนูญ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองและผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และองคก์รอื่นของรฐั
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง 
 มาตรา 28 บุคคลยอ่มอา้งศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยห์รอืใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนไดเ้ท่าทีไ่มล่ะเมดิ
สทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏปิกัษ์ต่อรฐัธรรมนูญ หรอืไม่ขดัต่อศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน 
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 บุคคลซึ่งถูกละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพที่รฐัธรรมนูญรบัรองไว้ สามารถยกบทบญัญตัิแห่ง

รฐัธรรมนูญเพือ่ใชส้ทิธทิางศาลหรอืยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูค้ดใีนศาลได ้

 บุคคลย่อมสามารถใช้สทิธทิางศาลเพื่อบงัคบัให้รฐัต้องปฏบิตัติามบทบญัญตัใินหมวดน้ีได้
โดยตรง หากการใชส้ทิธแิละเสรภีาพในเรื่องใดมกีฎหมายบญัญตัริายละเอยีดแห่งการใชส้ทิธแิละ
เสรภีาพตามทีร่ฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวแ้ลว้ ใหก้ารใชส้ทิธแิละเสรภีาพในเรื่องนัน้เป็นไปตามทีก่ฎหมาย
บญัญตั ิ
 บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน และชว่ยเหลอืจากรฐั ในการใชส้ทิธติามความใน
หมวดน้ี 
 มาตรา 29 การจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลทีร่ฐัธรรมนูญรบัรองไว ้จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่
โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย ซึ่งตอ้งไม่กระทบกระเทอืนสาระสําคญัแห่งสทิธแิละ
เสรภีาพนัน้ 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงใหต้ราไดเ้ท่าทีจ่ําเป็นและตอ้งมผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่เจาะจง 
หรอืมุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรอืแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง และในกรณีทีร่ฐัธรรมนูญ
บญัญตัใิหต้รากฎหมายจํากดัสทิธแิละเสรภีาพเฉพาะเพื่อการใด ใหต้รากฎหมายจํากดัสทิธแิละ
เสรภีาพไดเ้ฉพาะเพือ่การทีร่ฐัธรรมนูญบญัญตัไิว ้
 บทบญัญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้นํามาใช้บงัคบักบักฎที่ออกโดยอาศยัอํานาจตาม
บทบญัญตัแิหง่กฎหมายดว้ยโดยอนุโลม 
 ส่วนท่ี 2 ความเสมอภาค 

 มาตรา 30 บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเทา่เทยีมกนั 

 ชายและหญงิมสีทิธเิทา่เทยีมกนั 

 การเลอืกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด            
เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิ หรอืสงัคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศกึษาอบรมหรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญ จะกระทาํมไิด ้
 มาตรการทีร่ฐักาํหนดขึน้เพือ่ขจดัอุปสรรคหรอืสง่เสรมิใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพได้
เชน่เดยีวกบับุคคลอื่น ยอ่มไมถ่อืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตามวรรคสาม 
 ส่วนท่ี 5 สิทธิในทรพัยสิ์น 
 มาตรา 41 สทิธขิองบุคคลในทรพัยส์นิยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
 ขอบเขตแหง่สทิธแิละการจาํกดัสทิธเิชน่วา่น้ียอ่มเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 การสบืมรดกย่อมไดร้บัความคุม้ครอง สทิธขิองบุคคลในการสบืมรดกย่อมเป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา 42 การเวนคนือสงัหารมิทรพัยจ์ะกระทาํมไิด ้ เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่การอนัเป็นสาธารณูปโภค การอนัจาํเป็นในการป้องกนัประเทศ การไดม้าซึง่
ทรพัยากรธรรมชาต ิการผงัเมอืง การสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การพฒันาการเกษตรหรอื
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การอุตสาหกรรม การปฏริปูทีด่นิ หรอืเพือ่ประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น และตอ้งชดใชค้่าทดแทนทีเ่ป็น
ธรรมภายในเวลาอนัควรแก่เจา้ของตลอดจนผูท้รงสทิธบิรรดาทีไ่ดร้บัความเสยีหายในการเวนคนืนัน้ 
ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 การกาํหนดคา่ทดแทนตามวรรคหน่ึงตอ้งกาํหนดใหอ้ยา่งเป็นธรรมโดยคาํนึงถงึราคาทีซ่ื้อขาย
กนัตามปกต ิการไดม้า สภาพและทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์และความเสยีหายของผูถู้กเวนคนื 
กฎหมายเวนคนือสงัหารมิทรพัยต์อ้งระบุวตัถุประสงคแ์ห่งการเวนคนืและกําหนดระยะเวลาการเขา้ใช้
อสงัหารมิทรพัยไ์วใ้หช้ดัแจง้ ถ้ามไิดใ้ชเ้พื่อการนัน้ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดดงักล่าว ตอ้งคนืให้
เจา้ของเดมิหรอืทายาท 
 การคนือสงัหารมิทรพัยใ์หเ้จา้ของเดมิหรอืทายาทตามวรรคสาม และการเรยีกคนืค่าทดแทนที่
ชดใชไ้ป ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 ส่วนท่ี 10 สิทธิในข้อมลูข่าวสารและการร้องเรียน 
 มาตรา 55 บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัทราบขอ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารนัน้              
จะกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความปลอดภยัของประชาชนหรอืส่วนได้เสยีอนัพงึได้รบัความ
คุม้ครองของบคุคลอื่น 
 มาตรา 56 บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัขอ้มลู คาํชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ก่อนการอนุญาตหรอืการดาํเนินโครงการหรอืกจิกรรมใด
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติ หรอืสว่นไดเ้สยีสาํคญัอื่นใด            
ทีเ่กี่ยวกบัตนหรอืชุมชนทอ้งถิน่ และมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของตนต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
นําไปประกอบการพจิารณาในเรือ่งดงักลา่ว 
 การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์ 
การวางผงัเมอืง การกําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ และการออกกฎทีอ่าจมผีลกระทบต่อสว่นได้
เสยีสําคญัของประชาชน ใหร้ฐัจดัให้มกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนอย่างทัว่ถึง              
ก่อนดาํเนินการ 
 มาตรา 57 บุคคลยอ่มมสีทิธมิสีว่นร่วมในกระบวนการพจิารณาของเจา้หน้าทีข่องรฐัในการ
ปฏบิตัริาชการทางปกครองอนัมผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน  
 มาตรา 58 บุคคลยอ่มมสีทิธเิสนอเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละไดร้บัแจง้ผลการพจิารณาภายในเวลา
อนัสมควร 
 ส่วนท่ี 12 สิทธิชมุชน 
 มาตรา 66 บุคคลซึง่รวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิยอ่มมสีทิธิ
อนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาต ิและ 
มสีว่นร่วมในการจดัการ การบํารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 มาตรา 67 สทิธขิองบุคคลทีจ่ะมสีว่นร่วมกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ์บาํรุงรกัษา และการไดป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษา



7‐12 
 

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหด้ํารงชพีอยู่ไดอ้ย่างปกตแิละต่อเน่ืองในสิง่แวดล้อมที่จะไม่ก่อใหเ้กดิ
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน ย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามความ
เหมาะสม  
 การดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้น
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ จะกระทาํมไิดเ้วน้แต่จะไดศ้กึษาและประเมนิผล
กระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความ
คดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์าร
เอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม
หรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ ใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมกีารดาํเนินการดงักลา่ว 
 สทิธขิองชุมชนทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอื
องคก์รอื่นของรฐัทีเ่ป็นนิตบิุคคล เพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบญัญตัน้ีิยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 
 มาตรา 75 บทบญัญตัใินหมวดน้ีเป็นเจตจํานงใหร้ฐัดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
 ในการแถลงนโยบายต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้บรหิารราชการแผ่นดนิ ตอ้งชี้แจงต่อ
รฐัสภาใหช้ดัแจง้ว่าจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบรหิารราชการแผ่นดนิใหเ้ป็นไปตาม
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั และตอ้งจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินการ รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรค
เสนอต่อรฐัสภาปีละหน่ึงครัง้ 
 มาตรา 76 คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ เพือ่แสดงมาตรการและ
รายละเอยีดของแนวทางในการปฏบิตัริาชการในแต่ละปีของการบรหิารราชการแผ่นดนิ ซึ่งจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐั 
 ในการบรหิารราชการแผน่ดนิ คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัใหม้แีผนการตรากฎหมายทีจ่าํเป็นต่อการ
ดาํเนินการตามนโยบายและแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
 มาตรา 78 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ ดงัต่อไปน้ี  
 (1) บรหิารราชการแผ่นดนิใหเ้ป็นไปเพื่อการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ และความมัน่คงของ
ประเทศอย่างยัง่ยนื โดยต้องส่งเสรมิการดําเนินการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นสาํคญั 
 (2) จดัระบบการบรหิารราชการสว่นกลาง สว่นภูมภิาค และสว่นทอ้งถิน่ ใหม้ขีอบเขตอํานาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศและสนับสนุนใหจ้งัหวดัมแีผนและ
งบประมาณเพือ่พฒันาจงัหวดั เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที ่
 (3) กระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการของทอ้งถิน่
ไดเ้องสง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีว่นร่วมในการดาํเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่ง
รฐัพฒันาเศรษฐกจิของทอ้งถิน่และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน
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สารสนเทศในทอ้งถิน่ ใหท้ัว่ถงึและเทา่เทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดัทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็น
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถงึเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันัน้ 
 (4) พฒันาระบบงานภาครฐั โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจรยิธรรมของ
เจา้หน้าทีข่องรฐั ควบคูไ่ปกบัการปรบัปรุงรปูแบบและวธิกีารทาํงานเพือ่ใหก้ารบรหิารราชการแผน่ดนิ
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐัใช้หลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี              
เป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการ 
 (5) จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอยา่งอื่น เพือ่ใหก้ารจดัทาํและการใหบ้รกิารสาธารณะ
เป็นไปอยา่งรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรวจสอบไดโ้ดยคาํนึงถงึการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 (6) ดาํเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายทีม่หีน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการดาํเนินงานของรฐั
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรฐั ดําเนินการอย่างเป็นอสิระเพื่อใหก้ารบรหิาร
ราชการแผน่ดนิเป็นไปตามหลกันิตธิรรม 
 (7) จดัใหม้แีผนพฒันาการเมอืง รวมทัง้จดัใหม้สีภาพฒันาการเมอืงทีม่คีวามเป็นอสิระเพื่อ
ตดิตามสอดสอ่งใหม้กีารปฏบิตัติามแผนดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 
 (8) ดาํเนินการใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บัสทิธปิระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยติุธรรม 
 มาตรา 80 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นกฎหมายและการยตุธิรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ดแูลใหม้กีารปฏบิตัแิละบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งเป็นธรรม รวดเรว็ ทัว่ถงึ 
และมปีระสทิธภิาพ 
 (2) คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลใหพ้น้จากการล่วงละเมดิทัง้โดยเจา้หน้าทีข่องรฐัและ
โดยบุคคลอื่น และตอ้งอาํนวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนทุกคนอยา่งเทา่เทยีมกนั 
 (3) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในกระบวนการยุตธิรรมและสามารถเขา้ถงึ
กระบวนการยตุธิรรมไดโ้ดยงา่ย สะดวก และรวดเรว็ 
 (4) ดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลการใหค้วาม
ช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน และจดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอื่นในกระบวนการ
ยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพและอาํนวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนอยา่งรวดเรว็และเทา่เทยีมกนั 
 (5) จดัใหม้กีฎหมายเพื่อจดัตัง้องคก์รเพือ่การปฏริปูกฎหมาย ทีด่าํเนินการเป็นอสิระเพือ่ทํา
การปรบัปรุงและพฒันากฎหมายของประเทศใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และดําเนินการใหห้น่วยงาน
ของรฐัพจิารณาทบทวนความเหมาะสมและจําเป็นของกฎหมายในความรบัผดิชอบโดยต้องรบัฟงั
ความคดิเหน็ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากกฎหมายนัน้ประกอบดว้ย 
 (6) จดัใหม้กีฎหมายเพื่อจดัตัง้องค์กรเพื่อการปฏริูปกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ทีด่ําเนินการ            
เป็นอสิระ เพื่อทําการศกึษา วเิคราะห์ และตดิตามการดําเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 
 แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 มาตรา 85 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ดงัต่อไปน้ี 
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 (1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นิใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหค้าํนึงถงึความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ ทัง้ผนืดนิ ผนืน้ํา วถิชีวีติของชุมชนทอ้งถิน่ และการดูแลรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ และกําหนดมาตรฐานการใชท้ีด่นิอย่างยัง่ยนื โดยตอ้ง                
ใหป้ระชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นินัน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจดว้ย 
 (2) กระจายการถอืครองทีด่นิอยา่งเป็นธรรมและดาํเนินการใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ในทีด่นิเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ถงึโดยการปฏริูปทีด่นิหรอืวธิอีื่น รวมทัง้จดัหาแหล่งน้ํา
เพือ่ใหเ้กษตรกรมน้ํีาใชอ้ยา่งพอเพยีงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
 (3) จดัใหม้กีารวางผงัเมอืง พฒันา และดําเนินการตามผงัเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพือ่ ประโยชน์ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 
 (4) จดัใหม้แีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําและทรพัยากรธรรมชาตอิื่นอยา่งเป็นระบบและ
เกดิประโยชน์ต่อสว่นรวม ทัง้ตอ้งใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการสงวนบาํรุงรกัษา และใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุล 
 (5) สง่เสรมิ บาํรุงรกัษา และคุม้ครองคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืตลอดจน
ควบคุมและกําจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ และคุณภาพชวีติของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถิน่ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตอ้งมสี่วนร่วมในการกําหนดแนวทาง             
การดาํเนินงาน 
 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มาตรา 87 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
 (2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผน          
พฒันาทางเศรษฐกจิ และสงัคม รวมทัง้การจดัทาํบรกิารสาธารณะ 
 (3) สง่เสรมิและสนับสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้ํานาจรฐัทุกระดบั ใน
รปูแบบองคก์รทางวชิาชพีหรอืตามสาขาอาชพีทีห่ลากหลาย หรอืรปูแบบอื่น 
 (4) สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามเขม้แขง็ในทางการเมอืง และจดัใหม้กีฎหมายจดัตัง้กองทุน
พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงเพือ่ช่วยเหลอืการดาํเนินกจิกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้สนับสนุน
การดําเนินการของกลุ่มประชาชนทีร่วมตวักนัในลกัษณะเครอืข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถแสดงความ
คดิเหน็และเสนอความตอ้งการของชุมชนในพืน้ที ่
 (5) ส่งเสรมิและให้การศกึษาแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการพฒันาการเมอืงและการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข รวมทัง้ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ทิธิ
เลอืกตัง้โดยสุจรติและเที่ยงธรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคํานึงถงึสดัส่วนของ
หญงิและชายทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 1) หนังสือพระบรมราชโองการรชัการท่ี 6 ท่ี 65/507 ลงวนัท่ีเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2464 
หนังสอืกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิที ่205/23400 ลงวนัที ่14 เดอืนน้ี วา่ เหน็ควรสมควรรวบรวม
บรรดาที่ดนิของหลวงในกระทรวงต่าง ๆ มาขึ้นทะเบยีนราชพสัดุไวท้างกระทรวงพระคลงัฯ เสยีทางเดยีว 
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เพือ่ปกครองใหเ้ป็นหลกัฐานสบืไปนัน้ หมอ่มฉนัเหน็ชอบดว้ยแลว้ใหท้า่นจดัการกบัเจา้กระทรวงต่าง ๆ 
ในเรือ่งต่อไปเถดิ”  
 2) พระราชบญัญติัว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบติัของ
แผน่ดิน พทุธศกัราช 2478 
 มาตรา 4 ถ้ารฐับาลต้องการจะหวงห้ามที่ดนิรกรา้งว่างเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผ่นดนิเพื่อประโยชน์ใด ๆ กใ็หด้ําเนินการหวงหา้มตามบทแห่งพระราชบญัญตัน้ีิ ความเหน็ของ
คณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่องเสรจ็ที ่ 256 - 257/2538 บนัทกึเรื่อง สถานะทางกฎหมายของทีด่นิทีส่งวน           
หวงหา้มไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ในราชการแต่ทางราชการยงัไมไ่ดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ เหน็วา่ ทีด่นิในเขตทีม่ี
ประกาศสงวนหรอืหวงหา้มไวเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย จะมสีถานะเป็นทีร่าชพสัดุ
หรอืไม่ ตอ้งพจิารณาว่าส่วนราชการไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์แลว้หรอืไม่ ถ้าเขา้ใชป้ระโยชน์แลว้ทีด่นิ
ดงักล่าวกเ็ป็นที่ราชพสัดุ แต่ถ้ายงัไม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์หรอืใชป้ระโยชน์บางส่วน ส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ช ้      
กไ็มเ่ป็นทีร่าชพสัดุแต่ยงัคงมสีภาพเป็นทีร่กรา้งวา่งเปลา่ทีม่กีารสงวนหรอืหวงหา้มต่อไป 
 3) พระราชบญัญติัป่าไม้ พทุธศกัราช 2484 
 มาตรา 4 (1) "ปา่" หมายความวา่ ทีด่นิทีย่งัมไิดม้บีุคคลไดม้าตามกฎหมายทีด่นิ 
 การวนิิจฉยัวา่ทีด่นิทีร่าชพสัดุเป็น “ ปา่” ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484 ความเหน็ของ
คณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่องเสรจ็ที ่ 294//253 บนัทกึเรื่อง การใชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยปา่ไม ้                
ในบรเิวณทีด่นิซึง่มพีระราชกฤษฎกีาหวงหา้มเพือ่ประโยชน์ในราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ  
ใหค้วามเหน็ว่า ทีด่นิทีร่าชพสัดุเป็นทีด่นิของรฐัประเภทหน่ึงและ “ปา่” ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้                 
พ.ศ. 2484 หมายถงึทีด่นิทีย่งัมไิดม้บีุคคลไดม้าตามกฎหมายทีด่นิดงันัน้ ทีด่นิทีร่าชพสัดุ จงึเป็นปา่
ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้ พ.ศ. 2484 เน่ืองจากทีด่นิราชพสัดุ เป็นทีด่นิทีย่งัมไิดม้บีุคคลทีไ่ดม้าตาม
กฎหมายทีด่นิ และกรรมสทิธิ ์ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 ไมไ่ดม้คีวามหมาย
เช่นเดยีวกบั “ กรรมสทิธิ”์ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ละประมวลกฎหมายทีด่นิ แต่มคีวามหมาย
เพยีงใหย้ดึถอืเพือ่การปกครองดแูลรกัษาเท่านัน้ เมือ่มขีอ้เทจ็จรงิวา่ ทีด่นิแปลงเกดิเหตุเป็นแหล่งตน้
น้ําลาํธารทีอุ่ดมสมบรูณ์ ซึง่กองทพับกมนีโยบายรกัษาสภาพปา่ทีอุ่ดมสมบรูณ์เอาไว ้โดยไมไ่ดเ้ขา้ไป
ทาํประโยชน์แต่อย่างใด ทีด่นิดงักล่าวจงึ มสีภาพเป็นปา่ ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้ พ.ศ. 2484 
ปรากฏตามหนังสอืคณะกรรมการกฤษฎกีา ที ่ นร 0601/1332 ลงวนัที ่ 16 พฤศจกิายน 2535                
เรื่อง หารอืปญัหา กฎหมายเกีย่วกบัการลกัลอบตดัไมแ้ละแผว้ถางปา่ในทีด่นิซึ่งมพีระราชกฤษฎกีา
หวงหา้มเพือ่ประโยชน์ในราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยมคีวามเหน็วา่พระราชกฤษฎกีา
หวงหา้มทีด่นิเพือ่ประโยชน์ในราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ไมท่าใหท้ีด่นินัน้พน้สภาพเป็นปา่
ตามพระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้ ถา้หน่วยราชการผูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาหวงหา้มทีด่นิ ตดัฟนัไม ้
ชกัลากไมห้รอืแปรรูปไมแ้ละนาไปใชป้ระโยชน์เพื่อการใด ๆ ตามวตัถุประสงคข์องพระราชกฤษฎกีา
หวงหา้มฯ นัน้ ยอ่มทาํไดโ้ดยไมต่อ้งขอ อนุญาตพนักงานเจา้หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้ แต่ถา้
ตดัฟนัไม้ชกัลากไม้หรือแปรรูปไม้และนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการใด ๆ เป็นการกระทาเพื่อการอื่น
นอกเหนือวตัถุประสงคข์องพระราชกฤษฎกีาหวงหา้มทีด่นิแลว้ตอ้งขออนุญาตพนักงานเจา้หน้าทีต่าม
พระราชบญัญตัปิา่ไมก้่อน 
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 4) ระเบียบการปกครองและจดัประโยชน์ท่ีดินส่ิงปลกูสร้างราชพสัด ุพทุธศกัราช 2485 
 การบงัคบัใชร้ะเบยีบระเบยีบการปกครองและจดัประโยชน์ทีด่นิสิง่ปลกูสรา้งราชพสัดุ พ.ศ. 2485 
เน่ืองจากระเบยีบการปกครองและจดัประโยชน์ที่ดนิสิง่ปลูกสร้างราชพสัดุได้มคีําสัง่แก้ไขเพิม่เติม
หลายครัง้หลายคราว และระเบยีบการบางประการขดักบัทางปฏบิตั ิจงึเหน็ควรแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้ป็น
ระเบยีบทีด่แีละรดักุมยิง่ขึน้ ซึง่ในระเบยีบดงักลา่วไดม้กีาร ใหค้วามหมายทีร่าชพสัดุ ไวด้งัน้ี  
 ขอ้ 3 ตามระเบยีบการน้ี คาํวา่ “ทีด่นิราชพสัดุ” หมายความวา่  
 1. ทีด่นิซึ่งรฐับาลปกครองใชร้าชการอยู่ หรอืสงวนไวใ้ชร้าชการภายหน้า และรฐับาลไดเ้ขา้
ปกครองจดัประโยชน์แลว้ นอกจากที่ดนิในความปกครองกรมรถไฟ ทางหลวง ในความปกครองกรมโยธา 
เทศบาล และทรพัยส์นิของจงัหวดัตามมตขิองคณะรฐัมนตร ี
 2. ที่สาธารณประโยชน์เลิกใช้ เช่น คู คลอง ถนน ทางหลวงต่าง ๆ ซึ่งมใิช่เพื่อการสาธารณ -                
ประโยชน์แลว้ 
 ทีร่าชพสัดุตอ้งสาํรวจสง่ขึน้ทะเบยีนทางกระทรวงคลงัทัง้สิน้ 
 ขอ้ 12 ทีด่นิราชพสัดุและสิง่ปลกูสรา้งทีย่งัไมไ่ดส้าํรวจขึน้ทะเบยีนราชพสัดุ ในเขตจงัหวดัพระนคร
และธนบุร ีให้เป็นหน้าที่กองรกัษาที่หลวงสอบสวนและทําความตกลงกบัเจ้ากระทรวง ทบวง กรม 
ผูป้กครองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง สาํรวจรายการทีด่นิขึน้ทะเบยีนเสยีใหเ้สรจ็ไป 
 ขอ้ 13 ทีด่นิราชพสัดุและสิง่ปลกูสรา้งทางจงัหวดัอื่น ๆ ทีย่งัไมไ่ดส้าํรวจสง่ขึน้ทะเบยีนราชพสัดุ 
ใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการจงัหวดัสัง่ใหแ้ผนกการซึง่ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งลงบญัชี
สํารวจตามรายการทีแ่สดงไวใ้นหนังสอืสําคญัทีด่นินัน้ (หากม)ี และสํารวจรายการสิง่ปลูกสรา้งลงใน
บญัชสีาํรวจสง่มายงักระทรวงทบวงกรมซึง่ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิสิง่ปลูกสรา้งนัน้ เพื่อส่งมาขึน้ทะเบยีน 
ทางกระทรวงการคลงัเวน้แต่ที่ดนิราชพสัดุและสิง่ปลูกสรา้งในความปกครองของกระทรวงกลาโหม             
ใหเ้จา้หน้าที่กระทรวงกลาโหมปกครองและสํารวจรายการทีด่นิส่งขึน้ทะเบยีนทางกระทรวงการคลงั
ต่อไป 
 5) พระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พทุธศกัราช 2497 
 มาตรา 4 ตัง้แต่วนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั ใหย้กเลกิ 
 (6) พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการหวงหา้มทีด่นิรกรา้งว่างเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
พทุธศกัราช 2478 
 มาตรา 10 ทีด่นิซึง่ไดห้วงหา้มไวเ้พือ่ประโยชน์ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการหวงหา้มทีด่นิ
รกรา้งว่างเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ พุทธศกัราช 2478 หรอืตามกฎหมายอื่นอยูก่่อน
วนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั ใหค้งเป็นทีห่วงหา้มต่อไป 
 6) ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 มาตรา 8 บรรดาทีด่นิทัง้หลายอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืเป็นทรพัยส์นิของ
แผน่ดนินัน้ ถา้ไมม่กีฎหมายกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ใหอ้ธบิดมีอีํานาจหน้าทีด่แูลรกัษาและดาํเนินการ
คุม้ครองป้องกนัไดต้ามควรแก่กรณี อํานาจหน้าทีด่งัวา่น้ี รฐัมนตรจีะมอบหมายใหท้บวงการเมอืงอื่น
เป็นผูใ้ชก้ไ็ด ้
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 ที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัผลเมอืงใช้ร่วมกนัหรอืใชเ้พื่อประโยชน์ของ
แผ่นดนิโดยเฉพาะ หรอืเป็นทีด่นิทีไ่ดห้วงหา้มหรอืสงวนไวต้ามความตอ้งการของทบวงการเมอืงอาจ
ถูกถอนสภาพหรอืโอนไปเพือ่ใชป้ระโยชน์ อยา่งอื่นหรอืนําไปจดัเพือ่ประชาชนไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี 
 (1) ทีด่นิสาํหรบัผลเมอืงใชร้่วมกนั ถา้ทบวงการเมอืง รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชนจดัหาทีด่นิมาให้
พลเมอืงใช้ร่วมกนัแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทําโดยพระราชบญัญัติ แต่ถ้าพลเมอืง               
ได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนัน้ หรือที่ดินนัน้ได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสําหรบัพลเมือง               
ใชร้่วมกนั และไดต้กไปเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว้ การถอนสภาพใหก้ระทํา
โดยพระราชกฤษฎกีา 
 (2) ทีด่นิทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ หรอืที่ดนิที่ไดห้วงหา้มหรอืสงวนไวต้ามความ
ตอ้งการของทบวงการเมอืงใด ถา้ทบวงการเมอืงนัน้เลกิใช ้หรอืไม่ตอ้งการหวงหา้ม หรอืสงวนต่อไป 
เมือ่ไดม้พีระราชกฤษฎกีาถอนสภาพแลว้ คณะรฐัมนตรจีะมอบหมายใหท้บวงการเมอืงซึง่มหีน้าทีเ่ป็น
ผูใ้ช้หรอืจดัหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยงัเอกชน ให้กระทําโดยพระราชบญัญตัแิละถ้าจะนําไป            
จดัเพือ่ประชาชนตามประมวลกฎหมายน้ี หรอืกฎหมายอื่น ใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎกีา 
 การตราพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาตามวรรคสองใหม้แีผนทีแ่สดงเขตทีด่นิแนบทา้ย

พระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีานัน้ดว้ย 

 มาตรา 8 ทว ิทีด่นิของรฐัซึ่งมไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง หรอืทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั 
ซึ่งไดถ้อนสภาพตามมาตรา 8 (1) แลว้ รฐัมนตรมีอีํานาจทีจ่ะจดัขึน้ทะเบยีนเพื่อใหท้บวงการเมอืง          
ใชป้ระโยชน์ในราชการไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ก่อนที่จะจดัขึ้นทะเบยีนตามวรรคหน่ึง ให้มกีารรงัวดัทําแผนที่ และให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ท้องที่ประกาศการจดัขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบมกีําหนดสามสบิวนั ประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย               
ณ สาํนกังานทีด่นิ ทีว่า่การอาํเภอ หรอืทีว่า่การกิง่อาํเภอ ทีท่าํการกาํนนั และในบรเิวณทีด่นินัน้  
 การจดัขึ้นทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง ให้รฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษาและให้มแีผนที่
แนบทา้ยประกาศดว้ย 
 มาตรา 9 ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการเหมอืงแร่และการปา่ไมท้ีด่นิของรฐันัน้ ถา้มไิดม้ี

สทิธคิรอบครอง หรอืมไิดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าทีแ่ลว้ หา้มมใิหบุ้คคลใด 

 (1) เขา้ไปยดึถอื ครอบครอง รวมตลอดถงึการก่นสรา้งหรอืเผาปา่ 
 (2) ทาํดว้ยประการใด ใหเ้ป็นการทาํลาย หรอืทาํใหเ้สือ่มสภาพทีด่นิทีห่นิทีก่รวด หรอืทีท่ราย 
ในบรเิวณทีร่ฐัมนตรปีระกาศหวงหา้มในราชกจิจานุเบกษาหรอื 
 (3) ทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดอนัเป็นอนัตรายแก่ทรพัยากรในทีด่นิ 
 7) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 มาตรา 1304 สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนินัน้ รวมทรพัยส์นิทุกชนิดของแผ่นดนิซึง่ใชเ้พื่อ
สาธารณประโยชน์หรอืสงวนไวเ้พือ่ประโยชน์รว่มกนั เชน่ 
 (1) ทีด่นิรกรา้งว่างเปล่า และทีด่นิซึ่งมผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิ้งหรอืกลบัมาเป็นของแผ่นดนิ            
โดยประการอื่น ตามกฎหมายทีด่นิ 
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 (2) ทรพัยส์นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั เป็นตน้วา่ทีช่ายตลิง่ ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 
 (3) ทรพัยส์นิใชเ้พือ่ประโยชน์ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ เป็นตน้วา่ป้อม และโรง ทหาร สาํนักราชการ
บา้นเมอืง เรอืรบ อาวธุยทุธภณัฑ ์
 มาตรา 1305 ทรพัยส์นิซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนินัน้จะโอนแก่กนัมไิดเ้วน้แต่อาศยั
อาํนาจแหง่บทกฎหมายเฉพาะหรอืพระราชกฤษฎกีา 
 มาตรา 1306 ท่านหา้มมใิหย้กอายุความขึน้เป็นขอ้ต่อสูก้บัแผน่ดนิในเรื่องทรพัยส์นิอนัเป็น 
สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
 มาตรา 1307 ท่านหา้มมใิหย้ดึทรพัยส์นิของแผน่ดนิไมว่า่ทรพัยส์นินัน้จะเป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผน่ดนิหรอืไม ่
 8) พระราชบญัญติัท่ีราชพสัด ุพทุธศกัราช 2518 
 พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 มบีทบญัญตัจิาํนวน 12 มาตรา เหตุผลการประกาศใช้
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี เน่ืองจากในขณะนัน้ไมม่กีฎหมายวา่การปกครอง ดูแล รกัษาทีร่าชพสัดุ ทําให้
เกิดปญัหายุ่งยากในทางการปฏบิตัิหลายประการ จึงเห็นสมควรให้มกีฎหมายว่าการจดัเรยีบที่ราชพสัดุ
โดยเฉพาะขึน้ โดยใหก้ระทรวงการคลงัมอีํานาจหน้าทีเ่กีย่วกบักจิการน้ี โดยพระราชบญัญตัดิงักล่าวน้ี 
แต่ละมาตรเป็นการกล่าวในด้านต่าง ๆ เริม่จากการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติ ความหมายและการ
ยกเวน้การเป็นที่ราชพสัดุ กรรมสทิธิใ์นที่ราชพสัดุ องค์กรบรหิารจดัการที่ราชพสัดุและการกําหนด
หลกัเกณฑ์แลวธิกีารในการปกครองดูแลรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์เกี่ยวกบัที่ราชพสัดุ การโอน
กรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุ การเพกิถอนสภาพทีร่าชพสัดุทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทีใ่ชป้ระโยชน์ของ
แผน่ดนิโดยเฉพาะ การดาํเนินการกบัทีร่าชพสัดุทีเ่ป็นของรฐัก่อนการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ
น้ี และอํานาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ รายละเอยีดตามบทบญัญตัิ
ต่อไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518” 
 มาตรา 2 พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื่นในส่วนทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
หรอืซึง่ขดั หรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัน้ีิแทน  
 มาตรา 4 ทีร่าชพสัดุ หมายความว่า อสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิทุกชนิด 
เวน้แต่สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ทีด่นิรกรา้งว่างเปล่า และทีด่นิซึ่งมผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิ้งหรอืกลบัมาเป็นของแผ่นดนิโดย
ประการอื่นตามกฎหมายทีด่นิ 
 (2) อสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ของพลเมอืงใชร้่วมกนัเป็นตน้ว่า 
ทีช่ายตลิง่ ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 
 สว่นอสงัหารมิทรพัยข์องรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นนิตบิุคคลและขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่ไม่ถอืว่า
เป็นทีร่าชพสัดุ 
 มาตรา 5 ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุ 
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 บรรดาทีร่าชพสัดุทีก่ระทรวง ทบวง กรมใดไดม้าโดยการเวนคนืหรอืการแลกเปลีย่นหรอืโดย
ประการอื่น ใหก้ระทรวงการคลงัเขา้ถอืกรรมสทิธิใ์นที่ราชพสัดุนัน้ ทัง้น้ียกเวน้ที่ดนิที่ไดม้าโดยการ
เวนคนืตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
 มาตรา 6 ใหม้คีณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกว่า “คณะกรรมการทีร่าชพสัดุ” ประกอบดว้ย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเป็นประธาน ปลดักระทรวงการคลงัเป็นรองประธาน ปลดักระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม อธบิดกีรมที่ดนิ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง*เป็นกรรมการ อธบิดี
กรมธนารกัษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการกองรกัษาที่หลวง กรมธนารกัษ์เป็น
กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 ใหค้ณะกรรมการมหีน้าที่ในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการปกครองดูแล 
บาํรุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์ เกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ 
 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํหนด ใหต้ราเป็นกฎกระทรวง  
 มาตรา 7 การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึง่จาํนวนของ
กรรมการทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธาน
กรรมการปฏบิตัหิน้าที่แทน ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด  
 มาตรา 8 การโอนกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุเฉพาะทีด่นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทีใ่ชเ้พื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ ใหก้ระทําโดยพระราชบญัญตั ิส่วนการโอนกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุอื่น 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 การตราพระราชบญัญตัติามวรรคหน่ึง ใหม้แีผนทีแ่สดงเขตทีร่าชพสัดุแนบทา้ยดว้ย 
 มาตรา 9 ทีร่าชพสัดุเฉพาะทีด่นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของ
แผ่นดนิโดยเฉพาะ เมื่อเลกิใช้เพื่อประโยชน์เช่นนัน้ หรอืเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผ่นดนิแลว้ หรอืทีร่าชพสัดุทีท่างราชการหวงหา้มไวแ้ละทางราชการไม่ประสงคจ์ะหวงหา้มอกีต่อไป 
 ใหถ้อนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ หรอืถอนการหวงหา้ม แลว้แต่กรณ ีโดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎกีา และใหม้แีผนทีแ่สดงเขตทีด่นิแนบทา้ยพระราชกฤษฎกีานัน้ดว้ย  
 มาตรา 10 ในระหวา่งทีย่งัมไิดอ้อกกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ตามมาตรา 6 
และมาตรา 8 ให้ใช้ระเบยีบการปกครองและจดัประโยชน์ที่ดนิ สิง่ปลูกสร้างราชพสัดุ พุทธศกัราช 
2485 บงัคบัต่อไปจนกว่าจะไดอ้อกกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงักล่าวเท่าทีไ่ม่ขดักบั
พระราชบญัญตัน้ีิ แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิหกเดอืนนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั  
 มาตรา 11 บรรดาทีร่าชพสัดุทีก่ระทรวง ทบวง กรม ไดม้าโดยกฎหมายว่าดว้ยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพย์ หรือโดยการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิก์ ับเอกชน หรือโดยประการอื่น ก่อนวันที่
พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหโ้อนมาเป็นของกระทรวงการคลงั 
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 มาตรา 12 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้ี
อาํนาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 9) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบญัญติัท่ีราชพสัด ุพทุธศกัราช 2518 
 ภายหลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัทิี่ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 คณะกรรมการทีร่าชพสัดุ 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 เหน็ควร
ที่จะกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการปกครองดูแล บํารุงรกัษา ใช้และจดัหาประโยชน์เกี่ยวกบั           
ทีร่าชพสัดุใหเ้ป็นการแน่นอนและเหมาะสม จงึประกาศใชก้ฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518  
 ขอ้ 4 ทีร่าชพสัดุในทอ้งทีจ่งัหวดัใดทีย่งัไมไ่ดส้าํรวจรายการเพือ่ขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุกลาง 
ใหก้รมธนารกัษ์ทําความตกลงกบักระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นผูป้กครองดูแลหรอืใชป้ระโยชน์ในที ่
ราชพสัดุนัน้ เพือ่สาํรวจรายการขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุกลาง 
 เมือ่กรมธนารกัษ์ไดด้ําเนินการขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุกลางตามวรรคหน่ึงแลว้ใหแ้จง้ราชพสัดุ
จงัหวดัหรอืสรรพากรจงัหวดัแลว้แต่กรณ ีเพือ่ลงทะเบยีนทีร่าชพสัดุจงัหวดัใหถู้กตอ้งตรงกนั 
 ขอ้ 5 ที่ดนิซึ่งเป็นที่ราชพสัดุแปลงใดยงัไม่มหีนังสอืสําคญัสําหรบัที่ดนิ ให้กรมธนารกัษ์
ดาํเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิแปลงนัน้ 
 10) ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรจ็ท่ี 256 - 257/2538 บนัทึกเรื่อง              
สถานะทางกฎหมายของท่ีดินท่ีสงวนหวงห้ามไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการแต่ทางราชการ           
ยงัไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ โดยเหน็ว่าในการท่ีจะพิจารณาว่าท่ีดินใดจะเป็นท่ีราชพสัดหุรือไม่ 
 สถานะทางกฎหมายของที่ดนิที่สงวนหวงหา้มไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในราชการแต่ทางราชการ 
ยงัไม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ โดยเหน็ว่าในการทีจ่ะพจิารณาว่าทีด่นิใดจะเป็นทีร่าชพสัดุหรอืไม่จะตอ้ง
พจิารณาจากมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 ซึง่เป็นบทบญัญตัทิีใ่หค้าํจาํกดั
ความของทีร่าชพสัดุไวโ้ดยไดใ้หค้วามหมายของทีร่าชพสัดุไวว้า่ อสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นทรพัยส์นิของ
แผ่นดนิทุกชนิดเวน้แต่สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิดงัต่อไปน้ี คอื ทีด่นิรกรา้งว่างเปล่า และที่ดนิซึ่งม ี          
ผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน และ
อสงัหารมิทรพัย์สําหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ของพลเมอืงใชร้่วมกนั ซึ่งเป็นการ
สอดคลอ้งกบัความในมาตรา 1304 (1) และ(2) แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ัน่เอง และ  
เมื่อพจิารณายอ้นไปถงึประวตัคิวามเป็นมาของคําว่าที่ราชพสัดุ จากคํากราบบงัคมทูลของกรมพระจนัทบุร ี            
นฤนาทถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ลงวนัที ่ 14 มนีาคม พระพุทธศกัราช 2464               
ซึ่งต่อมาไดม้คีําจํากดัความของทีร่าชพสัดุทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้ 3 ของระเบยีบการปกครองและ              
จดัประโยชน์ทีด่นิสิง่ปลูกสรา้งราชพสัดุ พุทธศกัราช 2485 ว่า ทีร่าชพสัดุหมายความว่า "ทีด่นิ                
ซึ่งรัฐบาลปกครองใช้ราชการอยู่ หรือสงวนไว้ใช้ราชการในภายหน้าและรัฐบาลได้เข้าปกครอง                 
จดัประโยชน์" ดงันัน้ สาธารณสมบตัิของแผ่นดินที่จะถือเป็นที่ราชพสัดุได้ก็คือทรพัย์สินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์                
เมื่อไดพ้จิารณาแลว้ว่า สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีจ่ะเป็นที่ราชพสัดุไดจ้ะต้องเป็นทรพัย์สนิใชเ้พื่อ
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ประโยชน์ของแผน่ดนิตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ปญัหาทีจ่ะตอ้ง
พจิารณาต่อไปคอื เมื่อมกีารสงวนหรอืหวงห้ามที่ดนิรกร้างว่างเปล่าไวเ้พื่อใช้ประโยชน์ในราชการ           
จะทําให้บริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่สงวนหรือหวงห้ามนัน้เปลี่ยนสถานะเป็นทรัพย์สินใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์              
ซึง่จะถอืเป็นทีร่าชพสัดุในทนัทหีรอืไม ่คณะกรรมการกฤษฎกีา เหน็วา่ ทีด่นิในเขตทีม่ปีระกาศสงวน
หรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย จะมีสถานะเป็นที่ราชพสัดุหรือไม ่             
ตอ้งพจิารณาวา่สว่นราชการไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์แลว้หรอืไม ่ถา้เขา้ใชป้ระโยชน์แลว้ทีด่นิดงักล่าวกเ็ป็น
ทีร่าชพสัดุ แต่ถ้ายงัไม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์หรอืใชป้ระโยชน์บางส่วน ส่วนทีย่งัไม่ไดใ้ชก้ไ็ม่เป็นทีร่าชพสัดุ
แต่ยงัคงมสีภาพเป็นทีร่กรา้งวา่งเปลา่ทีม่กีารสงวนหรอืหวงหา้มต่อไป 
 7.2.3 การบริหารจดัการท่ีดินราชพสัด ุ
 2.1) โครงการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุน  
 แนวคดิโครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน 
 ตามที่ร ัฐบาลมีนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ด้วยการนําทรัพย์สินของภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาใช ้เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการทรพัย์สนิของภาครฐัและภาคเอกชนเกดิประโยชน์สูงสุด 
หรอืเกดิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ 
 อนัเป็นการสรา้งโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในระบบ เกดิกระบวนการสรา้งงาน
สรา้งรายได ้และกระตุน้ใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหม ่ซึง่ทาํใหม้กีารพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื รฐับาล
จงึได้กําหนดนโยบายการแปลงสนิทรพัย์เป็นทุนขึ้น โดยไดม้กีารวางแผนการจดัการทรพัย์สนิของ
ประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัย ์สงัหารมิทรพัย ์และทรพัยส์นิทางปญัญา  
 รฐับาลจงึกําหนดใหธ้นาคารภาครฐัเขา้ไปมบีทบาทช่วยในการส่งเสรมิกลไก ทัง้น้ี ธนาคาร
อาคารสงเคราะหใ์นฐานะสถาบนัการเงนิของรฐั จงึไดต้อบสนองนโยบายของรฐับาล โดยธนาคารไดร้่วมกบั
กรมธนารกัษ์ กาํหนดการใหส้นิเชือ่โดยใชส้ทิธกิารเชา่เป็นหลกัประกนั 2 แบบ ไดแ้ก่ 
 1. ประเภทรายยอ่ยสาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัสทิธกิารเช่าทีร่าชพสัดุเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ผูท้ีไ่ดร้บัสทิธกิาร
เช่าที่ของกรมธนารักษ์อยู่แล้วและมีหนังสือยินยอมจากกรมธนารักษ์ ให้ผู้เช่านําสิทธิการเช่า                   
มาขอสนิเชือ่กบัธนาคาร ตามวตัถุประสงคท์ีธ่นาคารกาํหนด โดยนําเอกสารสทิธกิารเชา่เป็นหลกัประกนั  
 2. ประเภทโครงการสาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัสทิธกิารเช่าทีด่นิราชพสัดุเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ผูท้ีไ่ดร้บัสทิธิ
การเช่าทีด่นิในลกัษณะโครงการปลูกสรา้งบนทีด่นิของกรมธนารกัษ์ ซึ่งเป็นกรณีทีนํ่าทีด่นิว่างเปล่า
ของกรมธนารกัษ์ไปพฒันาเป็นโครงการทีอ่ยูอ่าศยั แลว้จดัสรรใหข้า้ราชการเฉพาะกลุ่มหรอืประชาชน
ทัว่ไปเช่า เพื่อปลูกสรา้งบา้นพกัอาศยั สําหรบักลุ่มน้ีตอ้งมกีารคดัเลอืกผูต้อ้งการเขา้ร่วมเป็นผูอ้าศยั 
ในโครงการดว้ย โดยนําเอกสารสทิธกิารเช่ามาเป็นหลกัประกนั ในการขอสนิเชื่อกบัธนาคารอาคาร
สงเคราะหต์ามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด 
 วตัถุประสงคโ์ครงการ 
 1. เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการนําสทิธกิารเชา่ทีร่าชพสัดุไปแปลงเป็นทุนได ้
 2. เพื่อเป็นการสรา้งโอกาสใหก้บัผูเ้ช่าทีร่าชพสัดุทุกประเภทใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 
ในระบบ 
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 3. เพื่อก่อใหเ้กดิระบบการสรา้งงาน สรา้งรายไดแ้ละเป็นการพฒันาทีร่าชพสัดุใหคุ้ม้ค่ากบั
ศกัยภาพของทีด่นิ 
 4. เพือ่เป็นการสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมยัง่ยนื 
 5. เพื่อเร่งรดัใหม้กีารจดัทําสญัญาเช่าทีร่าชพสัดุใหค้รบถว้นและมฐีานขอ้มลูผูเ้ช่าใหเ้ป็นปจัจุบนั
สามารถเชือ่มโยงกบัศนูยก์ลาง 
 6. เพื่อใหม้หีลกัเกณฑ์การประเมนิค่าสทิธกิารเช่าที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรบัของ
สถาบนัการเงนิ 
 กลุม่เป้าหมายโครงการ  
 ในการดาํเนินโครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนทัว่ประเทศทัง้ 5 ประเภทไดแ้ก่ 
 1. สญัญาเชา่ทีด่นิราชพสัดุเพือ่อยูอ่าศยั 
 2. สญัญาเชา่ทีด่นิราชพสัดุเพือ่ประกอบการเกษตร 
 3. สญัญาเชา่ทีด่นิราชพสัดุเพือ่ปลกูสรา้งอาคารยกกรรมสทิธิใ์หก้ระทรวงการคลงั 
 4. สญัญาเชา่ทีด่นิราชพสัดุเพือ่ประโยชน์อยา่งอื่น 
 5. สญัญาเชา่อาคารราชพสัดุ 
 คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเขา้รว่มโครงการ 
 1. ตอ้งเป็นผูเ้ช่าทีร่าชพสัดุทีม่สีญัญาเช่าทีถู่กตอ้งสมบูรณ์เป็นปจัจุบนั และตอ้งไมเ่ป็นผูค้า้ง
ชาํระคา่เชา่ 
 2. ในกรณีทีเ่ป็นผูเ้ช่าทีด่นิราชพสัดุเพือ่อยูอ่าศยัหรอืประกอบการเกษตร ทีด่นินัน้จะตอ้งไมส่งวนไวใ้ช้
ประโยชน์ในทางราชการ หรอืไมม่โีครงการจะนํามาพฒันาจดัหาประโยชน์จากทีด่นินัน้เวน้แต่สถาบนั
การเงนิจะยนิยอมใหนํ้าสทิธทิีม่อีายกุารเชา่ไมเ่กนิ 3 ปี ไปคํ้าประกนัการกูเ้งนิได ้
 3. จะตอ้งไม่เป็นสทิธกิารเช่า ทีม่ขีอ้ผกูพนัอยู่แลว้เวน้แต่จะทํากบัผูใ้หกู้ร้ายเดมิ หรอืผูใ้หกู้้
รายเดมิไดใ้หค้วามยนิยอมแลว้ 
 โดยกรมธนารกัษ์ไดจ้ดัทําขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงนิทัง้ 3 แห่ง คอื ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสนิ 
และธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 2.2) โครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัสาํหรบัผูมี้รายได้น้อย 
 ตามทีร่ฐับาลไดม้นีโยบายทีจ่ะแกไ้ขปญัหาทีอ่ยูอ่าศยัของผูม้รีายไดน้้อย และสรา้งความมัน่คง
ในการอยู่อาศยัแก่คนจนทีย่งัไม่มทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนแออดั 
ชุมชนบุกรุก กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูอ้ยูอ่าศยักระจดักระจายอยูน่อกชุมชน ผูอ้ยูอ่าศยัในบา้นเช่า บา้นพกั
ตามโรงงาน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัตํ่ากว่ามาตรฐาน ขาดบรกิารพื้นฐานดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ             
ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติ จงึมอบใหก้ระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยการเคหะแห่งชาต ิ
และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ปญัหาดงักล่าว ซึ่งได้กําหนดเป็น
โครงการนํารอ่ง 2 โครงการใหญ่ คอื โครงการบา้นเอือ้อาทร สาํหรบัผูม้รีายไดน้้อยทัว่ไป และโครงการ
พฒันาความมัน่คงที่อยู่อาศยัในชุมชนแออดั ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2546 
เหน็ชอบโครงการแกไ้ขปญัหาทีอ่ยูอ่าศยั ผูม้รีายไดน้้อย “โครงการบา้นเอือ้อาทร” และโครงการพฒันา
ความมัน่คงทีอ่ยูอ่าศยัคนจนในชุมชนแออดั “โครงการบา้นมัน่คง” 
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 โดยมกีลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มที่บุกรุที่ดินของรฐั ที่ไม่มทีี่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง             
จงึแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั ดว้ยการจดัเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั ในโครงการบา้นมัน่คง ซึง่จะตอ้ง
จดัตัง้กลุม่สหกรณ์ใหผู้บุ้กรุกเพือ่เชา่ทีร่าชพสัดุตามขัน้ตอนทีก่าํหนดไวต้ามกฎหมายทีร่าชพสัดุ 
 2.3) โครงการ “รฐัเอ้ือราษฎร”  
 โครงการ “รฐัเอื้อราษฎร” เป็นโครงการทีก่รมธนารกัษ์จดัทําขึน้โดยมวีตัถุประสงค์ในการนําทีด่นิ
ราชพสัดุมาใชเ้พื่อตอบสนองนโยบายรฐับาลเกีย่วกบัการใชท้ีด่นิของรฐัเพื่อแกไ้ขปญัหาความยากจน
แบบบรูณาการตามนโยบายบ้านเอื้ออาทร นโยบายบา้นมัน่คง และนโยบายแปลงสนิทรพัย์เป็นทุน 
โดยมแีนวทางการดาํเนินงาน 6 กจิกรรม ประกอบดว้ย 
 1. การจดัให้เช่าท่ีดินราชพสัดเุพ่ืออยู่อาศยั ประกอบดว้ย 
  1.1) กิจกรรมบ้านเอ้ืออาทร รบัผดิชอบโดยกรมธนารกัษ์ร่วมกบัการเคหะแห่งชาต ิ เป็นการ
นําทีด่นิราชพสัดุทีม่พีืน้ทีท่ีส่ามารถจดัใหเ้ชา่เพือ่อยูอ่าศยั ซึง่พืน้ทีม่ขีนาด 20  - 40 ตารางวา และอายุ
สญัญาเชา่ไมเ่กนิ 30 ปี แบง่การดาํเนินการออกเป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
  - รูปแบบส่วนราชการผูค้รอบครองทีร่าชพสัดุเขา้ร่วมโครงการเพื่อจดัเป็นสวสัดกิารทีอ่ยู่
อาศยัสาํหรบัขา้ราชการและลกูจา้งในสงักดั 
  - รปูแบบบา้นเอือ้อาทรสาํหรบัประชาชนทัว่ไป ซึง่จะเป็นทีร่าชพสัดุในครอบครองของสว่น
ราชกการ สาํนกังานธนารกัษ์พืน้ทีจ่ะดาํเนินการประงานใหส้ว่นราชการนัน้สง่คนืทีร่าชพสัดุ 
  1.2) กิจกรรมบ้านรฐัเอ้ือราษฎร ์รบัผดิชอบโดยกรมธนารกัษ์ร่วมกบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ เป็นการนําทีร่าชพสัดุมาจดัใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เช่าเพื่อนําไปจดัทําโครงการ
บา้นพกัอาศยั เช่น บา้นเดี่ยว บา้นแฝด หรอือาคารแถวพกัอาศยั เป็นตน้ โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
เป็นผูล้งทุนแลว้นําออกจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชน โดยใหก้รรมสทิธิอ์าคาร และนําทีด่นิไปจดัใหเ้ช่าช่วง 
หรอืโอนสทิธกิารเชา่ใหแ้ก่ผุไ้ดร้บัสทิธ ิ
 1.3) กิจกรรมบ้านรฐัเอ้ือราษฎร ์รบัผดิชอบโดยกรมธนารกัษ์ร่วมกบัผูไ้ดร้บัสทิธ ิเป็นการ
นําทีด่นิราชพสัดุมาจดัทําโครงการบา้นพรอ้มทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัโดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้หมดจะตอ้ง
ร่วมกนักูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อจดัทําสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบา้นอยู่อาศยัในโครงการ  
โดยจะไดร้บัสทิธกิารเชา่ทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยั มกีาํหนดไมเ่กนิ 30ปี  
 2. การจดัให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) เช่าท่ีราชพสัด ุ เป็นการนําทีด่นิราชพสัดุ            
มาจดัใหผู้ป้ระกอบการรายย่อย (SMEs) เช่าเพื่อเป็นสถานทีป่ระกอบการ โดยทีด่นิราชพสัดุทีเ่ป็นทีว่่าง           
จะดําเนินการในลกัษณะชุมชน SMEs ส่วนทีด่นิราชพสัดุทีจ่ดัใหเ้ช่าอยู่แลว้ จะพจิารณาอนุญาตใหผู้เ้ช่า
เปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารเชา่พรอ้มกบัขยายเวลาการใหเ้ชา่ตามความเหมาะสม 
 3. การจดัให้เช่าท่ีดินเพ่ือประกอบการเกษตรตามนโยบายสิทธิทาํกินของรฐับาล เป็นการ 
นําทีด่นิราชพสัดุทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมในการประกอบการเกษตรมาจดัใหเ้กษตรกรผูไ้ม่มทีีด่นิทํากนิ 
หรอืไม่เพยีงพอ เช่าเพื่อประกอบการเกษตรตามนโยบายของรฐับาลในการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐั
เพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 
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 4. การรบัรองสิทธิในท่ีดินโดยจดัให้ผูถื้อครองเช่าท่ีราชพสัดท่ีุถือครองอยู่แล้ว เป็นการ
นําที่ดินราชพัสดุที่ราษฎรถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายเช่าที่ดินราชพัสดุที่ถือครองอยู่ตาม
หลกัเกณฑข์องมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2533 และวนัที ่25 มถุินายน 2545 เรื่อง มาตรการ           
ในการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีร่าชพสัดุกล่าวคอืจดัใหเ้ช่าไดต้ามเน้ือทีท่ีค่รอบครองใชป้ระโยชน์จรงิ 
เป็นการชัว่คราวครัง้ละไมเ่กนิ 3 ปี  
 การดาํเนินโครงการรฐัเอือ้ราษฎร ์ 

 กจิกรรมการจดัใหเ้ช่าทีด่นิเพือ่ประกอบการเกษตรตามนโยบายสทิธทิาํกนิของรฐับาล ไดแ้ก่
การนําทีด่นิราชพสัดุทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมในการประกอบการเกษตรมาจดัใหเ้กษตรกรผูไ้ม่มทีีด่นิทํากนิ
หรอืมแีต่ไม่เพยีงพอ เช่าเพื่อประกอบการเกษตรตามนโยบายของรฐับาลในการบรหิารจดัการทีด่นิ 
ของรฐัเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจนโดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัน้ี 
 1. กรณีเป็นที่ดนิราชพสัดุในความครอบครองของส่วนราชการให้สํานักงานธนารกัษ์พื้นที่
ประสานงานใหส้ว่นราชการนัน้สง่คนืทีร่าชพสัดุ 
 2. รายงานกรมธนารกัษ์เพือ่วางผงัและจดัทาํผงัโครงการ พรอ้มทัง้กาํหนดเงือ่นไขการเชา่ 
 3. กรมธนารกัษ์จดัสง่ผงัโครงการใหส้าํนกังานธนารกัษ์พืน้ทีเ่พือ่กาํหนดอตัราคา่เชา่คา่ธรรมเนียม ใน
การจดัใหเ้ชา่ พรอ้มกบัเปิดจองหรอืพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมโครงการซึง่เป็นผูล้งทะเบยีนขอรบัสทิธิ
ทีท่ากนิในโครงการของรฐับาล 
 4. จดัทาสญัญาเช่าแล้วรวบรวมรายชื่อผู้เช่าแจ้งให้ส่วนราชการที่รบัผดิชอบในการลงทะเบยีน        
ขอรบัสทิธทิีท่าํกนิตามโครงการของรฐับาลเพือ่ดาํเนินการต่อไป 
 5. ในกรณีผูไ้ดร้บัสทิธริายใดประสงคจ์ะแปลงสทิธกิารเช่าเป็นทุนเพือ่นาเงนิมาลงทุนในพืน้ที่
ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ช่า ใหส้ํานักงานธนารกัษ์พืน้ทีป่ระสานกบัสถาบนัการเงนิในพืน้ทีเ่พื่อพจิารณา
สนับสนุนการใหส้นิเชื่อ ในกรณีทีส่ถาบนัการเงนิใหก้ารสนับสนุนสนิเชื่อ กรมธนารกัษ์จะพจิารณา
ขยายเวลาการเชา่ใหเ้หมาะสมต่อไป 
 กจิกรรมการรบัรองสทิธใินทีด่นิโดยจดัใหผู้ถ้อืครองเช่าทีร่าชพสัดุทีถ่อืครองอยู ่ไดแ้ก่ การนําทีด่นิ           
ราชพสัดุทีร่าษฎรถอืครองโดยมชิอบดว้ยกฎหมายเช่าทีด่นิราชพสัดุทีถ่อืครองอยู่ตามหลกัเกณฑข์อง
มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 21 สงิหาคม 2533 และวนัที ่ 25 มถุินายน 2545 กล่าวคอื ใหเ้ช่าตาม
ประเภทและเน้ือทีท่ีถ่อืครองอยู ่โดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัน้ี 
 1. ศกึษาความเหมาะสมของสภาพทําเลทีด่นิ รวมทัง้ความตอ้งการของประชาชนผูถ้อืครอง
ทีด่นิ 
 2. สํารวจรงัวดัทําแผนที่กายภาพ สอบสวนสทิธกิารครอบครอง ถ้าไม่โต้แยง้สทิธใิห้
ดาํเนินการจดัใหเ้ชา่ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่25 มถุินายน 2545 คอื ใหเ้ช่าตามประเภทและจาน
วนเน้ือทีท่ีค่รอบครองใชป้ระโยชน์ โดยผูไ้ดร้บัสทิธติอ้งเป็นผูบุ้กรุกก่อนวนัที ่ 25 มถุินายน 2545              
ถา้โตแ้ยง้สทิธใิหด้ําเนินการพสิูจน์สทิธติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ย การแกไ้ขปญัหาการ
บุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ.2545 (ต่อมามหีนังสอืสัง่การของพลเอกชวลติ ยงใจยุทธ รองนายกรฐัมนตร ี
โดยใหม้ผีลนบัถดัแต่วนัทีส่ ัง่การ วนัทีส่ ัง่การวนัที ่3 ตุลาคม 2546) 
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 3. การจดัใหเ้ชา่ ใหด้าํเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งใหส้ว่นราชการผูค้รอบครองใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุให้
ความยนิยอมหรอืส่งคนืก่อน และสามารถดําเนินการใหเ้ช่าไดแ้มว้่าการใหเ้ช่านัน้จะไม่เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดในการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิตามกฎหมายผงัเมอืง ทัง้น้ี เมื่อจดัใหเ้ช่าแลว้ ใหแ้จง้กรมธนารกัษ์
เพือ่แจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบต่อไป 
 4. ในการพสิจูน์สทิธติามระเบยีบสานักนายกรฐัมนตร ี หากมใิช่ทีร่าชพสัดุใหก้นัพืน้ทีน่ัน้ออก
เพือ่ใหร้าษฎรนําไปออกเอกสารสทิธติามประมวลกฎหมายทีด่นิ ถา้เป็นทีร่าชพสัดุและราษฎรยอมรบั
ใหด้าํเนินการจดัใหเ้ช่าตามขอ้ 3 หากไมย่อมรบัใหด้าํเนินคด ี และเมือ่ผลคดสีิน้สุดวา่เป็นทีร่าชพสัดุ           
ใหบ้งัคบัคดแีละผลกัดนัราษฎรรายนัน้ออกไปจากทีด่นิ 
 5. ใหส้าํนกังานธนารกัษ์พืน้ทีจ่ดัใหเ้ช่ามกีําหนดไมเ่กนิ 3 ปี โดยใหด้าํเนินการตามนัยหนังสอืเวยีน
กรมธนารกัษ์ที ่กค 0314/ว6 ลงวนัที ่15 มกราคม 2547 เมือ่ดาํเนินการจดัใหเ้ช่าแลว้ใหร้วบรวมรายชื่อผูเ้ช่า
แจง้ใหส้่วนราชการทีร่บัผดิชอบในการลงทะเบยีนขอรบัสทิธทิีอ่ยู่อาศยัหรอืทีท่ํากนิตามโครงการของ
รฐับาล เพือ่ดาํเนินการต่อไป  
 2.4 โครงการ 1 ล้านไร่ มิติท่ีราชพสัด ุ 
 ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายการขอคนืทีด่นิราชพสัดุ 1 ลา้นไร่ เพือ่นํามาใหเ้กษตรกรเช่าทําการเกษตร 
โดยการสนับสนุนการปลกูพชือาหารและพชืทดแทนพลงังานหลอมรวมทุกกลไก 1 ลา้นไร่ มติใิหมท่ีร่าชพสัดุ 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2551 ใหก้ระทรวงการคลงัเร่งดาํเนินการตรวจสอบทีร่าชพสัดุ          
ทีส่่วนราชการครอบครองไวเ้กนิความจําเป็น หรอืทีไ่ม่ใชป้ระโยชน์ นํามาจดัใหเ้กษตรกรเช่าในอตัรา
ค่าเช่าทีเ่หมาะสม เพื่อรองรบัสถานการณ์วกิฤตอาหารและพลงังาน ซึง่มมีตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง
ดงัน้ี 
 1. มตคิณะรฐัมนตร ี10 มถุินายน 2551 เรื่อง นโยบายการขอคนืทีด่นิราชพสัดุเพือ่นํามาให้
เกษตรกรเช่าทําการเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังน้ี                  
ใหก้ระทรวงต่าง ๆ และส่วนราชการสํารวจและส่งคนืทีร่าชพสัดุทีค่รอบครองไวเ้กนิความจําเป็นและ
หรอืไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ และสามารถทําเกษตรกรรมได ้ใหไ้ดโ้ดยประมาณไม่ตํ่ากว่า 1 ลา้นไร่ ภายใน  
3 เดอืน นบัแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิหส้ง่คนืทีร่าชพสัดุ และเมือ่ไดร้บัคนืทีร่าชพสัดุจากสว่นราชการ/
หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ให้กระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังาน และ
กระทรวงอุตสาหกรรม รว่มกนัในการกาํหนดแนวทางดาํเนินการเพือ่ใหม้กีารนําทีด่นิดงักลา่วไปใชเ้ป็น
พื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม และเป็นรูปธรรม โดยให้กระทรวงการคลงัพิจารณากําหนด
เงื่อนไขและอตัราค่าเช่าที่ดนิให้เหมาะสม และเป็นธรรมแก่เกษตรกร และให้รบัความเหน็ของส่วน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทีเ่หน็ควรให้
กระทรวงการคลงั และส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมกนัพจิารณากําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และ
ทศิทางในการดําเนินการ เพื่อใหม้กีารนําทีด่นิไปใชเ้ป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็น
ธรรม โดยใหก้าํหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขเกษตรกรทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการ กําหนดจาํนวนพืน้ทีท่ีจ่ะจดั
ให้เกษตรกรแต่ละครอบครวัเช่า กําหนดจํานวนพื้นที่ที่จะเพาะปลูกพชืไร่และพชืทดแทนพลงังาน               
ใหส้มดุลและเหมาะสม รวมทัง้มกีารจดัการทีด่นิและแหล่งน้ําเชงิบรูณาการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ใหเ้กดิการผลติการเกษตรทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของดนิต่อไป เป็นตน้ ไปพจิารณาดว้ย 
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 2. มตคิณะรฐัมนตร ี24 กุมภาพนัธ ์2552 เรื่อง นโยบายการขอคนืทีด่นิราชพสัดุ 1 ลา้นไร ่
เพือ่นํามาใหเ้กษตรกรเชา่ทาํการเกษตร ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีต ิ
 รบัทราบสรุปผลการสมัมนา "หลอมรวมทุกกลไก 1 ลา้นไร่ มติใิหม่ทีร่าชพสัดุ" ซึ่งจดัขึน้เมื่อ
วนัที ่24 - 25 กรกฎาคม 2551 โดยในการสมัมนาเชงินโยบายของนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีและ
หวัหน้าส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามเหน็สอดคลอ้งและพรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในการขบัเคลื่อน
โครงการนําทีด่นิราชพสัดุ 1 ลา้นไร่ มาจดัใหเ้กษตรกรเช่าทําการเกษตรตามนโยบายรฐับาล สําหรบั
ขอ้สรุปในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีไ่ดม้กีารแบ่งกลุ่มตามภาคต่าง ๆ รวม 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในหวัข้อการบริหารจดัการที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม การบรหิารจดัการอย่างครบวงจรสําหรบัภาคเกษตร การบรหิารจดัการอย่างครบวงจร
สาํหรบัภาคการตลาด การคดัเลอืกกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมและการบรหิารจดัการอยา่งยัง่ยนื
นัน้ ไดข้อ้สรุปวา่ควรดาํเนินการในรปูของคณะกรรมการ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ และเหน็ชอบใน
หลกัการการดําเนินการตามผลการสมัมนาซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายของคณะรฐัมนตรทีีไ่ด้
แถลงต่อรฐัสภาในการจดัหาทีด่นิทาํกนิใหแ้ก่เกษตรกรยากจนในรปูของธนาคารทีด่นิ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นว่าในการจัดหาที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรยากจนในรูปธนาคารที่ดิน 
กระทรวงการคลงัควรเป็นผูก้ําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ มาตรการและเงื่อนไข ตลอดจนกํากบัดูแล 
การนําที่ดนิราชพสัดุมาให้เกษตรกรเช่าทําการเกษตร โดยให้สํานักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม              
รบัไปดาํเนินการ เน่ืองจากมคีวามพรอ้มและเคยดาํเนินการในเรื่องน้ีอยูแ่ลว้ ทัง้น้ี ใหก้ระทรวงการคลงั 
(กรมธนารกัษ์) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม) รบัไป
ประสานการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่อไปดว้ย 
 3. มตคิณะรฐัมนตร ี28 กรกฎาคม 2552 เรื่อง นโยบายการขอคนืทีด่นิราชพสัดุ 1 ลา้นไร ่
เพือ่นํามาใหเ้กษตรกรเชา่ทาํการเกษตร คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ ดงัน้ี 
 1) ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูก้ําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์มาตรการและเงื่อนไข ตลอดจน
กํากบัดูแลในการนําที่ดนิราชพสัดุ 1 ล้านไร่ มาจดัให้เกษตรกรเช่าทําการเกษตรตามหลกัเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบยีบ กาํหนด โดยใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูด้าํเนินการเอง 
 2) แต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการ โดยมรีฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลงั (กํากบัดแูล
งานกรมธนารกัษ์) เป็นประธานกรรมการ และรองอธบิดกีรมธนารกัษ์ (ดา้นทีร่าชพสัดุ) เป็นกรรมการ
และเลขานุการทําหน้าทีก่ําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์มาตรการและเงื่อนไขในการดําเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น มาตรการขอคนืทีด่นิจากหน่วยราชการ การแบ่งโซนพชือาหารและพลงังาน การกําหนด
คุณสมบตัเิกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ เงื่อนไขการเขา้ร่วมโครงการ รูปแบบและการบรหิารจดัการ
อย่างครบถ้วน เป็นต้น เพื่อนําที่ดนิราชพสัดุมาจดัให้เช่าทําการเกษตรและเป็นแนวทางให้จงัหวดั
นําไปใชป้ฏบิตั ิ
 3) แต่งตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดั โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ และ 
ธนารักษ์พื้นที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่ในการนําที่ดินราชพัสดุมาจัดให้เช่าทํา
การเกษตรตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการอาํนวยการกาํหนด 
 2.5 การแก้ไขปัญหาการบกุรกุท่ีราชพสัด ุ
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 1. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบกุรกุท่ีดินของรฐั (กบร.) 
  1.1) ความเป็นมาของคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั (กบร.) 

  ทีด่นิของรฐัมหีลายประเภท แต่ละประเภทอยูภ่ายใตก้ารดแูลรกัษาของสว่นราชการต่าง ๆ 
ตามทีก่ฎหมายกําหนดไว ้เช่น ทีส่าธารณประโยชน์ อยู่ในการดูแลรกัษาของนายอําเภอตามพระราชบญัญตัิ
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 พืน้ทีป่า่ไม ้อยูใ่นการดแูลรกัษาของกรมปา่ไมต้ามพระราชบญัญตัิ
ปา่ไม ้พ.ศ. 2484 และพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาต ิอยูใ่นการ
ดูแลรกัษาของกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื ทีร่าชพสัดุ กระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ ์
และอยูใ่นการดแูลรกัษาของกรมธนารกัษ์ ตามพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 
  แต่การกาํหนดขอบเขตทีด่นิของรฐัเกดิปญัหาทบัซอ้นแนวเขตของทีด่นิของหน่วยงานของ
รฐัด้วยกนัเอง เป็นประเดน็ให้ถกเถียงว่า ที่ดนิของรฐัส่วนที่ทบัซ้อนนัน้จะอยู่ในการดูแลรกัษาของ            
สว่นราชการใดตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการกําหนดขอบเขตทีด่นิของรฐัทบัซอ้นกนั การถอืครอง
ทีด่นิของราษฎร หรอืกรณทีีร่าษฎรบุกรุกทีด่นิของรฐั จะเกดิมปีญัหาถกเถยีงวา่ ใครควรมสีทิธริะหวา่ง
รฐักบัราษฎร อนัเป็นประเดน็นําไปสู่การรอ้งเรยีนขอความเป็นธรรมเป็นการเฉพาะรายหรอืเป็นกลุ่ม
มวลชน ตลอดจนการใชส้ทิธทิางศาล 
  ประกอบกบัปจัจุบนัรฐัมพีลเมอืงเพิม่มากขึน้ แต่ทีด่นิมจีํากดัทําใหร้าษฎรบุกรุกทีด่นิของรฐั
เพือ่ใชเ้ป็นทีด่นิทาํกนิและอยูอ่าศยักนัมากขึน้ จงึเกดิมปีญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัเพิม่ขึน้จาํนวนมาก 
ทําใหท้ีด่นิของรฐัทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ส่วนรวมเหลอืน้อยลง และราษฎรทีถ่อืครองทีด่นิของรฐัโดยอา้งสทิธ ิ
ส่วนมากโดยจะเป็นเกษตรกรทีย่ากจนมรีายไดน้้อย ไม่สามารถนําคดขีึน้สู่ศาลเพื่อพจิารณาใหค้วาม
เป็นธรรมได ้
  รัฐจึงแสวงหาแนวทางแก้ไขปญัหานี้ ในทางบริหาร เพื่อให้ความเป็นธรรมในสังคม               
อย่างทัว่ถึงโดยการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของราษฎรผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของรฐัหรือ             
การพสิูจน์สทิธ ิซึ่งเป็นวธิกีารประนีประนอมประสานประโยชน์ระหว่างกนั หากผลการพสิูจน์สทิธิ
ปรากฏว่า ราษฎรมสีทิธใินทีด่นิรฐักจ็ะออกเอกสารสทิธใิหต่้อไป แต่หากรฐัมสีทิธใินทีด่นิ ราษฎรกจ็ะ
จดัทีด่นิในสว่นทีร่ฐัยงัไมใ่ชป้ระโยชน์ใหร้าษฎรผูบุ้กรุกเชา่ทาํกนิและอยูอ่าศยัต่อไป 
  จากสาเหตุดงัทีก่ล่าวมา จงึไดก้ําหนดใหม้รีะเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการแกไ้ข
ปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ. 2535 ขึน้เพือ่กําหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบุกรุก
ที่ดินของรฐัทัว่ประเทศ โดยให้อยู่ในความรบัผิดชอบของส่วนแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดินของรฐั 
สํานักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สํานักงานปลดัสํานัก
นายกรฐัมนตร ีในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐั ตามที่
กาํหนดไวใ้นระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีดว้ยการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ. 2535 
  ผลจากการปฏริปูระบบราชการไดม้กีารโอนภารกจิอํานาจหน้าทีข่องสว่นแกไ้ขปญัหาการ
บุกรุกทีด่นิของรฐั สาํนักงานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีไปเป็นสาํนักแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั 
(สบร.) สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทาํใหร้ะเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ี
ดว้ยการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐั พ.ศ. 2535 มคีวามจําเป็นต้องไดร้บัการปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบับทบาทภารกจิของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประกอบกบัคาํสัง่สาํนัก
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นายกรฐัมนตร ีที ่300/2545 ลงวนัที ่8 ตุลาคม 2545 ใหพ้จิารณาปรบัปรุงระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจดัทาํระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรขีึน้ใหม ่โดยยดึหลกัการมผีูร้บัผดิชอบภารกจิอยา่งชดัเจน 
แลว้เสนอคณะรฐัมนตรภีายในสามสบิวนั ซึ่ง สบร. ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรยกร่างระเบยีบสํานัก
นายกรฐัมนตร ีดว้ยการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ............ ขึน้ใหม่ โดยยกเลกิระเบยีบ
สาํนกันายกรฐัมนตร ีดว้ยการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ. 2535 และไดเ้สนอคณะรฐัมนตรี
ในการประชุมเมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2545 พจิารณาแลว้เหน็ชอบตามทีเ่สนอ และนายกรฐัมนตรไีดล้งนาม 
ในร่างระเบยีบดงักล่าว เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2545 ทัง้น้ี ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ีดว้ยการแกไ้ข
ปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ.2545 ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 120 
ตอนพเิศษ 2ง ลงวนัที ่8 มกราคม 2546 ใหม้ผีลบงัคบัมาตัง้แต่วนัที ่7 มกราคม 2546 เป็นตน้ไป 
ต่อมามแีก้ไขเพิม่เตมิในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐั 
(กบร.) ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีดว้ยการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547 
  1.2) องคป์ระกอบของคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั(กบร.) 
  จากปรับปรุงโครงสร้างอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ                        
ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2535 ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัการบุกรุกทีด่นิของรฐัอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิง่ขึน้ กบัเพือ่ใหก้ารประสานนโยบายและการปฏบิตัริะหวา่งหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีด่แูลรกัษา
และคุม้ครองป้องกนัทีด่นิของรฐัประเภทต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ คําสัง่ ระเบยีบขอ้บงัคบั 
และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชวีติของประชากร ทัง้ในทางสงัคม 
การเมอืง การปกครอง และเสรมิสรา้งความสมดุลมัน่คงแขง็แกร่งในทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืในระยะ
ยาว อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 
นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรจีงึวางระเบยีบน้ี เรยีกวา่ “ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ. 2545” ในระเบยีบดงักล่าวน้ี ขอ้ 4 ไดใ้หก้ําหนด
ความของ “ทีด่นิของรฐั” หมายความวา่ ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทุกประเภท เช่น ทีป่า่
สงวนแหง่ชาต ิทีส่งวนหวงหา้มของรฐั ทีส่าธารณประโยชน์ และทีร่าชพสัดุเป็นตน้ และไดก้ําหนดใหม้ี
คณะกรรมการคณะหน่ึง เรยีกว่า “คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั” เรยีกโดยย่อว่า 
“กบร.” ประกอบดว้ย 
 (1) รองนายกรฐัมนตร ี     ประธานกรรมการ 
  ทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย 
 (2) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รองประธานกรรมการ 
 
 (3) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ  รองประธานกรรมการ 
  และสิง่แวดลอ้ม 
 (4) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย   รองประธานกรรมการ 
 (5) ปลดักระทรวงกลาโหม     กรรมการ 
 (6) ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรรมการ 
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 (7) ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ   กรรมการ 
  และสิง่แวดลอ้ม 
 (8) ปลดักระทรวงมหาดไทย    กรรมการ 
 (9) อยัการสงูสดุ      กรรมการ 
 (10) ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ   กรรมการ 
 (11) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา   กรรมการ 
 (12) ผูบ้ญัชาการทหารบก     กรรมการ 
 (13) ผูบ้ญัชาการทหารเรอื     กรรมการ 
 (14) ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ    กรรมการ 
 (15) อธบิดกีรมธนารกัษ์     กรรมการ 
 (16) เลขาธกิารสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิ   กรรมการ 
    เพือ่เกษตรกรรม 
 (17) อธบิดกีรมปา่ไม ้     กรรมการ 
 (18) อธบิดกีรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่   กรรมการ 
    และพนัธุพ์ชื 
 (19) อธบิดกีรมการปกครอง    กรรมการ 
 (20) อธบิดกีรมทีด่นิ     กรรมการ 
 (21) ผูท้รงคุณวฒุทิีป่ระธาน กบร. แต่งตัง้   กรรมการ 
    อกีไมเ่กนิสามคน 
 (22)  รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ  กรรมการและเลขานุการ 

     และสิง่แวดลอ้ม ทีร่บัผดิชอบ  
     การปฏบิตัริาชการของสาํนกัแกไ้ข 
         ปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั 

 (23)  ขา้ราชการสาํนกัแกไ้ขปญัหา    กรรมการและและเลขานุการ 
         การบุกรุกทีด่นิของรฐั สาํนกังานปลดั  
         กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
         สิง่แวดลอ้ม ทีไ่ดร้บัมอบหมายไมเ่กนิสองคน 

 1.3) อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั (กบร.) 
  (1) เสนอนโยบายหรอืแผนงานในการแกไ้ขปญัหา และป้องกนัการบุกรุกทีด่นิของรฐัต่อ
คณะรฐัมนตร ี
  (2) กาํหนดมาตรการในการแกไ้ขปญัหา และมาตรการในการป้องกนัการบุกรุกทีด่นิของรฐั 
  (3) กาํกบั ตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหห้น่วยงานของรฐั ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
มาตรการในการแกไ้ขปญัหาและมาตรการในการป้องกนัการบุกรุกทีด่นิของรฐั 
  (4) รวบรวมขอ้มลู เอกสารหลกัฐาน และขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการครอบครองทีด่นิของบุคลใด ๆ 
ในทีด่นิของรฐั 
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  (5) เรยีกใหห้น่วยงานของรฐัส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานและขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอใหส้่งผูแ้ทนมาชี้แจงเพื่อ
ประกอบการพจิารณาของ กบร. หรอืคณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานที ่กบร. แต่งตัง้ 
  (6) ใหก้ารสนับสนุนแก่หน่วยงานของรฐัในการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัการบุกรุกทีด่นิของรฐั
ในการขอตัง้งบประมาณ และในเรื่องอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏบิตังิานใหส้ําเรจ็ลุล่วงไป 
ดว้ยความรวดเรว็ 
  (7) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงาน ใหป้ฏบิตังิานตามทีม่อบหมาย 
  (8) ใหห้น่วยงานของรฐัและจงัหวดัดาํเนินการใด ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัการบุกรุก
ทีด่นิของรฐัตามทีก่าํหนด 
  (9) ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานอื่นใดที่เกี่ยวกบัการแก้ไขปญัหาและป้องกนัการบุกรุกที่ดินของรฐั                
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ คาํสัง่ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 1.4) มาตรการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐัของคณะกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุก

ทีด่นิของรฐั (กบร.)  

 คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั (กบร.) ไดก้ําหนดมาตรการแกไ้ขปญัหาการ
บุกรุกทีด่นิของรฐั เรื่อง การพสิูจน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิของบุคคลในเขตทีด่นิของรฐั เพื่อใหก้าร
แกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐัมแีนวทางดําเนินการทีถู่กตอ้งเป็นธรรมเป็นมาตรฐานในทางปฏบิตัิ
เดยีวกนั อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 8 (2) ของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการแกไ้ขปญัหา
การบุกรุกทีด่นิของรฐั พ.ศ. 2545 คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั (กบร.) จงึไดว้างมาตรการ
เรือ่งการพสิจูน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิของบุคคลในเขตทีด่นิของรฐั 
 1. การพสิูจน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิของบุคคลในเขตทีด่นิของรฐั ตอ้งมพียานหลกัฐาน             
ทีเ่กีย่วกบัทีด่นิแปลงนัน้ ซึ่งแสดงว่าไดค้รอบครองทําประโยชน์อย่างต่อเน่ืองมาก่อนการเป็นทีด่นิของรฐั 
ดงัน้ี 
  1.1 เอกสารทีท่างราชการทําขึน้และพสิูจน์ไดว้่าเป็นเอกสารซึ่งลงวนัทีก่่อนการเป็นทีด่นิ
ของรฐั หรอื 
  1.2 เอกสารที่ทางราชการทําขึน้และพสิูจน์ไดว้่าเป็นเอกสารซึ่งลงวนัที่ภายหลงัการเป็น
ทีด่นิของรฐั แต่ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั (วนัที ่1 ธนัวาคม 2497) โดยเอกสารดงักล่าว
มขีอ้ความแสดงวา่ไดค้รอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิแปลงนัน้มาก่อนการเป็นทีด่นิของรฐั 
  1.3 พยานหลกัฐานอื่นนอกจากขอ้ 1.1 หรือ 1.2 เช่น ส.ค.1 หรือพยานบุคคล เป็นต้น    
เมื่อพจิารณาแล้วเห็นว่า พยานหลกัฐานนัน้มสี่วนสนับสนุนคํากล่าวอ้างว่ามกีารครอบครองทําประโยชน์มาก่อน             
การเป็นทีด่นิของรฐั ใหด้าํเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนทีท่หารทีถ่่ายภาพพืน้ทีน่ัน้ไว้
เป็นครัง้แรกหลงัจากเป็นทีด่นิของรฐั หากปรากฏร่องรอยการทําประโยชน์ในทีด่นิอยู่ในภาพถ่ายทาง
อากาศจงึจะเชือ่ตามพยานหลกัฐานอื่นนัน้ 
 2. เมื่อไดพ้สิจูน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิตามขอ้ 1 แลว้ ปรากฏว่ามกีารครอบครองทําประโยชน์           
ในทีด่นิภายหลงัการเป็นทีด่นิของรฐั ใหค้ณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั จงัหวดั
แจ้งผลการพสิูจน์สทิธดิงักล่าวให้บุคคลที่ครอบครองที่ดนิทราบภายในกําหนด 30 วนั และแจ้งให้
หน่วยงานทีม่อีาํนาจหน้าทีด่แูลรกัษาทีด่นิของรฐัดาํเนินการดงัน้ี 
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   2.1 กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดิน
ดาํเนินการตามมาตรา 61 แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
   2.2 กรณีทีผู่ค้รอบครองทีด่นิไดย้ื่นคําขอออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิใหย้ื่นคดัคา้นการ
ออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิต่อเจา้พนักงานทีด่นิ เพือ่ใหด้าํเนินการสอบสวนเปรยีบเทยีบตามมาตรา 60 
แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
   2.3 กรณทีีผู่ค้รอบครองทีด่นิไมม่หีนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ และไมไ่ดย้ืน่คาํขอออกหนังสอื
แสดงสทิธใินทีด่นิ ใหด้าํเนินการตามกฎหมายและระเบยีบต่อไป 
  3. เมื่อไดพ้สิูจน์สทิธกิารครอบครองที่ดนิตามขอ้ 1 แลว้ ปรากฏว่ามกีารครอบครองทําประโยชน์                
ในที่ดนิมาก่อนการเป็นที่ดนิของรฐัให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐั จงัหวดั            
แจง้ผลการพสิจูน์สทิธดิงักล่าวใหบุ้คคลทีค่รอบครองทีด่นิทราบภายในกําหนด 30 วนัทําการและแจง้
ใหห้น่วยงานทีม่อีาํนาจหน้าทีด่แูลรกัษาทีด่นิของรฐัดาํเนินการ ดงัน้ี 
  3.1 กรณทีีห่น่วยงานของรฐัดงักล่าวเหน็ดว้ยกบัมตขิองคณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาการ
บุกรุกทีด่นิของรฐั จงัหวดัใหแ้จง้เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัดาํเนินการตามกฎหมายและระเบยีบต่อไป 
  3.2 กรณีทีห่น่วยงานของรฐัดงักล่าวไมเ่หน็ดว้ยกบัมตขิอง คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหา
การบุกรุกทีด่นิของรฐั จงัหวดัใหพ้จิารณาดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีต่่อไป 
 2. คณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2547 มาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรกุ
ท่ีราชพสัดุ ที่ประชุมคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ มาตรการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ราชพสัดุตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ ดงัน้ี 
 1. มาตราการทีก่ําหนดใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ และองคก์รปกครองสว่นทองถิน่ 
ทีค่รอบครองใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุตอ้งดาํเนินการ 
  1.1 ส่วนราชการ หน่วงงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ครอบครอง                
ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ จะต้องหมัน่ตรวจสอบดูแลที่ดินของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจน
ดําเนินการ ๆ ตามอํานาจหน้าทีเ่พื่อมใิหเ้กดิปญัหาการบุกรุกทีด่นิดงักล่าวขึน้ (ตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2556) 
  1.2 ใหส้่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ไิดใ้ชป้ระโยชน์ใน            
ทีร่าชพสัดุและปล่อยปละละเลยใหม้กีารบุกรุกทีร่าชพสัดุเกดิขึน้จะตอ้งรบัผดิชอบในการดําเนินการให้
ผูบุ้กรุกออกจากที่ราชพสัดุก่อนส่งคนืที่ราชพสัดุใหก้รมธนารกัษ์ (ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 21 
กุมภาพนัธุ ์2532) 
  1.3 ใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่
ครอบครองใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุ มหีน้าทีใ่นการดาํเนินการดงัน้ี 
   1.3.1) แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีหน้าที่ร ับผิดชอบโดยตรงในการ
ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัที่ราชพสัดุภายในหน่วยงานนัน้ ๆ การจดัทําและควบคุมทะเบยีนทีร่าชพสัดุใหม้ี
ความสมบรูณ์และเป็นปจัจุบนั รวมทัง้ควบคุมการใชห้รอืขอเปลีย่นแปลงการใชใ้หถู้กตอ้ง 
   1.3.2) ทํารายงานการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีต่าม 1. ตามแบบที่
กรมธนารกัษ์กาํหนดและจดัสง่ใหก้ระทรวงการคลงัทราบเป็นประจาํทุกปี 
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   1.3.3) หากมกีารบุกรุกใหห้น่วยงานประสานงานกบักรมธนารกัษ์เพื่อวางแผนและ
ดาํเนินการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกกนัอยา่งใกลช้ดิ  
  1.4 ใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่
ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพสัดุ ก่อสร้างรัว้เฉพาะที่ดนิราชพสัดุแปลงที่มคีวามจําเป็นรบีด่วน           
ทีจ่ะตอ้งป้องกนัการบุกรุก โดยใหก้รมธนารกัษ์แจง้ความจาํเป็นดงักล่าวใหส้าํนักงบประมาณทราบอกี
ครัง้หน่ึงในปีเดยีวกบัที่ส่วนราชการทีค่รอบครองทีด่นิแปลงทีม่ปีญัหาเร่งด่วนจะตอ้งลอ้มรัว้เสนอตัง้
งบประมาณ ทัง้น้ีการสร้างรัว้ดงักล่าวมลีกัษณะชัว่คราวและใช้วสัดุหรอืสิง่ก่อสร้างที่ประหยดั เช่น  
ปลกูตน้ไมล้อ้มรอบ 
 ในกรณทีีย่งัไมไ่ดม้กีารสรา้งรัว้ลอ้ม ใหส้ว่นราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีค่รอบครองใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุจดัเจา้หน้าทีต่รวจแนวเขตที่ดนิอยู่เสมอ 
ถา้มปีญัหาการบุกรุกเกดิขึน้หรอืมกีารละเมดิสทิธเิกดิขึน้ใหด้ําเนินการตามระเบยีบหรอืตามกฎหมาย
ทนัท ี(มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2538) 
  1.5 กรณีทีห่มดความจําเป็นหรอืเลกิใชป้ระโยชน์ทีร่าชพสัดุ ใหส้่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ                    
รบีดาํเนินการตามกฎหมายทีร่าชพสัดุ โดยสง่คนืทีร่าชพสัดุนัน้ใหแ้ก่กรมธนารกัษ์ หากปล่อยทิง้วา่งไว้
จนเกิดการบุกรุก ให้กรมธนารกัษ์รายงานส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ และองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีค่รอบครองใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุพจิารณาดําเนินการทางวนิัยกบัเจา้หน้าที่
ผูร้บัผดิชอบของหน่วยงานทีป่ลอ่ยปละละเลยไมป่ฏบิตัติามกฎหมายทีร่าชพสัดุ 
  1.6 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
ที่ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพสัดุจัดทําแผนการใช้ที่ราชพสัดุในแต่ละปีส่งให้กรมธนารกัษ์               
เพือ่ประกอบการพจิารณาเกีย่วกบัการใชท้ีร่าชพสัดุวา่มคีวามเหมาะสมเพยีงใด 
  1.7 ในการส่งมอบรบัมอบงานในหน้าทีเ่มื่อมกีารแต่งตัง้โยกยา้ย ใหม้กีารส่งมอบรบัมอบ 
ทีร่าชพสัดุในความครอบครองใชป้ระโยชน์ดว้ย 
  1.8 ในการพจิารณาความดคีวามชอบ ใหส้ว่นราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพสัดุ นําผลการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัที ่
ราชพสัดุของเจา้หน้าทีไ่ปเป็นองคป์ระกอบสว่นหน่ึงในการพจิารณาความดคีวามชอบดว้ย 
  1.9 หากส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่
ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุปล่อยปละละเลยให้เกิดการบุกรุกที่ราชพัสดุหลังจากมติ
คณะรฐัมนตรน้ีี ใหห้น่วยงานนัน้ ๆ ดาํเนินการทางวนิยักบัเจา้หน้าทีท่ีป่ลอ่ยปละละเลยทนัท ี
 
 2. มาตรการทีก่าํหนดใหก้ระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ์) ตอ้งดาํเนินการ 
  2.1 มาตรการในการป้องกนัการบุกรุกทีร่าชพสัดุ 
  1) ใหก้ระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ์) สาํรวจและตรวจสอบทีด่นิราชพสัดุทัว่ประเทศว่า 
มอียู่เท่าใด ทีใ่ดบา้ง แลว้แจง้ส่วนราชการทีค่รอบครองทราบเพื่อเป็นการประสานในการป้องกนัดูแล
ไมใ่หม้กีารบุกรุกทีร่าชพสัดุ (มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2538) 
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  2) ให้กระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ์) ดําเนินการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่            
ที่ร ับผิดชอบงานที่ราชพัสดุของส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้ทราบถึง 
กฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตร ีรวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการรายงานผลการปฏบิตังิาน
ทีร่าชพสัดุใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
  3) ใหก้ระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ์) ปรบัปรุงทะเบยีนและฐานขอ้มูลที่ราชพสัดุให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจนเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงและ                 
เป็นหลกัฐานในการส่งมอบรบัมอบงานในหน้าที่ รวมทัง้ให้มขี้อมูลในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์             
ซึ่งสามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในการใชท้ีร่าชพสัดุใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุดว้ย 
  4) ใหก้ระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ์) ดําเนินการใหม้กีฎหมายหรอืระเบยีบที่กําหนด
หน้าทีใ่หธ้นารกัษ์พืน้ที ่มหีน้าทีต่รวจสอบการใชป้ระโยชน์ของส่วนราชการเป็นประจําทุกปี โดยใหม้ี
อํานาจตรวจสอบเช่นเดยีวกบัการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ทัง้น้ี เพื่อใหป้ฏบิตัิ
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและใหก้ระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ์) ดําเนินการ
ใหม้บีทกาํหนดโทษเจา้หน้าทีข่องสว่นราชการผูค้รอบครองใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุดว้ย 
  2.2 มาตรการในการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีร่าชพสัดุ ใหก้ระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ์) 
ดําเนินการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีร่าชพสัดุตามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการแกไ้ขปญัหา
การบุกรุกที่ดนิของรฐั พ.ศ. 2545 โดยราษฎรที่โต้แยง้กรรมสทิธิใ์หด้ําเนินการพสิูจน์สทิธ์ภายใต้
ระเบยีบดงักลา่วตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
  1) ใหก้รมธนารกัษ์กาํหนดแปลงหรอืพืน้ทีท่ีจ่ะดาํเนินการโดยประสานงานกบัสว่นราชการ
ผูค้รอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพสัดุ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานทอ้งถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบรหิารส่วนตําบล เพื่อศกึษาและวเิคราะห์สภาพปญัหาความพร้อม 
และพนัธมติรในการดําเนินการ รวมทัง้ประชาสมัพนัธใ์หก้ลุ่มผูต่้อตา้นทราบประโยชน์ของการสาํรวจ 
แล้วจงึจดัทํารายละเอียดของแผนให้ชดัเจน รวมทัง้เป้าหมายของแผน/กิจกรรม ปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่จะดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ก.บ.ร.)                  
เพือ่ประสานงานในการขอตัง้งบประมาณรายจา่ยตามกระบวนการงบประมาณต่อไผ (มตคิณะรฐัมนตรี
เมือ่วนัที ่3 มถุินายน 2546) 
  2) สํารวจทางกายภาพ พรอ้มกบัจดัทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการตรวจสอบ 
สทิธกิารไดม้า รวมทัง้สอบสวนการไดม้าและความประสงคข์องประชาชน โดยดาํเนินการร่วมกบัฝา่ยปกครอง 
หน่วยงานทอ้งถิน่เจา้ของพืน้ที ่และสว่นราชการผูค้รอบครองใชป้ระโยชน์ 
  3) จากผลการสํารวจทางกายภาพและการสอบสวนให้จําแนกกลุ่มผู้บุกรุกที่ราชพสัดุ
ออกเป็น 2 ประเภท และใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
   3.1) ผูบุ้กรุกประเภทมเีอกสารสทิธ ิหรอือ้างว่าได้ครอบครองทําประโยชน์มาก่อน 
การเป็นทีร่าชพสัดุ ใหร้วบรวมรายละเอยีดและขอ้เทจ็จรงิส่งให ้ก.บ.ร. จงัหวดั เพื่อดําเนินการพสิูจน์สทิธิ
ตามหลกัเกณฑ ์และเมือ่ผลการพสิจูน์เป็นทีย่ตุแิลว้ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
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   3.1.1) กรณี กบร.จงัหวดัเห็นว่า ราษฎรได้ครอบครองทําประโยชน์ภายหลงัการ
สงวนหวงห้าม หากราษฎรเหน็ดว้ยและยนิยอมเช่า ใหด้ําเนินการจดัให้เช่าได้โดยไม่จําเป็นต้องให ้
สว่นราชการผูค้รอบครองใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุสง่คนืหรอืใหค้วามยมิยอมก่อน ทัง้น้ี การจดัใหเ้ช่า
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1) ใหผู้ถ้อืครองทีด่นิหรอืทายาททีอ่ยู่ก่อนการสาํรวจตามขอ้ 2) เช่าทีด่นิตามเน้ือที่
ครอบครองใชป้ระโยชน์จรงิเป็นการชัว่คราวไมเ่กนิครัง้ละ 3 ปี โดยอตัราค่าธรรมเนียมใหก้ําหนดตาม
ประเภทการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิเป็นสาํคญั ส่วนอตัราค่าเช่าใหพ้จิารณากําหนดในลกัษณะสงเคราะห์
และเชงิพาณิชย ์โดยสญัญาเช่าใหเ้ป็นไปตามแบบของกระทรวงการคลงั (มตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่ 
25 มถุินายน 2545) 
   (2) หา้มเปลีย่นวตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบแลว้ 
   (3) ในกรณีที่การจัดให้เช่าติดขัดกฎหมายผังเมือง ให้กรมธนารักษ์มีอํานาจ
ดําเนินการจดัให้เช่าไปก่อนแล้วให้ประสานงานกรมโยธาธิการและผงัเมอืงเพื่อดําเนินการแก้ไข
ขอ้บงัคบัผงัเมอืงใหส้อดคลอ้งกบัการจดัใหเ้ชา่ต่อไป 
   สําหรบัราษฎรที่ไม่เหน็พอ้งกบัความเหน็ของ กบร. จงัหวดั ใหด้ําเนินการรวบรวม
พยานหลกัฐานสง่ใหพ้นกังานอยัการดาํเนินคดตีามกฎหมายทนัท ี
   3.1.2) กรณี กบร.จงัหวดัเหน็ว่าราษฎรไดค้รอบครองทําประโยชน์มาก่อนการสงวน
หวงห้าม ให้กรมธนารกัษ์และส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพสัดุเร่งพจิารณาว่า 
เหน็ชอบดว้ยกบั กบร.จงัหวดัหรอืไม ่ทัง้น้ี ภายในกําหนด 60 วนั เพือ่แจง้ให ้กบร.จงัหวดัดาํเนินการ
ต่อไป 
   3.2) ผูบุ้กรุกทีค่รอบครองทีด่นิภายหลงัการสงวนหวงหา้ม 
   3.2.1) หากยนิยอมเช่า ใหด้าํเนินการจดัใหเ้ช่าตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 3.1.1) 
(1)  - (3) 
   3.2.2) หากราษฎรรายใดไม่ยนิยอมเช่า ให้รวบรวมพยานหลกัฐานส่งให้พนักงาน
อยัการคาํเนินคดตีามกฎหมายทนัท ี
  4) ผูเ้ขา้ถอืครองทีด่นิภายหลงัจากวนัทีท่างราชการทําการสํารวจถอืว่าเป็นผูบุ้กรุกทีด่นิ
ของรฐัใหด้าํเนินตามกฎหมายโดยเครง่ครดั 
  5) พืน้ทีภ่ายหลงัการพสิจูน์สทิธติามหลกัเกณฑข์อง กบร.ใหก้ระทรวงการคลงั (กรมธนารกัษ์) 
จดัทําแผนงานและโครงการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของรฐั แผนการโยกยา้ย
ราษฎร และการจดัทาํแนวเขตถาวรและการดแูลรกัษาเพือ่ใหก้ารใชท้ีร่าชพสัดุเกดิประโยชน์สงูสดุ 
  6) ใหผู้ต้รวจราชการสาํนักนายกรฐัมนตรปีระจาํเขตตรวจราชการทุกเขตกํากบัตดิตามผล
การดาํเนินการตามแผนการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีร่าชพสัดุ 
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7.3 ลกัษณะการละเมิดสิทธิ 

 จากการศกึษารายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเรื่องที่ราชพสัดุเฉพาะกรณี

คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ขปญัหาพบลกัษณะ

การละเมดิสทิธ ิดงัต่อไปน้ี 

 ลกัษณะพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

 - หน่วยงานราชการไมด่าํเนินการออกเอกสารสทิธ ิโดยอา้งวา่เป็นทีส่งวนหวงหา้ม หรอืทีร่าชพสัดุ 
 - หน่วยงานราชการอา้งว่าเป็นทีด่นิทีห่น่วยราชการเคยใชป้ระโยชน์ แต่ไม่มหีลกัฐานยนืยนั 
และขอบเขตการใชป้ระโยชน์ไมแ่น่นอน  
 - ทีด่นิราชพสัดุทบัซอ้นกบัทีด่นิอยูอ่าศยัหรอืทีท่าํกนิของราษฎร 
 - หน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของราษฎร เช่น การปรบั
สภาพพืน้ทีข่องราษฎร   
 - เจา้หน้าทีร่ฐัใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล ่ขม่ขู ่คุกคาม ดาํเนินคด ี 
 - เจา้หน้าทีร่ฐัไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นของราษฎรในการรงัวดั นําชี ้แนวเขต 
 - ราษฎรไมท่ราบการประกาศการสงวนหวงหา้ม หรอืการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ 
 - ราษฎรไมม่สีว่นรว่มในกระบวนการพสิจูน์สทิธิ ์
 - เจา้หน้าทีร่ฐัพดูจาโน้มน้าว โฆษณาชวนเชือ่ แต่ไมป่ฏบิตัติามทีพ่ดูนัน้ 
 - หน่วยงานราชการบบีบงัคบัใหร้าษฎรเช่าพื้นที่ ตามโครงการรฐัเอื้อราษฎร์ และโครงการ
แปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน ตามนโยบายรฐับาล  
 สาเหตกุารละเมิดสิทธิ 

 - หน่วยงานราชการไม่มกีารลงไปสํารวจพื้นที่ว่ามรีาษฎรครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อน
หรอืไม ่แต่เป็นการขดีขอบเขตบนแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ 
 - หน่วยงานราชการมคีวามตอ้งการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 
 - ทีร่าชพสัดุไมม่ขีอบเขตทีช่ดัเจน 
 - ไม่มพียานหลกัฐานการประกาศสงวนหวงหา้มที่ชดัเจน เช่น เอกสารการประกาศสงวนหวงหา้ม 
ขอบเขตที่ตัง้และอาณาเขตที่สงวนหวงห้าม เน้ือที่ในการสงวนหวงห้าม หน่วยงานประกาศที่สงวน 
หวงหา้มทีด่นินัน้ เป็นตน้ 
 - ไมม่กีระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจนของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผลกระทบของราษฎรจากการถกูละเมิด 

 - ราษฎรขอออกเอกสารสทิธใินทีค่รอบครองทาํประโยชน์ไมไ่ด ้
 - ราษฎรเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในทีด่นิไมไ่ด ้
 - ราษฎรถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี
 - ราษฎรถูกบงัคบั ขบัไล ่ออกจากพืน้ที ่
 - ราษฎรสญูเสยีทรพัยส์นิและทีด่นิทาํกนิ 
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 รายละเอยีดปรากฏตามฐานขอ้มูลการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนกรณีที่ราชพสัดุ เฉพาะกรณี

คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ ตรวจสอบพบการละเมดิสทิธ ิตวัอยา่งเชน่ 

 1. รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี 557/2550 เรื่อง สิทธิในทรพัยสิ์น กรณีกองทพัเรือขอ
ออกหนังสือสาํคญัสาํหรบัท่ีหลวงทบัท่ีอยู่อาศยัและท่ีทํากินของราษฎร ก่ิงอาํเภอเกาะช้าง 
จงัหวดัตราด 
 กรณีรอ้งเรยีนว่า ราษฎรที่อยู่อาศยัอยู่บนเกาะชา้งสบืต่อมาจากบรรพบุรุษนานกว่า 100 ปีแลว้ 
โดยไดเ้สยีภาษีบํารุงท้องที่ (ภบท.5) ต่อเน่ืองมาทุกปี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2498 ทางราชการไดแ้จ้งให้
ราษฎรไปแจ้งการครอบครองที่ดินเพื่อดําเนินการออกเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)              
แต่เน่ืองจากการแจง้ข่าวเป็นไปอย่างไม่ทัว่ถงึเพราะการเดนิทางไม่สะดวก จงึทําใหร้าษฎรหลายราย
ไมไ่ดแ้จง้การครอบครองตามทีร่าชการกาํหนด 
 ในปี พ.ศ.2510 ไดม้มีต ิครม.ใหก้องทพัเรอืเขา้ใชพ้ืน้ทีบ่นเกาะชา้งบางสว่นเพื่อประโยชน์ใน
ราชการทหาร โดยไมไ่ดท้าํการสาํรวจวา่พืน้ทีด่งักลา่วมรีาษฎรครอบครองทาํประโยชน์อยูก่่อนหรอืไม ่
พ.ศ.2538 กองทพัเรอืไดเ้ขา้มาทาํการรงัวดัทีด่นิบนเกาะชา้งแต่ถูกราษฎรคดัคา้นไมย่อมใหร้งัวดัทีด่นิ
ทางกองทพัเรอื จงึได้ส่งพลเรอืตรสีนิศกัดิ ์ศรพีพิฒัน์ เป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุมกบัราษฎร และได้บอก           
ใหร้าษฎรอยา่คดัคา้นการรงัวดั โดยบอกวา่จะพสิจูน์สทิธใิหห้ลงัการรงัวดัแลว้ แต่กไ็มม่กีารดาํเนินการ
ใด ๆ นอกจากน้ี ในปี พ.ศ.2541-2542 กองทพัเรอืยงัไดแ้จง้ความดําเนินนคดกีบัราษฎรจํานวน 14 ราย         
ในขอ้หาบุกรุกที่ราชพสัดุ ทําให้ราษฎรเดอืดร้อนเป็นจํานวนมาก ต่อมาปี 2546 ศาลชัน้ต้นได้มคีํา
พพิากษายกฟ้อง 11 ราย เน่ืองจากพจิารณาแลว้ว่า ราษฎรไม่เจตนาบุกรุก การกระทําดงักล่าวแสดงว่า
กองทพัเรอื ไมด่าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หไ้วก้บัราษฎร 
 ในปี 2547 รฐับาลไดม้กีารตัง้คณะทํางานแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั ใหม้คีณะอนุกรรมการ
ซึ่งมพีลเอกสุรนิทร์ พกุิลทอง เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ดงักล่าว คณะอนุกรรมการฯ ไดเ้รยีก
ประชุมราษฎร ชี้แจงว่าจะเขา้มาดําเนินการพสิูจน์สทิธ ิแยกพืน้ทีข่องชาวบา้นกบัของทางราชการใหช้ดัเจน 
แต่กองทพัเรอืไมย่อมรบัการดาํเนินการดงักลา่ว 
 ต่อมาราษฎรผูเ้ดอืดรอ้น ชื่อ นางสมหมาย จนัเดมิ ไดร้อ้งเรยีนเพิม่เตมิ ในปญัหาความเดอืดรอ้น           
ทีไ่ดร้บัว่า ทีด่นิทีเ่คยอยู่มา 50 ปี ซึ่งเดมิเป็นทีด่นิของบรรพบุรุษ ส่วนหน่ึงนางสมหมายฯ ไดท้ําเป็น
สนามฟุตบอล เพื่อให้คนในชุมชนไดเ้ล่นกฬีาร่วมกนั ต่อมาได้ขอให้เป็นลานจอดเฮลคิอปเตอร์ของ
นายกรฐัมนตรทีกัษิน ชนิวตัร ในการประชุมคณะรฐัมนตรสีญัจร ที่เกาะชา้ง แต่กไ็ม่ไดม้กีารประชุม  
แต่ก็มไิด้มกีารใช้ตามที่ขอ ต่อมาทหารก็มไิด้คืนที่ดงักล่าวให้ผู้ร้อง ปจัจุบนักลายเป็นที่ของทหาร              
ผูร้้องไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่ได้ เช่น ปลูกบ้านไม่ได้ ตดัต้นไมไ้ม่ได้ เมื่อสอบถามกบัผูท้ี่มา
ดาํเนินการกไ็ดร้บัคาํตอบวา่เจา้นายสัง่มาและบอกวา่เป็นทีข่องกองทพัเรอื อยูร่ะหวา่งพสิจูน์สทิธิ ์
 กรณน้ีีผูร้อ้งจงึรอ้งขอความเป็นธรรม เน่ืองจากเป็นทีด่นิทีอ่ยูร่ะหวา่งการพสิจูน์สทิธ ิเป็นทีด่นิ
ของผู้ร้องที่อยู่หลงัที่ดนิที่มเีอกสาร ส.ค.1 ทําไมทหารจงึรบีร้อนยดึที่ดนิดงักล่าว และสามารถปลูกสร้าง             
สิง่ใดกไ็ด ้แต่นางสมหมายฯ ทาํไมไ่ด ้มกีารดาํเนินการอะไร เมือ่ไร กจ็ะถูกจบักุมทนัท ี
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 กรณทีี ่1 ผูร้อ้งไดค้รอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิพพิาทมาเป็นเวลาชา้นานแลว้โดยมหีลกัฐาน
การใบแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค.1) การเสยีภาษีบํารุงทอ้งที่ (ภบท.5) และการทําประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศยัและทีท่ํากนิ ในขณะทีก่องทพัเรอืมาขอสงวนหวงหา้มในปี พ.ศ. 2510 หลงัจากการออกใบแจง้
การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) ประมาณ 12 ปี อกีทัง้มขีอ้โต้แยง้จากกรมพฒันาที่ดนิว่า พื้นที่ทีส่งวน
หวงห้ามนัน้ เป็นพื้นที่ที่ต้องกนัออกจากพื้นที่ป่าไมถ้าวรตามการสํารวจของกรมพฒันาที่ดนิเมื่อปี 2507             
ทีไ่ดเ้สนอต่อคณะรฐัมนตรเีสยีก่อน ซึ่งกองทพัเรอืจะอา้งแผนที่แนบทา้ยมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อปี 2510 นัน้ 
เป็นการไมช่อบ ประกอบกบั “ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่องเสรจ็ที ่ 256  - 257/2538 
บนัทกึเรื่อง สถานะทางกฎหมายของที่ดนิที่สงวนหวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการแต่ทางราชการ            
ยงัไม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ เหน็ว่า ทีด่นิในเขตทีม่ปีระกาศสงวนหรอืหวงหา้มไวเ้พื่อประโยชน์ของ             
ทางราชการตามกฎหมาย จะมสีถานะเป็นทีร่าชพสัดุหรอืไม่ ตอ้งพจิารณาว่าส่วนราชการไดเ้ขา้ใช้
ประโยชน์แลว้หรอืไม่ ถ้าเขา้ใชป้ระโยชน์แลว้ที่ดนิดงักล่าวกเ็ป็นที่ราชพสัดุ แต่ถ้ายงัไม่ไดเ้ขา้ใช้
ประโยชน์หรอืใชป้ระโยชน์บางสว่น สว่นทีย่งัไม่ไดใ้ชก้ไ็มเ่ป็นทีร่าชพสัดุ” ซึง่กองทพัเรอืกไ็มไ่ดแ้สดง
ใหเ้หน็ชดัเจนวา่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในพืน้ทีพ่พิาทดงักล่าวอยา่งไร เพยีงแต่อา้งลอย ๆ วา่ ไดใ้ชฝึ้กยุทธวธิ ี
ฝึกหาข่าว เป็นต้น แต่ก็เป็นที่ทราบกนัดีว่าชุมชนเกาะช้างนัน้เป็นชุมชนเก่าแก่ พระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 เคยเสดจ็ประพาส เมื่อปี พ.ศ. 2430 2432 และ 2444 ดงันัน้
หากกองทพัเรอือ้างว่าได้ใช้ประโยชน์เตม็ทัง้แปลงก็หมายความว่า กองทพัเรอืได้ใชท้ี่อยู่อาศยัของ
ราษฎรเป็นพืน้ทีฝึ่ก หรอืใชป้ระโยชน์ในกจิการของกองทพัเรอืดว้ย ซึ่งไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ ทีร่าษฎร
ยนืยนัวา่ไมเ่คยเหน็การใชป้ระโยชน์ใด ๆ ของกองทพัเรอื ในทีอ่ยูอ่าศยัของตน ดงันัน้ จะมเีพยีงเฉพาะ
ที่ดินที่กองทพัเรือซื้อมาจากหลวงราชภัณฑ์โภคากร (บริเวณสวนหลวง) เท่านัน้ที่ควรเป็นที่ราชพสัดุ               
ส่วนทีด่นินอกจากนัน้กองทพัเรอืจําเป็นตอ้งพสิูจน์ใหไ้ดว้่าไดท้ําประโยชน์ในพืน้ที่อย่างไร แต่กองทพัเรอื 
ไม่สามารถพสิจูน์ได ้ แต่กองทพัเรอืไดม้าทําการรงัวดัเพือ่ขอออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ (น.ส.ล.) 
แต่ไม่สามารถทําไดเ้น่ืองจากราษฎรไดค้ดัคา้นไวต้ลอด จนกระทัง่กองทพัเรอืไดส้่งพลเรอืตรสีนิศกัดิ ์
ศรีพิพฒัน์ เป็นตัวแทนเข้ามาเจรจากับราษฎรเพื่อไม่ให้คัดค้าน โดยอ้างว่าจะยินยอมให้ราษฎร
ดําเนินการพสิูจน์สทิธ ิกองทพัเรอืจงึสามารถดําเนินการรงัวดัและออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวง 
(น.ส.ล.) ได้ การที่ราษฎรยนิยอมชี้แนวเขตข้างเคียงให้ก็ไม่ได้เป็นไปโดยความยินยอมพร้อมใจ 
หากแต่จํายอมภายใต้ข้อเสนอของกองทัพเรือ คือ ขอให้เห็นแก่ความมัน่คงของประเทศชาต ิ               
และจะยนิยอมใหม้กีารออกเอกสารสทิธใินภายหลงัได ้ต่อมากองทพัเรอืกลบัใชห้นังสอืสาํคญัสําหรบั
ทีด่นิ (น.ส.ล.) ดงักล่าวเป็นหลกัฐานในการแจง้ความดาํเนินคดกีบัราษฎร และจนปจัจุบนัน้ี ผูร้อ้งกย็งั
ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาสทิธใินทีด่นิได ้ ทาํใหผู้ร้อ้งไมส่ามารถดาํเนินการพฒันาพืน้ทีแ่ละดาํรงชวีติได้
อยา่งปกตสิุข การกระทาํดงักล่าวจงึเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและไมเ่ป็นธรรมต่อผูร้อ้ง ตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 26 การใชอ้ํานาจโดยองคก์รของรฐัทุกองคก์ร ตอ้งคาํนึงถงึ
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธ ิและเสรภีาพ มาตรา 27 สทิธแิละเสรภีาพที่รฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไว ้              
โดยชดัแจง้ โดยปรยิาย หรอืโดยคําวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ ย่อมไดร้บัความคุม้ครองและผูกพนั
รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และองค์กรอื่น ของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย
และการตคีวาม กฎหมายทัง้ปวง มาตรา 48 สทิธใินทรพัยส์นิของบุคคลยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง และ
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รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 29 การใชอ้ํานาจโดยองคก์รของรฐัทุกองคก์ร 
ตอ้งคาํนึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ สทิธแิละเสรภีาพ มาตรา 27 สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญน้ี
รบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปรยิายหรอืโดยคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองและ
ผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคก์รตามรฐัธรรมนูญ และหน่วยงานของรฐัโดยตรง ในการ
ตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง มาตรา 41 สทิธขิองบุคคลใน
ทรพัยส์นิยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
 กรณีที ่2 ผูร้อ้งทีม่ใีบแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) หรอืหลกัฐานการครอบครองทําประโยชน์
อยา่งอื่นทีอ่ยูน่อกเขตหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ (น.ส.ล.) ไดไ้ปขอออกเอกสารสทิธจิากสาํนักงานทีด่นิ
จงัหวดัตราด สาขาแหลมงอบ แต่ไม่สามารถออกเอกสารสทิธไิด ้และต่อมาไดม้กีารนําเรื่องเขา้สู่การ
พจิารณาของคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกทีด่นิของรฐั จงัหวดัตราด ซึ่งไดม้มีตใิหด้ําเนินการ
ออกเอกสารสทิธใิห้ผูร้้องได้ แต่เมื่อคณะกรรมการแก้ไขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรฐั จงัหวดัตราด            
ได้ส่งเรื่องให้กรมธนารกัษ์พจิารณา กรมธนารกัษ์กลบัไม่ยอมส่งเรื่องให้กรมที่ดนิไปดําเนินการต่อ  
โดยอา้งว่าทีด่นิดงักล่าวยงัไม่ไดม้กีารพสิจูน์สทิธ ิตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการ
บุกรกทีด่นิของรฐั ทัง้ทีท่ีด่นิดงักล่าวไมไ่ดอ้ยู่ในเขต น.ส.ล. ทีก่องทพัเรอือา้งวา่เป็นทีร่าชพสัดุแต่อย่างใด 
แต่กรมธนารกัษ์กลบัอ้างว่าทีด่นิราชพสัดุมมีากกว่าที่ออก(น.ส.ล. ไว ้ซึ่งอาจจะครอบคลุมที่ดนิที่อยู่
นอกเขต น.ส.ล. ไปด้วย ในขณะที่ผู้ร้องได้ชี้แจงในทางกลบักนัว่า หากผู้ขอออกเอกสารสทิธเิป็น
นายทุนกส็ามารถดําเนินการออกไดโ้ดยกองทพัเรอืและกรมธนารกัษ์ไม่ไดเ้สนอใหม้กีารพสิูจน์สทิธิ
ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกทีด่นิของรฐั แต่อยา่งใด และจากหลกัฐานการ
ขอออก น.ส.ล. ของกองทพัเรอืปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า กองทพัเรอืไดข้อออกหนังสอืสําคญัสาํหรบัทีด่นิ 
(น.ส.ล.) เตม็ทัง้แปลง แต่ผูแ้ทนของกองทพัเรอืสามารถนําชีไ้ดเ้พยีงเท่าทีอ่อก น.ส.ล. เท่านัน้ ไม่ได้
นําชี้ตามที่กองทพัเรอือ้างภายหลงัแต่อย่างใด ดงันัน้กองทพัเรอืจะอ้างว่าที่ดนิที่ขอสงวนหวงหา้มมี
มากกว่าทีด่นิทีผู่แ้ทนของกองทพัเรอืนําชี้ออก น.ส.ล. ไม่น่าจะเป็นขอ้อา้งทีร่บัฟงัได ้อกีทัง้หลกัฐาน
การครอบครองทําประโยชน์ของผู้ร้องที่อยู่นอกเขต น.ส.ล. ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นใบแจ้งการ
ครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) ซึ่งเป็นหลกัฐานทีอ่อกตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2498 และมมีาก่อน
การขอสงวนหวงหา้มของกองทพัเรอื ในปี พ.ศ. 2510 จงึไมม่คีวามจาํเป็นอนัใดทีจ่ะตอ้งไปพสิจูน์สทิธ ิ
การที่กรมธนารักษ์ไม่ยินยอมให้ผู้ร้องที่มีใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หรือหลักฐานการ
ครอบครองทาํประโยชน์อยา่งอื่นทีอ่ยูน่อกเขตหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ (น.ส.ล.) ออกเอกสารสทิธใิน
ทีด่นิไดน้ัน้เป็นการกลา่วอา้งทีไ่มม่เีหตุผลเพยีงพอทีจ่ะรบัฟงัได ้และการทีน่ายทุนสามารถออกเอกสาร
สทิธใินทีด่นิไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นการพสิจูน์สทิธติามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรก
ที่ดินของรฐั เช่นเดียวกันกบัผู้ร้อง ทําให้ผู้ร้องต้องเสยีสิทธิอนัชอบธรรมของตนในการที่จะได้รบั
เอกสารสทิธ ิการกระทําดงักล่าวของกรมธนารกัษ์จงึเป็นละเมดิสทิธมินุษยชน และไม่เป็นธรรมต่อ           
ผู้ร้อง ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 48 สทิธใินทรพัย์สนิของบุคคล            
ย่อมไดร้บัความคุม้ครอง และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 สทิธขิอง
บุคคลในทรพัยส์นิยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
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 กรณีที ่3 สํานักงานทีด่นิจงัหวดัตราด สาขาแหลมงอบ การนําเรื่องเขา้สู่การพจิารณาของ
คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรกทีด่นิของรฐั จงัหวดัตราด ซึง่มอีงคป์ระกอบเฉพาะจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวขอ้ง และหน่วยงานราชการยงัเป็นคู่กรณีพพิาทกบัชาวบา้นผูเ้ดอืดรอ้น จงึทําใหก้าร
แก้ไขปญัหาเป็นการพจิารณาขอ้มูลหลกัฐานที่ทางราชการทําขึน้ดา้นเดยีว ผูร้อ้งไม่มโีอกาสในการ
นําเสนอหลกัฐานและชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ กระบวนการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วจงึถอืเป็นละเมดิสทิธมินุษยชน 
และไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้ง ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 60 บุคคลย่อมมสีทิธ ิ           
มสีว่นรว่มในกระบวนการพจิารณา ของเจา้หน้าทีข่องรฐัในการปฏบิตัริาชการทางปกครองอนัมผีลหรอื 
อาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 
58 บุคคลย่อมมสีทิธมิสี่วนร่วมในกระบวนการพจิารณาของเจา้หน้าทีข่องรฐัในการปฏบิตัริาชการทาง
ปกครองอนัมผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน  
 2. รายงานผลการตรวจสอบท่ี 355/2550 เรื่อง ท่ีในท่ีดิน กรณีท่ีราชพสัดทุบัท่ีดินทาํกิน
ของราษฎร ตาํบลเชียงคาน อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
 กรณีการรอ้งเรยีนของราษฎรทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีต่ําบลเชยีงคาน อําเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
ประมาณ 500 คน กําลงัถูกเร่งรดัใหเ้ช่าทีด่นิราชพสัดุ ผูร้อ้งขอใหห้น่วยงานรฐัดําเนินการพสิจูน์สทิธ ิ
เน่ืองดว้ยเป็นทีด่นิตกทอดจากบรรพบุรุษทีค่รอบครองทีด่นิก่อนปี พ.ศ. 2472 แต่ทางราชการอา้งว่า          
มกีารสงวนหวงหา้มใหเ้ป็นสนามบนิโดยมเีครื่องบนิขึน้-ลง จาํนวน 2 ลํา ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 จงึได้
ขึน้ทะเบยีนที่ราชพสัดุ เลขที่ 813 และมหีน่วยงานราชการ อาท ิโรงพยาบาลเชยีงคาน ต้องการใช้
ทีด่นิดงักลา่ว ทาํใหชุ้มชนในพืน้ทีถู่กขบัไล่หลายครัง้ ในปี 2548 ราษฎรในพืน้ทีถู่กกดดนัใหท้าํสญัญา
เชา่ทีร่าชพสัดุในราคาสงู โดยอา้งนโยบายแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนของรฐับาล 
 จากการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ พบว่า มคีวามคลาดเคลื่อนไม่ตรงกนัระหว่างทะเบยีนที่ดิน            
รกรา้งวา่งเปลา่ซึง่รฐับาลหวงหา้มกบัทะเบยีนทีร่าชพสัดุ ลย 813 ทีข่ ึน้ทะเบยีนเมือ่ปี พ.ศ. 2525 ทัง้ที่
ทางสํานักงานธนารักษ์พื้นที่เลย อ้างว่าเป็นการขึ้นทะเบียนตามทะเบียนเดิม ข้อความเกี่ยวกับ
ขอบเขตทีต่ัง้ของแปลงทีด่นิเปรยีบเทยีบกนัไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่ 6 เปรยีบเทยีบทะเบยีนทีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่ซึง่รฐับาลหวงหา้มกบัทะเบยีนทีร่าชพสัดุ 

ทิศ 
ทะเบียนเดิม (2480) ทะเบียนท่ีราชพสัด ุ(2525) 

ขอบเขต ระยะ (เมตร) ขอบเขต ระยะ (เมตร) 

เหนือ ทางหลวง 1,000 ถนนสายเชยีงคาน-ปากชม 750 

ใต ้ ปา่และทุง่นา 1,000 ทีด่นิเอกชน 1,000 

ตะวนัตก หมูบ่า้นในเมอืง 750 ทางสาธารณะ 1,000 

ตะวนัออก ปา่ 750 ทีด่นิเอกชน 750 
 

 จากตารางพบว่า การนําเอาทะเบยีนที่ดนิรกร้างว่างเปล่ามาขึ้นทะเบยีนที่ราชพสัดุมคีวาม
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกนัในสองจุด คือ ด้านที่แปลงที่ดินจดและระยะความยาวในแต่ละด้าน การที่ข้อความ              
ในทะเบยีนมขีอ้ความไมต่รงกนัมนีัยสาํคญัทีก่ระทบต่อสทิธใินทีด่นิของราษฎร กล่าวคอื ทางทศิเหนือ
ตามทะเบยีนเดมิมไิด้ระบุชื่อถนน ระบุเพยีงว่า “ทางหลวง” ซึ่งเป็นประเดน็ที่ผูร้อ้งโต้แยง้ว่าขณะที่มกีาร  
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หวงหา้มเมื่อปี พ.ศ. 2472 ยงัไม่มกีารสรา้งถนนสายเชยีงคาน - ปากชม และทศิตะวนัตกทีท่ะเบยีนเดมิระบุ 
“หมู่บ้านในเมอืง” แต่ในทะเบยีนที่ราชพสัดุกลบัระบุเป็น “ทางสาธารณะ” ซึ่งขอ้ความที่เปลี่ยนไปน้ี
กระทบต่อสทิธขิองราษฎรเพราะแปลงทีด่นิราชพสัดุอาจทบัทีด่นิของราษฎรได ้ซึง่สาํนักงานธนารกัษ์
กม็ไิดช้ี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของทะเบยีนสองฉบบั แต่กลบับอกเพยีงว่าทะเบยีนทีร่าชพสัดุ           
มทีีม่าจากทะเบยีนทีด่นิรกรา้งว่างเปล่าซึ่งรฐับาลหวงหา้มและมไิดม้กีารระบุว่าเคยมกีารสํารวจรงัวดั
อนันําไปสู่การเปลีย่นแปลงของขอ้ความของขอบเขตและความในแต่ละดา้นและเมื่อพเิคราะหร์่วมกบั
ขอ้มลูจากผูร้อ้งทีย่นืยนัถงึประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานของชุมชนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีพ่พิาท ในขณะที ่
ผูร้อ้งมไิดม้ขีอ้มูลที่ดกีว่าทะเบยีนทัง้สองที่มคีวามผดิพลาดคลาดเคลื่อน ดงันัน้ คณะอนุกรรมการฯ            
จงึมคีวามเหน็ว่าแปลงทีด่นิตามทะเบยีนทีร่าชพสัดุมคีวามผดิพลาดคลาดเคลื่อนจากทะเบยีนเดมิและ
จากความผิดพลาดดังกล่าวทําให้ที่ตัง้แปลงที่ดินราชพัสดุทับที่ดินของราษฎร  จึงเห็นได้ว่า                  
การขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุเป็นความผดิพลาดของทางราชการอนัทาํใหเ้กดิการละเมดิสทิธใินทีด่นิของ
ราษฎร เพราะทําใหร้าษฎรเสยีโอกาสในการขอออกเอกสารสทิธใินทีด่นิและทําใหเ้กดิการดําเนินการ
ต่าง ๆ ของทางราชการทีก่ระทบต่อสทิธขิองราษฎร การแกไ้ขปญัหาของรฐัทีผ่า่นมาคอื การใหร้าษฎร
ในพืน้ทีเ่ช่าทีด่นิราชพสัดุ ซึ่งกรณีน้ีเป็นกรณีที่ยงัมกีารโต้เถยีงเรื่องกรรมสทิธิ ์ความชดัเจนเกี่ยวกบั
ขอบเขตและทีต่ัง้ของทีร่าชพสัดุกย็งัเป็นปญัหา และยงัไม่มกีารออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงทีจ่ะ
ระบุขอบเขตและเน้ือที่ดินอย่างแน่นอน ดงันัน้ เมื่อปญัหากรรมสทิธิใ์นที่ดินยงัไม่ชดัเจน การดําเนินการ               
ของทางราชการอาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายในสทิธแิละทรพัย์สนิของราษฎรได้ ซึ่งทางราชการ             
ควรจะใหม้กีารพสิจูน์สทิธหิรอืรงัวดัสาํรวจเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในเรื่องขอบเขตทีต่ัง้ของแปลงทีด่นิ
เสยีก่อน แต่สํานักงาน ธนารกัษ์มิได้ดําเนินการ กลบัจดัทําโครงการโครงการว่า “รฐัเอื้อราษฎร์”             
ด้วยการนําที่ราชพสัดุมาจดัให้เช่าเพื่ออยู่อาศยัและเป็นที่ดนิทํากนิของราษฎร โดยให้สทิธกิารเช่า               
มกีําหนดไม่เกิน 30 ปี ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการเพื่อให้ผู้เช่าสามารถเข้าโครงการ              
แปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน ซึ่งการดําเนินการเหล่าน้ีเป็นการกระทําอนัละเมดิสทิธใินทีด่นิของราษฎรและ
เป็นการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 26 การใช้
อํานาจโดยองค์กรของรฐัทุกองค์กร ตอ้งคํานึง ถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธ ิและเสรภีาพ มาตรา 27 
สทิธแิละเสรภีาพที่รฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวโ้ดยชดัแจ้ง โดยปรยิาย หรอืโดยคําวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ 
ยอ่มไดร้บัความ คุม้ครอง และผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตรศีาล และองคก์รอื่น ของ รฐัโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมายและการตคีวาม กฎหมายทัง้ปวง มาตรา 48 สทิธใินทรพัยส์นิของ
บุคคลย่อมไดร้บัความคุม้ครอง มาตรา 60 บุคคลย่อมมสีทิธมิสี่วนร่วมในกระบวนการพจิารณา ของเจา้หน้าที ่
ของรฐัในการปฏบิตัริาชการทางปกครองอนัมผีลหรอื อาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน และ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 29 การใชอ้ํานาจโดยองคก์รของรฐัทุกองคก์ร 
ตอ้งคาํนึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ สทิธแิละเสรภีาพ มาตรา 27 สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญน้ี
รบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปรยิายหรอืโดยคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองและ
ผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคก์รตามรฐัธรรมนูญ และหน่วยงานของรฐัโดยตรง ในการ
ตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง มาตรา 41 สทิธขิองบุคคลใน
ทรพัยส์นิยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง มาตรา 58 บุคคลยอ่มมสีทิธมิสีว่นร่วมในกระบวนการพจิารณาของ
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เจา้หน้าที่ของรฐัในการปฏบิตัริาชการทางปกครองอนัมผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพ
ของตน 
 3. รายงานผลการตรวจสอบท่ี 338/2552 เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกรมราชทณัฑข์อออก
หนังสือสาํคญัสาํหรบัท่ีหลวงแปลงเรือนจาํชัว่คราวเขากบทบัท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินทาํกินของ
ราษฎร 
 กรณีรอ้งเรยีนของราษฎรหมู่ 8, 9 และ 10 ตําบลนครสวรรคต์ก อําเภอเมอืงนครสวรรค ์            
ไดค้รอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิทีพ่พิาทมาตัง้แต่ก่อน พ.ศ. 2492 โดยมหีนังสอืแจง้การครอบครอง
ทีด่นิ (ส.ค.1) เป็นหลกัฐาน ต่อมาในปี 2513 ทางเรอืนจาํชัว่คราวเขากบไดอ้า้งสทิธเิหนือทีด่นิบรเิวณ
ดงักล่าว โดยอ้างว่าเป็นทีด่นิของเรอืนจํากลางนครสวรรค์และกรมราชทณัฑ์ตามเอกสารใบจองและ
หา้มมใิหร้าษฎรเขา้ไปทาํประโยชน์ในทีด่นิ ซึ่งราษฎรทีไ่ดร้บัผลกระทบกไ็ดด้ําเนินการรอ้งเรยีนไปยงั
หลายหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมกีระบวนการแกไ้ขปญัหาโดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ แต่กย็งั
ไมไ่ดข้อ้ยตุ ิทาํใหผู้ร้อ้งไดร้บัความเดอืดรอ้นไมส่ามารถทาํประโยชน์ในทีด่นิและขอออกเอกสารสทิธไิด ้
จากการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามทีร่าษฎรรอ้งเรยีนพบวา่ ประวตัคิวามเป็นของทีด่นิทีฝ่า่ยผูร้อ้งอา้งวา่ 
เป็นทีต่ ัง้เรอืนจําเขากบตัง้แต่ปี 2471 ทีข่นุอภจิติสุรทณัฑ ์พศัดเีรอืนจาํจงัหวดันครสวรรคข์ออนุญาต
จากรมราชทณัฑ์และความเหน็ชอบจากทางจงัหวดัเพื่อดําเนินการก่อสรา้งเรอืนจําชัว่คราวทีบ่รเิวณ
เขากบและเชงิเขากบ เพือ่ใชแ้รงงานนักโทษทาํการเกษตรและยอ่ยหนิ ซึง่ดาํเนินการเรื่อยมาจนราวปี 
2482  - 2483 ไดยุ้บเลกิอยา่งเป็นทางการในปี 2494 ซึง่การดาํเนินการของเรอืนจาํชัว่คราวเขากบใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว ไมม่เีอกสารหลกัฐานทีช่ดัเจนทีจ่ะแสดงถงึเขตทีต่ัง้ของแปลงทีด่นิทีท่างเรอืนจาํไดใ้ช้
ประโยชน์ ซึง่ผูถู้กรอ้งอา้งวา่ขณะนัน้ ปี 2471 ยงัไมม่กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการสงวน
หวงหา้มทีด่นิรกรา้งว่างเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ พ.ศ. 2478 หากแต่พศัดเีพยีงขออนุญาต
ผูว้า่ราชการจงัหวดักส็ามารถเขา้ไปดาํเนินการในพืน้ทีไ่ด ้
 หลกัฐานทีแ่สดงขอบเขตทีด่นิทีช่ดัเจนฉบบัแรกจงึไดแ้ก่แผนทีท่ีฝ่า่ยผูถู้กรอ้งอา้งวา่หมอ่มเจา้ 
วรพงษ์ทศันาวรวุฒ ิไดพ้บขณะไดร้บัมอบหมายจากอธบิดกีรมราชทณัฑไ์ดไ้ปชีแ้นวเขตทีด่นิเรอืนจํา
ชัว่คราวเขากบในปี 2503 ซึง่ในบนัทกึของหมอ่มเจา้วรพงษ์ทศันาวรวฒุ ิลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2503 
“เมื่อไดบ้นัทกึปากคาํบุคคลดงักล่าว จงึไดย้อ้นกลบัมาทีเ่รอืนจาํฯ เพือ่คน้หาหลกัฐานเก่าเกีย่วกบัการ
ไดม้าซึง่ทีด่นิแปลงน้ี จงึไดพ้บวา่ ในสมยักระผมดาํรงตําแหน่งเป็นพศัดเีรอืนจาํ (ระหวา่ง พ.ศ. 2484  - 2485) 
กไ็ดแ้ผนทีส่งัเขปแสดงอาณาเขตทีด่นิแหง่น้ี รวม 3 ฉบบั คอื 
 หมายอกัษร ก. แสดงถงึบรเิวณทีด่นิเรอืนจาํชัว่คราวเขากบดา้นใต ้ตัง้แต่หลงัเรอืนจาํถงึถนน
สวรรค์วถิ ีมเีน้ือทีป่ระมาณ 2,273 ไร่ ในแผนทีฉ่บบัน้ีไดแ้สดงอาณาเขตไวโ้ดยชดัเจนแสดงถงึอาณาเขต
ของเรือนจําชัว่คราวเขากบ ซึ่งได้เคยทําประโยชน์มาก่อนและเลยไปจนถึงที่สงวนของจังหวัด                
ทัง้ปรากฎวา่ในขณะนัน้ไมม่รีาษฎรบุกรุกเขา้ไปอยูใ่นทีเ่ลย 
 หมายอกัษร ข. แสดงถึงบรเิวณที่ดนิเรอืนจําชัว่คราวเขากบด้านเหนือ ตัง้แต่ช่องเขาสจีนั
จนถงึช่องเขาโกรกพมา่ มเีน้ือที ่951 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา (สาํหรบัทีด่นิ 2 แปลงน้ี เป็นทีท่ีม่ถีนน
พหลโยธนินผา่นกลาง เป็นทีด่นิซึง่อยูใ่นความตอ้งการของประชาชนมาก) 
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 หมายอกัษร ค. แสดงถงึอาณาเขตทีด่นิของเรื่อนจําชัว่คราวเขากบบรเิวณหนองผกัตบตัง้แต่
ถนนพหลโยธนิ (ตรงกโิลเมตร 349) ถงึหนองผกัตบ สาํหรบัทีด่นิแปลงนี้เคยเป็นทีท่ีก่ระผมเลี้ยงสุกร
มาก่อน” 
 จากการดาํเนินการของหมอ่มเจา้วรพงษ์ทศันาวรวฒุดิงักลา่วนําไปสูก่ารขอออกหนังสอืสาํคญั
สําหรบัที่หลวงในปี 2504 โดยยดึเอาแผนที่สงัเขปทีค่น้พบโดยหม่อมเจา้วรพงษ์ทศันาวรวุฒเิป็น
ขอบเขตในการรงัวดั จาํนวน 2 แปลง คอื แปลงที ่1 ไดร้งัวดัไปตามแผนที ่แปลง ก. โดยกนัเขตทีด่นิ
สว่นทีม่กีารทบัซอ้นกบัทีด่นิสงวนหวงหา้มตามประกาศสมหุเทศาภบิาลมณฑลนครสวรรค ์ลงวนัที ่13 
มนีาคม 2473 ไดเ้น้ือทีน้่อยกวา่เดมิโดยรงัวดัใหมไ่ดเ้น้ือที ่2,172  - 2  - 02 ไร่ เดมิเน้ือทีเ่ดมิประมาณ 
2,273 ไร่ และแปลงที ่2 รงัวดัตามแผนทีแ่ปลง ค. ทีเ่ดมิมเีน้ือทีป่ระมาณ 285 ไร่ รงัวดัใหมไ่ดเ้น้ือที ่
34 - 1  - 94 1/10 ไร ่
 การขอออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) ดงักล่าวกลายเป็นจุดเริม่ตน้ของขอ้พพิาท
โต้แยง้เกี่ยวกบักรรมสทิธิใ์นที่ดนิของฝ่ายผู้ร้องกบักรมราชทณัฑ์หรอืผู้ถูกร้อง คณะอนุกรรมการฯ             
มคีวามเหน็ว่า ขอบเขตของที่ดนิเรอืนจําชัว่คราวเขากบ ตามแผนที่สงัเขปของหม่อมเจา้วรพงษ์ทศั
นาวรวุฒมิคีวามคาดเคลื่อน เน่ืองจากขอ้ความในบนัทกึและแผนทีส่งัเขปมคีวามขดัแยง้กนั กล่าวคอื 
คําอธบิายทีต่ัง้ทีร่ะบุว่า “บรเิวณทีด่นิเรอืนจําชัว่คราวเขากบดา้นใตต้ัง้แต่หลงัเรอืนจํา ถงึถนนสวรรค์
วถิ ีมเีน้ือทีป่ระมาณ 2,237 ไร่ ในแผนทีฉ่บบัน้ีไดแ้สดงอาณาเขตไวโ้ดยชดัเจนแสดงถงึอาณาเขตของ
เรือนจําชัว่คราวเขากบ ซึ่งได้เคยทําประโยชน์มาก่อนและเลยไปจนถึงที่สงวนของจังหวดั” นัน้                
ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีพ่พิาทแต่อย่างใด และฝา่ยผูต้อ้งเองกย็อมรบัว่า เรอืนจําชัว่คราวเขากบตัง้อยู่
ในบริเวณดงักล่าว ในแผนที่สงัเขป “หมายอกัษร ก.) กลบัไม่ได้สอดคล้องกบัคําอธบิายในบนัทึก                
ทีม่กีารระบุว่า อยู่ดา้นหลงัของเรอืนจําจงัหวดันครสวรรค์ไปจนัถงึถนนสวรรค์วถิ ีซึ่งไม่ปรากฏอยู่ใน
แผนทีส่งัเขปแต่อยา่งใด นอกจากน้ีการระบุชือ่ ถนนพหลโยธนิทัง้ในแผนทีส่งัเขป ทัง้ทีถ่นนพหลโยธนิ 
ยงัมไิด้ก่อสร้างมาถงึจงัหวดันครสวรรค์และได้ใชช้ื่อถนนพหลโยธนิ เมื่อปี 2493 ดงันัน้คณะอนุกรรมการฯ              
มคีวามเหฯ็ ว่าแผนทีส่งัเขปฉบบัดงักล่าวไม่มคีวามน่าเชื่อถอื ซึ่งนอกจากเอกสารฉบบัน้ีแลว้กไ็ม่ปรากฏว่า 
ทางกรมราชทณัฑม์เีอกสารอื่นใด ทีจ่ะยนืยนัว่าทีต่ ัง้ ของเรอืนจําชัว่คราวตัง้อยู่ในแปลงทีด่นิทีพ่พิาท 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่เป็นบันทึกของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวดันครสวรรค์ท้ายหนังสือ ที่ 2118/2506                 
ที่กล่าวว่าทางเรอืนจําจงัหวดันครสวรรค์กไ็ม่มเีอกสารหลกัฐานแสดงถงึการไดม้าที่ดนิชดัเจนทําให ้           
น่าเชือ่วา่การอา้งทีต่ ัง้ของทีด่นิสงวนหวงหา้มเป็นเรอืนจาํเขากบในการขอออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 
ปี 2504 น่าจะไมถู่กตอ้งกบัทีต่ ัง้เดมิ 
 ในขณะเดยีวกนั ฝ่ายผูร้อ้งอา้งว่า เรอืนจําเขากบนัน้ไม่ไดต้ัง้อยู่ในทีด่นิแปลงทีพ่พิาทตามที่
กรมราชทณัฑข์อออกหนังสอืสําคญัสําหรบัทีห่ลวง และผูร้อ้งกย็นืยนัทีต่ ัง้ของเรอืนจําชัว่คราวเขากบ
เป็นไปตามคําอธบิายของหม่อมเจา้วรพงษ์ทศันาวรวุฒ ิซึ่งน่าจะอยู่ในบรเิวณประกาศสงวนหวงหา้ม
ของสมุหเศาภบิาลและเขตประกาศผูว้่าราชการจงัหวดันครสวรรค์ ซึ่งคณะอนุกรรมการ ไดพ้จิารณา
เอกสารหลกัฐานทีผู่ร้อ้งไดนํ้ามาชีแ้จง้ไดแ้ก่ หนังสอืศาลารฐับาลมณฑลอยุธยา ที ่639/6405 ลงวนัที ่ 
9 กนัยายน 2475 หนังสอืศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย ตราน้อย ที ่489/9062 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2475 
หนังสอืทัง้สองฉบบัดงักล่าวถงึเรอืนจําชัว่คราวทีใ่หต้ัง้ขึน้ “หลงัตลาดปากน้ําโพ จงัหวดันครสวรรค์” 
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และไดม้นีักโทษจงัหวดันครสวรรค์ จํานวน 100 คน มาใชเ้ป็นแรงงานในการย่อยหนิ ขอนหนิเพื่อทําถนน           
ในเขตสุขาภบิาล ซึ่งในหนังสอืแผนกราชทณัฑจ์งัหวดันครสวรรรค์ ที ่7881/2478 เรื่อง ขออนุญาต
ขยายเวลาตัง้เรอืนจําชัว่คราวทีเ่ขตสุขาภบิาลฯ กร็ะบุไวว้่า “ขยายเวลาตัง้เรอืนจาํชัว่คราวทีว่ดัเขากบ
เอาไวท้ํางานโยธาในเขตต์สุขาภบิาลเมอืงนครสวรรค”์ ซึ่งจากเอกสารหลกัฐานดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ที่ตัง้ของที่ดินที่สงวนหวงห้ามตามประกาศสงวนหวงห้ามที่ดินของสมุหเทศาภิบาล ตามประกาศ              
เรื่อง สงวนทีด่นิเชงิเขากบถงึเขาแรด อําเภอปากน้ําโพ จงัหวดันครสวรรค ์ลงวนัที ่13 มนีาคม 2473 
ไดร้ะบุทีต่ ัง้และขอบเขตของทีด่นิไวด้งัน้ี 
 “ตามขา้งเขากบโดยรอบและตามขา้งเขาดา้นตะวนัออกและดา้นใต้ของเขาใหญ่กบัเขาขาด 
เขาโกรกพม่า เขาแรด ซึง่อยูห่ลงัแนวถนนรมิแม่น้ําเจา้พระยาตลอดมาจนถงึหวัเขาแรด เป็นระยะในระหวา่ง
หา่งจากเชงิเขาออกไป 10 เสน้ เขา้มาจนถงึเชงิเขาโดยตลอด” 
 จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่า สอดคลอ้งกบัเอกสารเมื่อปี พ.ศ. 2484 ทีท่างเรอืนจํานครสวรรค ์            
ไดข้อจบัจองทีด่นิบรเิวณเรอืนจําเขากบตามหนังสอืเรอืนจํานครสวรรค์ ที ่1310/2484 ลงวนัที ่22 
พฤศจกิายน 2484 โดยทางหอทะเบยีนทีด่นิจงัหวดันครสวรรค ์ไดม้หีนังสอื 1121/2484 ลงวนัที ่23 
ธนัวาคม 2484 ตอบกลบั ที่ดินเรือนจําชัว่คราวเขากบอยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศของ
สมหุเทศาภบิาลจงึเหน็วา่ ทีด่นิแปลงทีพ่พิาทไมน่่าเชื่อวา่เป็นทีด่นิแปลงเดยีวกบัทีด่นิเรอืนจาํชัว่คราว
เขากบ การที่กรมราชทณัฑ์แสดงเอกสารหลกัฐานขอบเขตที่ตัง้ที่ดนิ ยนืกรานอ้างสทิธเิหนือที่ดิน               
ที่พพิาทได้ทําใหร้าษฎรที่อยู่อาศยัและทํากนิในที่พพิาทไม่สามารถออกเอกสารสทิธแิละขาดความมัน่คง          
ในทีด่นิ ดงันัน้การทีก่รมราชทณัฑอ์า้งสทิธเิหนือทีด่นิ จงึเป็นการละเมดิสทิธใินทีด่นิ และไมเ่ป็นธรรม
กบัผูร้อ้ง ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 26 การใชอ้ํานาจโดยองคก์รของ
รฐัทุกองคก์ร ตอ้งคํานึง ถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิและเสรภีาพ มาตรา 27 สทิธแิละเสรภีาพ           
ที่รฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปรยิาย หรอืโดยคําวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ ย่อมไดร้บั
ความคุม้ครอง และผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตรศีาล และองคก์รอื่น ของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย 
การใช้บังคับกฎหมายและการตีความ กฎหมายทัง้ปวง มาตรา 48 สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล              
ย่อมไดร้บัความคุม้ครอง มาตรา 60 บุคคลย่อมมสีทิธมิสี่วนร่วมในกระบวนการพจิารณา ของเจา้หน้าที ่           
ของรฐัในการปฏบิตัริาชการทางปกครองอนัมผีลหรอื อาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน และ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 29 การใชอ้ํานาจโดยองคก์รของรฐัทุกองคก์ร 
ตอ้งคาํนึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ สทิธแิละเสรภีาพ มาตรา 27 สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญน้ี
รบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปรยิายหรอืโดยคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองและ
ผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคก์รตามรฐัธรรมนูญ และหน่วยงานของรฐัโดยตรง ในการ
ตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง มาตรา 41 สทิธขิองบุคคลในทรพัยส์นิ
ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง มาตรา 58 บุคคลยอ่มมสีทิธมิสีว่นร่วมในกระบวนการพจิารณาของเจา้หน้าที่
ของรฐัในการปฏบิตัริาชการทางปกครองอนัมผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของตน 
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 4. รายงานผลการตรวจสอบท่ี 237/2552 เรื่อง สิทธิในท่ีดิน กรณีการกนัพื้นท่ีไว้ใช้ใน
ราชการทหารทบัซ้อนพืน้ท่ีของประชาชน 
 กรณีร้องเรียนว่า ผู้ร้องและพวก ได้ครอบครองทําประโยชน์ในบริเวณที่พิพาทมาเป็นเวลานาน                
บางส่วนมหีลกัฐาน ส.ค.1 ต่อมามกีารประกาศใหพ้ืน้ทีด่งักล่าว ใหเ้ป็นเขตของหน่วยราชการต่าง ๆ 
คอื เขตปา่สงวนแห่งชาต ิเขตทหารบก และเขตกรมธนารกัษ์ โดยผูร้อ้งไม่เคยรบัรูม้าก่อน จงึไม่ไดค้ดัคา้น 
และทาํใหผู้ร้อ้ง ไมส่ามารถขอออกเอกสารสทิธไิด ้
 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เอกสารของมณฑลทหารบกที่ 24 หนังสือที่ กห 
0482.63.20/1622 ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2546 ในสว่นของการสรุปขอ้มลูการสง่คนืทีด่นิของกองทพับก
ใหก้บักรมธนารกัษ์ ระบุว่า ทีพ่พิาทดงักล่าว มรีาษฎรครอบครองทําประโยชน์ ก่อนการจําแนกทีด่นิ 
ในปี 2505 
 “...เมื่อปี 2504 คณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภททีด่นิ ไดเ้ขา้มาสํารวจบรเิวณอําเภอต่าง ๆ  
ในเขตจงัหวดัอุดรธานีกไ็มไ่ดท้าํการสาํรวจวา่มรีาษฎรเขา้ครอบครองใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีท่ีฝ่า่ยทหาร
ขอสงวนอยู่ก่อนหรือไม่ จํานวนเท่าใด ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อกองทพับกได้รบัอนุญาตให้ใช้หรือ
ครอบครองพื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2509 และ              
ได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นหน่วยปกครองดูแลที่ดิน หน่วยจึงได้เริ่มส่งเจ้าหน้าที ่              
เขา้สํารวจแนวเขตตามแผนทีก่ารจําแนกประเภททีด่นิ ในพืน้ที่จงัหวดัอุดรธานีตามมตคิณะรฐัมนตรี
ดงักล่าว ปรากฏวา่มรีาษฎรเขา้ไปตัง้บา้นเรอืนอยู่อาศยัและทาํกนิอยูแ่ลว้ประมาณ 80 เปอรเ์ซน็ตข์อง
พืน้ทีท่ ัง้หมด จงึไดร้ายงานไปตามสายการบงัคบับญัชาใหก้องทพับกทราบมาโดยตลอด...” 
 การสํารวจรงัวดัทางกายภาพของกรมธนารกัษ์ในพื้นที่พพิาท ในปี 2540  - 2541 พบว่า               
มชีาวบา้นทีม่เีอกสารหลกัฐานทีด่นิ จาํนวน 105 ราย เป็น น.ส.3 ก 67 ราย น.ส.3 15 ราย และ ส.ค.1 
ทีแ่จง้การครอบครองในปี 2498 จาํนวน 23 ราย 
 ประวตัคิวามเป็นมาของบา้นหนองไฮ ไดถู้กประกาศจดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2478 ชาวบา้นในพืน้ที่
บรเิวณดงักล่าวจาํนวนมาก มหีลกัฐาน ส.ค.1 ตัง้แต่ปี 2498 ลกัษณะภูมปิระเทศเหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม 
สอดคลอ้งกบัเอกสารชีแ้จงของ มทบ.24 ทีย่อมรบัว่า “...สนามฝึกทางยุทธวธิมีสีภาพพืน้ทีท่ ัว่ไปเป็นทีร่าบ
เหมาะสมแก่การเพาะปลกูทาํการเกษตรเป็นอยา่งยิง่...” 
 การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ พบว่า ในพืน้ทีม่รี่องรอยของการตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืน 
มายาวนาน โดยเฉพาะวดับวรนิเวศธารามมสีภาพเก่าแก่ และมหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีส่อดคลอ้ง
กบัคาํใหก้ารของผูร้อ้ง 
 การประชุมร่วมระหว่างอนุกรรมการฯ กบัหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อแกไ้ขปญัหาในกรณี
ดงักล่าว ทัง้ 3 ครัง้ ตวัแทนมณฑลทหารบกที ่24 ยอมรบัว่า หน่วยทหารไดเ้ขา้มาจดัตัง้ในจงัหวดัอุดรธานี
ตัง้แต่ปี 2463 แต่ไมป่รากฏหลกัฐานการครอบครองใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีพ่พิาท และนับตัง้แต่ไดม้กีาร
กนัพืน้ทีพ่พิาทไว ้เป็นสนามฝึกทางทหาร ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2509 มณฑล
ทหารบกที่ 24 ไม่เคยใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณดงักล่าว เน่ืองจากมชีาวบ้านจํานวนมาก ครอบครอง            
อาศยัอยูใ่นพืน้ทีพ่พิาท สอดรบักบั “ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่องเสรจ็ที ่ 256 - 257/2538 
บนัทกึเรื่อง สถานะทางกฎหมายของที่ดนิที่สงวนหวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการแต่ทางราชการ            
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ยงัไมไ่ดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ เหน็วา่ ทีด่นิในเขตทีม่ปีระกาศสงวนหรอืหวงหา้มไวเ้พือ่ประโยชน์ของทางราชการ
ตามกฎหมาย จะมสีถานะเป็นทีร่าชพสัดุหรอืไม่ ตอ้งพจิารณาว่าส่วนราชการไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์แลว้
หรอืไม่ ถ้าเขา้ใชป้ระโยชน์แลว้ที่ดนิดงักล่าวกเ็ป็นที่ราชพสัดุ แต่ถ้ายงัไม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์หรอืใช้
ประโยชน์บางสว่น สว่นทีย่งัไมไ่ดใ้ชก้ไ็มเ่ป็นทีร่าชพสัดุ”  
 ต่อมา เมื่อรฐับาลในปี 2546 มนีโยบายแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน ดว้ยการนําทีด่นิทีอ่ยู่ในความ
ครอบครองของส่วนราชการทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ นํามาพฒันาในเชงิเศรษฐกจิ มณฑลทหารบกที ่24  
จงึขออนุมตักิองทพับก ทาํเรื่องสง่ทีด่นิทีพ่พิาทคนืใหก้บักรมธนารกัษ์ กรมธนารกัษ์จงึนําพืน้ทีพ่พิาท
ดงักล่าวมาจดัให้ราษฎรเช่า ทัง้ที่กรมธนารกัษ์ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่พบว่า ราษฎรบางส่วน                 
มหีลกัฐานการครอบครองในทีด่นิทีพ่พิาท ตัง้แต่ปี 2498 
 ดงันัน้ จากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวขา้งตน้ ตามทีม่ณฑลทหารบกที ่24 แจง้ไมเ่คยไดใ้ชป้ระโยชน์
ในทีพ่พิาทดงักล่าว จงึทาํใหท้ีพ่พิาทดงักล่าวไมใ่ช่ทีร่าชพสัดุ แต่เป็นทีส่งวนหวงหา้มทีเ่ป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผ่นดนิ กรมธนารกัษ์ไม่มสีทิธใินการจดัใหเ้ช่า การดําเนินการแกไ้ขปญัหาในที่ดนิที่พพิาทโดย
การจดัใหเ้ช่าของกรมธนารกัษ์ จงึก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมต่อผูร้อ้ง และขดัต่อเจตนารมณ์ของการ
ปฏบิตัริาชการทีด่ ีตามนัยพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
พ.ศ. 2546 
 

7.4 วิเคราะหก์ารละเมิดสิทธิ 

 ทีร่าชพสัดุเป็นทีด่นิของรฐัประเภทหน่ึงทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ตามพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ 
พ.ศ. 2518 ซึ่งเดมิ ทีร่าชพสัดุ ไม่มคีํานิยามและกฎหมายใดทีก่ําหนดไวช้ดัเจน มเีพยีงหนังสอืพระ
บรมราชโองการรชัการที ่6 ที ่65/507 ลงวนัทีเ่มือ่วนัที ่25 มนีาคม 2464 ความวา่ “หนังสอืกระทรวง
พระคลงัมหาสมบตั ิที ่205/23400 ลงวนัที ่14 มนีาคม 2464 วา่ เหน็ควรสมควรรวบรวมบรรดาทีด่นิ
ของหลวงในกระทรวงต่าง ๆ มาขึน้ทะเบยีนราชพสัดุไวท้างกระทรวงพระคลงัฯ เสยีทางเดยีวเพื่อปกครอง           
ใหเ้ป็นหลกัฐานสบืไปนัน้ หม่อมฉันเหน็ชอบดว้ยแล้วใหท้่านจดัการกบัเจ้ากระทรวงต่าง ๆ ในเรื่อง
ต่อไปเถดิ” จงึรวบรวมทีด่นิขึน้ทะเบยีนไวท้ีก่ระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิแต่เน่ืองพระบรมราชโองการ
ไม่มรีายละเอยีดที่ชดัเจน ทําให้เกดิปญัหาการบงัคบัใช้ กล่าวคอื หน่วยงานราชการโต้แยง้และไม่ปฏบิตั ิ             
ทาํใหก้ารรวบรวมขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุทาํไดเ้พยีงบางสว่น  
 ต่อมาหลงัการเปลีย่นแปลงระบบการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2475 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 
ประกาศใช ้“ระเบยีบกระทรวงการคลงั ที ่8782/2485 เรื่อง การปกครองและจดัประโยชน์ทีด่นิสิง่ปลกูสรา้ง
ราชพสัดุ พุทธศกัราช 2485 กําหนดให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ นําที่ดนิของหน่วยงานต่าง ๆ                
ที่ใช้ประโยชน์มาขึน้ทะเบยีนต่อกระทรวงการคลงั ซึ่งการประกาศใช้ระเบยีบดงักล่าว กลายเป็นขอ้โต้แยง้            
ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอา้งวา่ ระเบยีบดงักลา่วมใิชก่ฎหมายเป็นเพยีงคาํสัง่ภายในทีใ่ชบ้งัคบัเฉพาะ
ในกระทรวงการคลงัเท่านัน้ จะใชบ้งัคบัแก่กระทรวงอื่น ๆ มไิด ้ จากสาเหตุดงักล่าวเป็นสาเหตุสาํคญั            
ทีท่าํใหเ้กดิปญัหาการบรหิารจดัการทีร่าชพสัดุตลอดมา 
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 จากปญัหาการโตแ้ยง้ในเรื่องอํานาจเกี่ยวกบัทีร่าชพสัดุของกรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั 
จงึทําใหก้รมธนารกัษ์มอบหมายใหก้องรกัษาทีห่ลวงดําเนินการยกร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ 
เมือ่ปี 2511 - 2512 แต่เน่ืองจากในระยะต่อมาไดม้มีตสิภาบรหิารคณะปฏวิตั ิวนัที ่28 ธนัวาคม 2514 
สภาบรหิารคณะปฏวิตั ิมมีตทิีป่ระชุมวา่ กระทรวงการคลงัไมม่อีํานาจหน้าทีใ่นทีร่าชพสัดุในสว่นทีเ่ป็น
สาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ นอกจากจะเป็นที่ของส่วนราชการสงักดักระทรวงการคลงัเท่านัน้และ             
ในระยะต่อมามคีวามพยายามทีจ่ะขอแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยประสงค์จะขอโอนงานของกองรกัษา            
ทีห่ลวงไปอยู่ในสงักดัของกรมอื่น ทําใหก้รมธนารกัษ์ตอ้งเร่งดําเนินการยกร่างพระราชบญัญตัใินชื่อ 
“ร่างพระราชบญัญตัจิดัเรยีบทีร่าชพสัดุ พ.ศ. 25......” เสนอคณะรฐัมนตร ีและส่งใหส้ภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ
พจิารณา ประกาศบงัคบัใชเ้ป็นพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518  
 ภายหลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัทิี่ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 คณะกรรมการทีร่าชพสัดุ 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 เหน็ควร
ที่จะกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการปกครองดูแล บํารุงรกัษา ใช้และจดัหาประโยชน์เกี่ยวกบั             
ทีร่าชพสัดุใหเ้ป็นการแน่นอนและเหมาะสม จงึประกาศใชก้ฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัทิีไ่ดพ้สัดุ พ.ศ. 2518 โดยกําหนดวา่ ในทอ้งทีจ่งัหวดัใดทีย่งัไม่ไดส้าํรวจรายการเพื่อ
ขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุกลาง ใหก้รมธนารกัษ์ทาํความตกลงกบักระทรวง ทบวง กรม ซึง่เป็นผูป้กครอง
ดแูลหรอืใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุนัน้เพือ่สาํรวจรายการขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุกลาง เมือ่กรมธนารกัษ์
ไดด้ําเนินการขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุกลางแลว้ ใหแ้จง้ราชพสัดุจงัหวดัหรอืสรรพากรเพื่อลงทะเบยีนที่
ราชพสัดุจงัหวดัใหถู้กตอ้งตรงกนั ในส่วนทีด่นิซึ่งเป็นทีร่าชพสัดุแปลงใดยงัไม่มหีนังสอืสําคญัสาํหรบั
ทีด่นิ ใหก้รมธนารกัษ์ดาํเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิแปลงนัน้ 
 จากความไม่ชดัเจนของคํานิยาม กฎหมาย การโตแ้ยง้ในเรื่องอํานาจหน้าทีข่องหน่วยงานที่
รบัผดิชอบเกี่ยวกบัทีร่าชพสัดุ กระทัง่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 และ
เร่งรดัใหห้น่วยงานราชการนําทีด่นิทีอ่ยู่ในความปกครองดูแลหรอืใชป้ระโยชน์ขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุ 
โดยมิได้มกีารสํารวจตรวจสอบว่าที่ดินที่หน่วยงานนําขึ้นทะเบียนที่ราชพสัดุมรีาษฎรครอบครอง              
ทําประโยชน์อยู่ก่อนหรือไม่ ที่ดินดงักล่าวมีพยานหลกัฐานการประกาศสงวนหวงห้ามไว้หรือไม ่
อยา่งไร ทีต่ัง้อยูใ่ด มขีอบเขตเท่าไร จงึกลายเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิขอ้พพิาทโตแ้ยง้สทิธใินทีด่นิ
ทีนํ่าขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุ ซึง่เป็นทีท่าํใหห้น่วยงานราชการไมด่าํเนินการออกเอกสารสทิธ ิโดยอา้งวา่
เป็นที่สงวนหวงห้าม หรอืที่ราชพสัดุ หรอือ้างว่าเป็นที่ดนิที่หน่วยราชการเคยใช้ประโยชน์ แต่ไม่มี
หลกัฐานที่ชดัเจน และขอบเขตการใชป้ระโยชน์ไม่แน่นอน นําไปสู่การใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล ่
ขม่ขู ่คุกคาม และดาํเนินคดกีบัราษฎรทีเ่ป็นคูพ่พิาทของหน่วยงานนัน้ ๆ 
 เมื่อเกดิปญัหาดงักล่าว รฐัยงัไม่มกีระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ แต่รฐักบัแก้ไขปญัหาการ
โตแ้ยง้สทิธใินทีด่นิ โดยใชค้ณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั (กบร.) เป็นกลไกในการแกไ้ข
ปญัหา แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักล่าว มเีฉพาะหน่วยงานราชการทัง้ทีเ่ป็นคพูพิาทและไมม่สีว่น
เกีย่วขอ้ง ขาดการมสี่วนร่วมของประชาชน ประกอบกบัคณะกรรมการดงักล่าว ไม่มกีฎหมายรองรบัอํานาจ
หน้าที่อย่างชดัเจน การพจิารณาแก้ไขปญัหายดึถือเอกสารหลกัฐานทางราชการเป็นสําคญั ทําให้ผลการ
ดําเนินการแกไ้ขปญัหา ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ ไม่เป็นทีย่อมรบัของประชาชน ทําใหก้ารแกไ้ขปญัหา
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กรณีพพิาทล่าชา้ และหาขอ้ยุตไิม่ได ้จงึเป็นเหตุใหห้น่วยงานราชการนํากรณีพพิาทดงักล่าว ฟ้องรอ้ง
ดาํเนินคดต่ีอศาล และบงัคบั ขบัไลร่าษฎรออกจากพืน้ที ่ทาํใหร้าษฎรสญูเสยีทรพัยส์นิและทีด่นิทาํกนิ 
 

7.5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 7.5.1 บทสรปุ 
 ที่ราชพสัดุ ไม่มคีํานิยามและกฎหมายใดที่กําหนดไวช้ดัเจน มเีพยีงหนังสอืพระบรมราชโองการ             
รชัการที ่6 ที ่65/507 ลงวนัทีเ่มื่อวนัที ่25 มนีาคม 2464 ความวา่ “หนังสอืกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ             
ที ่205/23400 ลงวนัที ่14 มนีาคม 2464 วา่ เหน็ควรสมควรรวบรวมบรรดาทีด่นิของหลวงในกระทรวง
ต่าง ๆ มาขึน้ทะเบยีนราชพสัดุไวท้างกระทรวงพระคลงัฯ เสยีทางเดยีวเพื่อปกครองใหเ้ป็นหลกัฐาน
สบืไปนัน้ หม่อมฉันเหน็ชอบดว้ยแลว้ใหท้่านจดัการกบัเจา้กระทรวงต่าง ๆ ในเรื่องต่อไปเถดิ” กระทัง่
ระเบยีบกระทรวงการคลงั ที่ 8782/2485 เรื่อง การปกครองและจดัประโยชน์ที่ดนิสิง่ปลูกสร้าง             
ราชพสัดุ พุทธศกัราช 2485” ไดใ้หนิ้ยามของคําว่า “ทีด่นิราชพสัดุ” ไวว้่า “ทีด่นิซึ่งรฐับาล ปกครอง            
ใชร้าชการอยู่ หรอืสงวนไวใ้นราชการภายหน้า และรฐับาลไดเ้ขา้ปกครองใชป้ระโยชน์แลว้ นอกจาก
ที่ดนิในความปกครองกรมรถไฟ ทางหลวง ในความปกครองกรมโยธาเทศบาล และทรพัย์สนิของ
จงัหวดัตามมตคิณะรฐัมนตร ีที่สาธารณะประโยชน์ เช่น คู คลอง ถนน ทางหลวงต่าง ๆ ซึ่งมใิช่เพื่อ
การสาธารณประโยชน์แลว้”  
 ต่อมามกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 ใหนิ้ยามคําว่า “ทีร่าชพสัดุ” 
หมายถงึอสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิทุกชนิด เวน้แต่สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ (1) 
ทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่า และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิง้หรอื กลบัมาเป็นของแผ่นดนิโดยประการอื่น
ตามกฎหมายทีด่นิ (2) อสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไวเ้พือ่ประโยชน์ ของพลเมอืงใช้
ร่วมกนัเป็นตน้ว่า ทีช่ายตลิง่ ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป และส่วนอสงัหารมิทรพัยข์องรฐัวสิาหกจิ               
ทีเ่ป็นนิตบิุคคลและขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่ไมถ่อืวา่เป็นทีร่าชพสัดุ  
 อสงัหารมิทรพัย์อนัเป็นทรพัย์สนิของแผ่นซึ่งเป็นที่ราชพสัดุตามพระราชบญัญตัทิี่ราชพสัดุ 
พ.ศ. 2518 แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คอื 1) สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่เป็นทรพัยส์นิทีเ่ป็น
อสงัหารมิทรพัยท์ีใ่ชป้ระโยชน์ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ เชน่ ป้อม โรงทหาร และสาํนักราชการบา้นเมอืง 
เป็นต้น 2) ทรพัย์สนิของแผ่นดนิในส่วนที่ไม่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ซึ่งเป็นทรพัย์สนิที่เป็น
อสงัหาริมทรพัย์ที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากเพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ เช่น บ้านพกั
ขา้ราชการ ทีด่นิซึ่งทางราชการจดัใหเ้อกชนเช่าหรอืเขา้ทําประโยชน์ เป็นตน้ ประกอบกบัความเหน็
ของคณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่องเสรจ็ที ่256  - 257/2538 บนัทกึเรื่อง สถานะทางกฎหมายของทีด่นิ
ทีส่งวนหวงหา้มไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ในราชการแต่ทางราชการยงัไมไ่ดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ เหน็วา่ ทีด่นิในเขต 
ที่มีประกาศสงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย จะมีสถานะเป็นที ่             
ราชพสัดุหรอืไม่ ตอ้งพจิารณาว่าส่วนราชการไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์แลว้หรอืไม่ ถ้าเขา้ใชป้ระโยชน์แลว้
ทีด่นิดงักล่าวกเ็ป็นทีร่าชพสัดุ แต่ถา้ยงัไม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์หรอืใชป้ระโยชน์บางส่วน ส่วนทีย่งัไม่ไดใ้ช ้         
กไ็มเ่ป็นทีร่าชพสัดุแต่ยงัคงมสีภาพเป็นทีร่กรา้งวา่งเปลา่ทีม่กีารสงวนหรอืหวงหา้มต่อไป 
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 พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ในทีร่าชพสัดุมดีงัน้ี ทีด่นิราชพสัดุทบัซอ้นกบัทีด่นิอยูอ่าศยั
หรอืที่ทํากนิของราษฎร หน่วยงานราชการไม่ดําเนินการออกเอกสารสทิธ ิโดยอ้างว่าเป็นที่สงวนหวงหา้ม 
หรอืที่ราชพสัดุ หน่วยงานราชการอ้างว่าเป็นที่ดนิทีห่น่วยราชการเคยใชป้ระโยชน์ แต่ไม่มหีลกัฐาน
ยนืยนั และขอบเขตการใชป้ระโยชน์ไม่แน่นอน หน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์สรา้งความเสยีหาย
แก่ทรพัยส์นิของราษฎร เชน่ การปรบัสภาพพืน้ทีข่องราษฎร เจา้หน้าทีร่ฐัใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล ่
ข่มขู่ คุกคาม ดําเนินคด ีราษฎรไม่ทราบการประกาศการสงวนหวงห้าม หรอืการอกหนังสอืสําคญั
สาํหรบัทีด่นิ ราษฎรไมม่สีว่นรว่มในกระบวนการพสิจูน์สทิธิ ์และหน่วยงานราชการบบีบงัคบัใหร้าษฎร
เชา่พืน้ทีต่ามโครงการรฐัเอือ้ราษฎร และโครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนตามนโยบายของรฐับาล  
 สาเหตุการละเมดิสทิธใินที่ราชพสัดุมดีงัน้ี หน่วยงานราชการไม่มกีารลงไปสํารวจพื้นที่ว่า              
มรีาษฎรครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อนหรอืไม ่แต่เป็นการขดีขอบเขตบนแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ 
หน่วยงานราชการมคีวามตอ้งการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ ทีร่าชพสัดุไม่มขีอบเขตทีช่ดัเจน ไม่มพียานหลกัฐาน
การประกาศสงวนหวงหา้มทีช่ดัเจน เช่น เอกสารการประกาศสงวนหวงหา้ม ขอบเขตที่ตัง้และอาณาเขต         
ทีส่งวนหวงหา้ม เน้ือทีใ่นการสงวนหวงหา้ม หน่วยงานประกาศทีส่งวนหวงหา้มทีด่นินัน้ เป็นตน้ และ
การไมม่กีระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจนของหน่วยงานราชการเกีย่วขอ้ง 
 ผลกระทบของราษฎรจากการถูกละเมดิในทีร่าชพสัดุมดีงัน้ี ราษฎรขอออกเอกสารสทิธใินที่
ครอบครองทําประโยชน์ไม่ได ้ราษฎรเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในที่ดนิไม่ได ้ราษฎรถูกฟ้องรอ้งดําเนินคด ี
ราษฎรถูกบงัคบั ขบัไล ่ออกจากพืน้ที ่และราษฎรสญูเสยีทรพัยส์นิและทีด่นิทาํกนิ 
 7.5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากกรณีการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนดงัที่กล่าวมาขา้ง เพื่อเป็นการป้องกนัหรอื 

ลดการละเมดิสทิธมินุษยชนกรณีทีร่าชพสัดุ จงึมขีอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายและกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีร่าชพสัดุ ซึง่แบง่ออก 2 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะระยะสัน้ มีดงัต่อไปน้ี 

 1. รฐัควรมนีโยบายเรง่รดัการสาํรวจตรวจสอบทีด่นิสงวนหวงหา้มของหน่วยงานราชการ และ

ที่ราชพสัดุที่หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ ตลอดจนที่สาธารณประโยชน์ทัว่ประเทศ โดยใช้กระบวนการ             

มสีว่นร่วมของชุมชนในพืน้ที ่เพือ่กําหนดขอบเขตของทีด่นิใหช้ดัเจน เป็นการแกไ้ขปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคต 

  1.1) จากสาํรวจตรวจสอบตามขอ้ 1 หากพบวา่ทีด่นิสงวนหวงหา้มของหน่วยงานราชการ 
หรอืทีร่าชพสัดุ แปลงใดไมม่ขีอ้พพิาทโตแ้ยง้สทิธใินทีด่นิกบัราษฎร ใหร้ฐัเร่งรดัดาํเนินการออกหนังสอื
สาํคญัสาํหรบัทีด่นิ (น.ส.ล.) 
  1.2) จากสาํรวจตรวจสอบตามขอ้ 1 หากพบวา่ทีด่นิสงวนหวงหา้มของหน่วยงานราชการ 
หรอืที่ราชพสัดุ แปลงใดมขีอ้พพิาทโต้แยง้สทิธใินที่ดนิกบัราษฎร ใหร้ฐัเร่งรดัจดัทําขอบเขตพืน้ที่ใน
ส่วนทีม่พีพิาทใหม้คีวามชดัเจน ยุตกิารออกหนังสอืสาํคญัสําหรบัทีด่นิและการดําเนินคดกีบัราษฎรที่
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อยู่ในพืน้ทีพ่พิาทไวก้่อนจนกว่าการแกไ้ขปญัหาจะไดข้อ้ยุต ิและใหแ้ยกพืน้ทีเ่ฉพาะส่วนทีไ่ม่มพีพิาท
ขอ้โตแ้ยง้สทิธใินทีด่นิกบัราษฎร ดาํเนินการออก น.ส.ล. 
 2. รฐัควรมนีโยบายเร่งรดัสาํรวจตรวจสอบการใชท้ีร่าชพสัดุของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามความจําเป็นเท่านัน้ หากหน่วยราชการใดมพีื้นที่เกนิความจําเป็นให้กนัคนืให้กบัรฐัเพื่อ
นําไปจดัใหป้ระชาชนทีไ่มม่ทีีท่าํกนิต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ทีก่ารขอใชป้ระโยชน์ในราชการทหาร
ในอดตี 
 3. เน่ืองจากการแกไ้ขปญัหาการโตแ้ยง้สทิธใินทีด่นิระหวา่งรฐักบัราษฎร ซึง่เป็นทีด่นิของรฐัอนั
เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ เช่น ทีส่งวนหวงหา้มของรฐั ทีส่าธารณประโยชน์ และทีร่าชพสัดุ เป็น
ตน้ รฐัจะใชค้ณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีด่นิของรฐั (กบร.) เป็นกลไกในการแกไ้ขปญัหาทีส่ําคญั 
แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักล่าว มจีาํนวนมากและขาดการมสีว่นร่วมของประชาชน ไมม่กีฎหมาย
รองรบัอํานาจหน้าทีอ่ยา่งชดัเจน ทาํใหผ้ลการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาของคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุก
รุกทีด่นิของรฐั (กบร.) จงึไมเ่ป็นทีย่อมรบัของประชาชน หน่วยงานของรฐั ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ หาขอ้
ยุตไิม่ได ้และยงัทาํใหก้ารแกไ้ขปญัหากรณีพพิาทล่าชา้ ดงันัน้ รฐัควรยกเลกิคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการ
บุกรุกทีด่นิของรฐั (ก.บ.ร.)  
 4. รฐัควรมนีโยบายจดัตัง้กลไกแกไ้ขปญัหาทีด่นิแบบถาวร ซึง่ตอ้งมกีฎหมายรบัรองการใชอ้ํานาจ
อย่างแท้จริง ซึ่งมีองค์ประกอบในกลไกดงักล่าวต้องมาจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
หน่วยงานราชการต่าง ๆ เกีย่วขอ้ง และในระหว่างการแกไ้ขปญัหาในพืน้ทีพ่พิาทหน่วยงานราชการที่
มหีน้าทีป่กครอง ดแูลตอ้งใหช้ะลอการจบักุมและผอ่นผนัใหท้าํกนิไปจนกวา่การแกไ้ขปญัหาจะไดข้อ้ยตุ ิ 
 5. ตามขอ้ 4 รฐัควรมนีโยบายปรบัปรุงกระบวนวธิกีารพสิจูน์สทิธใินทีด่นิใหมใ่หเ้ป็นทีย่อมรบั
ของทุกฝา่ย 
  5.1) กรณีการพสิูจน์สทิธใินที่ดนิ เหน็ควรใหพ้จิารณาหลกัฐานทีท่างราชการทําขึน้ หลกัฐาน
การครอบครองที่ดนิ พยานบุคคล และหลกัฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย โดยให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
กระบวนการพสิจูน์สทิธแิละรงัวดัทีด่นินัน้ดว้ย 
  5.2) กรณทีีร่าชพสัดุ ทีห่น่วยงานราชการไดส้งวนหวงหา้มไวใ้ชใ้นราชการ หรอืใหห้น่วยราชการ
ทีเ่ป็นผูใ้ชท้ีร่าชพสัดุ มหีน้าทีพ่สิจูน์สทิธกิารไดม้าซึง่ทีด่นิและใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีด่ว้ย  
  5.3) กรณีการขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุ พืน้ทีใ่ดมขีอ้พพิาทโตแ้ยง้สทิธใินทีด่นิ ใหด้าํเนินการ
แกไ้ขปญัหาจนไดข้อ้ยตุ ิจงึนําขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 
 1. รฐัควรปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัทีร่าชพชัดุ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1) ตามมาตรา 4 แห่งพระบญัญตัทิีร่าชพชัดุ พุทธศกัราช 2518 ใหค้าํนิยามทีร่าชพสัดุ
ไว้ว่า “อสงัหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน               
(1) ทีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่ และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิง้หรอืกลบัมาเป็นของแผน่ดนิโดยประการอื่น
ตามกฎหมายทีด่นิ (2) อสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไวเ้พือ่ประโยชน์ของพลเมอืงใชร้่วมกนั
เป็นตน้ว่า ทีช่ายตลิง่ ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ และส่วนอสงัหารมิทรพัยข์องรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นนิตบิุคคล
และขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ” แต่ตามความเห็นของคณะกรรมการ
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กฤษฎกีา เรื่องเสรจ็ที ่256  - 257/2538 บนัทกึเรื่อง สถานะทางกฎหมายของทีด่นิทีส่งวนหวงหา้มไว้
เพือ่ใชป้ระโยชน์ในราชการแต่ทางราชการยงัไมไ่ดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ โดยเหน็วา่ในการทีจ่ะพจิารณาว่า
ทีด่นิใดจะเป็นทีร่าชพสัดุหรอืไม ่คณะกรรมการกฤษฎกีา เหน็วา่ ทีด่นิในเขตทีม่ปีระกาศสงวนหรอืหวง
หา้มไวเ้พือ่ประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย จะมสีถานะเป็นทีร่าชพสัดุหรอืไม ่ตอ้งพจิารณาวา่
ส่วนราชการได้เข้าใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่ ถ้าเข้าใช้ประโยชน์แล้วที่ดินดงักล่าวก็เป็นที่ราชพสัดุ               
แต่ถา้ยงัไมไ่ดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์หรอืใชป้ระโยชน์บางสว่น สว่นทีย่งัไมไ่ดใ้ชก้ไ็มเ่ป็นทีร่าชพสัดุแต่ยงัคงมี
สภาพเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มกีารสงวนหรอืหวงห้ามต่อไป ดงันัน้ควรกําหนดคํานิยามของคําว่า               
“ทีร่าชพดัส”ุ ใหม้คีวามชดัเจน ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 
  1.2) รฐัควรกาํหนดใหผู้แ้ทนราษฎรผูส้ว่นได ้สว่นเสยี ผูแ้ทนภาคประชาชน ผูแ้ทนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ มสีดัส่วนในการเป็นกรรมการทีร่าชพสัดุ เพื่อเกดิการมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารการปกครองดูแล บํารุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์ เกี่ยวกบัที่ราชพสัดุ ที่มี
ประสทิธภิาพ 
  1.3) รัฐควรกําหนดให้หน่วยงานราชการที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ราชพสัดุระบุ
วตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ใหช้ดัเจน 
  1.4) รฐัควรใหร้าษฎรผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ มสี่วนร่วม 
ในการกาํหนดคา่เชา่ และระยะเวลาการเชา่ทีร่าชพสัดุ 
  1.5) รฐัควรกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัหาประโยชน์ในที่ราชพสัดุ เพื่อนําไปสู่การ
แกไ้ขปญัหาทีด่นิและลดความเหลีย่มลํ้าในสงัคม ดงัน้ี 
  (1) กาํหนดขนาดพืน้ทีก่ารเชา่ตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ เชน่  
   - การเช่าทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัตอ้งไม่เกนิครวัเรอืนละ 1 ไร่ ในกรณีทีไ่ม่มทีีอ่ยู่อาศยั 
และใหส้ทิธกิารเชา่ในระยะยาว 
   - การเชา่ทีด่นิเพือ่ใชใ้นการเกษตรตอ้งไมเ่กนิครวัเรอืนละ 50 ไร ่โดยนับรวมกบัทีด่นิ
ทีค่รอบครองอยูเ่ดมิ และใหส้ทิธกิารเชา่ในระยะยาว 
   - การเชา่ทีด่นิเพือ่พาณชิกรรมตอ้งไมเ่กนิครวัเรอืนละ 1 ไร ่ 
   - ไมอ่นุญาตใหเ้ชา่เพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรม 
  (2) กาํหนดคุณสมบตัผิูม้สีทิธเิชา่ทีร่าชพสัดุ เชน่ 
   - ตอ้งเป็นบุคคลทีไ่มม่ทีีอ่ยูอ่าศยั 
   - ตอ้งเป็นบุคคลทีไ่มท่ีด่นิทาํกนิ หรอืทีด่นิทาํกนิไมเ่พยีงพอ  
  1.6) รฐัควรกระจายอํานาจการใหชุ้มชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ มสี่วนร่วมและ
อาํนาจในการปกครองดแูลบาํรุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชน์ทีร่าชพสัดุ ดงัน้ี 
  (1) รฐัควรให้ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการขอ
อนุญาตใหห้น่วยงานราชการใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุ ดงัน้ี 
   (1.1) หากหน่วยงานราชการขออนุญาตใชป้ระโยชน์ในทีร่าชพสัดุแปลงใด ตอ้งผา่นการ
ประชาคมเหน็ชอบจากหมูบ่า้นหรอืชุมชนทีอ่ยูร่อบทีร่าชพสัดุแปลงดงักลา่วนัน้ดว้ย 
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   (1.2) เมื่อผ่านการประชาคมการประชาคมเหน็ชอบจากหมู่บา้นหรอืชุมชนทีอ่ยู่รอบ 
ทีร่าชพสัดุแลว้ ตอ้งขอความเหน็ชอบจากองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ย 
  (2) รฐัควรใหอ้งค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นหน่วยงานที่จดัหาประโยชน์จากที่ราชพสัดุ           
ทีห่น่วยงานราชการไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ ภายในจงัหวดันัน้ 
 2. รฐัควรมนีโยบายใหจ้ดัทําระบบฐานขอ้มลูทีร่าชพสัดุใหเ้กดิความถูกตอ้ง ชดัเจน เพื่อยุติ
ปญัหาการซ้อนทบัแนวเขตที่ดนิของรฐัแต่ละประเภท และสามารถบูรณาการกบัฐานขอ้มูลทีด่นิของ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ได ้
 3. ทีด่นิราชพสัดุเป็นทรพัยส์นิของแผน่ดนิทีมุ่ง่เน้นเพือ่เป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
แต่กม็หีน่วยงานราชการเป็นจํานวนมากทีใ่ชป้ระโยชน์ไม่เตม็พืน้ที่ทีไ่ดร้บัอนุญาต ทัง้ยงัไม่ปกครอง
ดูแล แต่ปล่อยปละละเลยใหม้กีารบุกรุกเขา้ถอืครองทําประโยชน์ บางแห่งเกดิเป็นชุมชนขนาดใหญ่
เป็นปึกแผ่นเขม้แขง็ บา้งกม็กีารบุกรุกเขา้จบัจองเป็นกลุ่มมวลชนจนไม่สามารถขบัไล่ใหอ้อกไปจาก
ที่ดินราชพสัดุได้ เป็นการสร้างปญัหาให้กับรฐับาลทุกยุคทุกสมยัและหน่วยงานของรฐัที่มีหน้าที่
ปกครองดแูล ดงันัน้ควรมมีาตรการลงโทษหน่วยงานรฐัทีป่ล่อยปละละเลยใหม้กีารบุกรุกเขา้ถอืครอง
ทาํประโยชน์ทีร่าชพสัดุนัน้ ๆ  
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ตารางที่ 7 ข้อมลูรายงานตรวจสอบประเภทที่ราชพสัด ุ
  

ลาํดบั คาํร้อง เรื่อง ข้อมลู ประเดน็ละเมิด/มาตรการ 

1. 298/2550 กรณีกองทพัอากาศ ออก นสล.ทบัที่ทาํกินของ
ชาวบ้าน 
สาระสาํคญั 
ผูร้อ้งไดค้รอบครองทําประโยชน์บนทีด่นิของตนเองมา

เป็นเวลานาน โดยมหีลกัฐานเป็น ส.ค.1 และ น.ส.3 
ต่อมาทางราชการ ไดอ้อกหนังสอืสาํคญั สาหรบัทีห่ลวง
(น.ส.ล ) เลขที ่ 407/2500 ลงวนัที ่ 25 กนัยายน 2500 
จาํนวน 797-3-68 เพื่อใชใ้นราชการของกองทพัอากาศ 
ครอบทบับนทีด่นิของผูร้อ้ง โดยไมม่ผีูใ้ดรบัรูจ้นกระทัง่ใน
ปี พ.ศ.2530 กองทพับก ซึง่เป็นผูร้บัมอบทีด่นิดงักล่าว
ในเวลาต่อมา  ได้แจ้งให้ชาวบ้านที่ครอบครองทํา
ประโยชน์ในบริเวณดังกล่าวดําเนินการเช่าที่ดินและ
จดัสรรใหช้าวบา้นจากทีอ่ื่นเช่าดว้ย ต่อมา ผูร้อ้ง ไดย้ื่น
ขอออกโฉนดในปี พ.ศ.2536 แต่กรมธนารกัษ์ไดย้ื่นคตั
คา้น และในปีพ.ศ.2542 คณะกรรมการกฤษฎกีาไดม้คีาํ
วินิจฉัยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีหลักฐานของการใช้
ประโยชน์โดยฝ่ายราชการมาตัง้แต่ปีพ.ศ.2463 ขณะที ่
ส.ค.1 ออกใหผู้ร้อ้ง ในปีพ.ศ.2498 ฝา่ยราชการจงึมสีทิธิ
มากกว่าผู้รอ้ง นอกจากนัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้
เสนอใหเ้พกิถอน ส.ค.1 และ น.ส.3 ของผูร้อ้งและจงัหวดั

1 ใบแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) คอืใบแจง้การ
ครอบครองทีด่นิเป็นหลกัฐานวา่ผูค้รอบครองเป็นผูแ้จง้
วา่ ตนครอบครองทีด่นิแปลงใดอยู ่ 

2 น.ส.3 หนงัสอืสาํคญัแสดงสทิธคิรอบครอง 
3 หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น .ส .ล . )  เลขที ่

40722500 ลงวนัที ่25 กนัยายน 2500  
4 หนังสอืจากคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข ์

คณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2542 
แจ้งผลการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยเห็นว่า ที่ราชพสัดุ
สนามบินอรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ตามหนังสือ
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงเลขที ่407/2500 เป็นทีส่งวนหวง
หา้มตัง้แต่ปี พ.ศ.2463 

5 พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการหวงหา้มทีด่นิรกรา้งวา่ง
เปลา่อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พ.ศ.2478  

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิด 
กระบวนการประกาศออก น.ส.ล.ในทีด่นิ

ที่พิพาท มีการกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้
รอ้ง แต่ทัง้นี้ ทีด่นิทีพ่พิาทดงักล่าวจะเป็นที่
สงวนหวงห้ามในปี 2463 หรอืไม่ ยงัไม่
อาจจะสรุปได้ชดัเจน เนื่องจากมขีอ้โต้แยง้
สําคัญหลายประการ ส่วนกระบวนการ
ประกาศออก น.ส.ล.ในบรเิวณทีด่นิทีพ่พิาท 
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
รอ้งทุกข ์คณะที ่1 คณะกรรมการกฤษฎกีา
เป็นการกระทาํทีไ่มเ่ป็นธรรมต่อผูร้อ้ง 

มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
1 เนื่องจาก การดาํเนินการแกไ้ขปญัหา

มีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนและเกี่ยวพันกับ
หน่วยราชการจํานวนมาก ซึ่งให้รฐับาล
ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการพิสูจน์
ขอ้เท็จจรงิที่ใช้กระบวนการแบบพหุภาคทีี่
ทุกฝ่ายยอมรบั และดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 90 วนั นบัแต่ไดร้บัรายงานฉบบันี้  

2 หากการดําเนินการในขอ้ 1 ไม่อาจ



7‐53 
 

ลาํดบั คาํร้อง เรื่อง ข้อมลู ประเดน็ละเมิด/มาตรการ 

สระแกว้ ไดเ้พกิถอน ส.ค.1 และ น.ส.3 ดงักล่าว ในปี 
2544  
 
 
 

พสิจูน์ได้ว่า ตําแหน่งที่ตัง้และขอบเขตของ
ทีส่งวนหวงหา้มในปี 2463 อยูต่รงตําแหน่ง
ใด ฝ่ายราชการต้องคํานึงถึงชาวบ้านที่ได้
ครอบครองทําประโยชน์มาเป็นเวลานาน 
และดําเนินการจดัสรรที่ดนิที่ชาวบา้นควรมี
สทิธไิดร้บัต่อไปภายใน 60 วนั นับแต่การ
ดาํเนินการในขอ้ 1 แลว้เสรจ็ 

3 หากการดําเนินการในขอ้ 1 พบว่า 
ตําแหน่งที่ตัง้และขอบเขตของ  น .ส .ล .
407/2500 ตรงกบัที่สงวนหวงห้ามในปี 
2463 และกองทพับกไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใน
ราชการแล้ว ให้ห น่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 
พจิารณาดําเนินการจดัสรรที่ดนิใหก้บัผูร้อ้ง
และชาวบ้านที่ เดือดร้อนในเรื่องที่ทํากิน 
ภายใน 60 วนั นบัแต่การดาํเนินการใน 

ขอ้ 1 แลว้เสรจ็ 
4 ในระหวา่งการดาํเนินการแกไ้ขปญัหา

ให้จังหวดัสระแก้วชะลอการสัง่ฟ้องผู้ร้อง 
และใหจ้งัหวดัทหารบกสระแก้ว ผ่อนผนัให้
ผู้ร้องฯ ได้ทํากินในพื้นที่พิพาทไปก่อน 
จนกวา่จะมกีารแกไ้ขปญัหาจนเป็นทีส่ดุ 
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2. 334/2550 สิทธิในทรพัย์สิน กรณีพิพาทในที่ดินเขตทหาร
จงัหวดักาญจนบุรี และได้รบัจดัสรรที่ดินอย่างไม่
เป็นธรรม 
สาระสาํคญั 
ผูร้อ้งและครอบครวั เป็นราษฎรบา้นวงันกแกว้ หมูท่ี ่7 

ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ีทํากนิ
ในทีด่นิพพิาทมานาน 30 ปี และทีด่นิทีพ่พิาทตกทอดมา
จากบดิามารดา ปลกูพชืสวนและพชืไรโ่ดยเสยีภาษบีาํรุง
ทอ้งทีเ่รื่อยมา ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ถูกเจา้หน้าทีท่หาร
จากกองพลทหารราบที ่9 ค่ายสรุสหี ์ชุดหน่วยดแูลรกัษา
พื้นที่เกษตรกรรม พล.ร.9 (บ้านทุ่งก้างย่าง) เขา้มา
สํารวจที่ดินแปลงทุ่งก้างย่างเพื่อตรวจสอบสถานภาพ
พื้นที่และขอ้มูลการบุกรุกที่ดนิโดยแจ้งว่าที่ดนิดงักล่าว
ราษฎรบุกรุกทีร่าชพสัดุ โดยมกีารสรา้งทีอ่ยูแ่ละทีท่ํากนิเป็น
จาํนวนมาก 

1 พระราชกฤษฎีกําหนดเขตหวงห้ามที่ดนิ พ.ศ.
2481 กําหนดขอบเขตพืน้ที่หวงหา้มในทอ้งที่อําเภอ
เมอืงกาญจนบุร ีอําเภอวงัขนาย อําเภอบา้นทวน และ
อําเภอวงักะ จงัหวดักาญจนบุร ีอนัเป็นพืน้ทีท่ีท่หารใช้
ซอ้มรบ  

 

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิดสิทธิ 
การทีก่องพลทหารราชที ่9 ไมพ่จิารณา

จาํนวนสมาชกิในครอบครวัและจาํนวนทีด่นิ
ที่ผู้รอ้งถอืครองจํานวน 120 ไร่ แต่กลบั
จดัสรรใหบุ้ตรชายผูร้อ้งเพยีงแปลงเดยีว ถอื
ว่าไม่เป็นธรรม ทัง้ ๆ ที่ผู้ร้องเคย
ครอบครองทําประโยชน์มาก่อน และมบีุตร
ถงึ 7 คน รวมทัง้มหีลกัฐานการเสยีภาษี
บาํรงุทอ้งทีแ่ยกกนั 7 แปลง 

มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ใหก้องพลทหารราบที ่9 จดัสรรทีด่นิใหผู้้

รอ้งเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 2 แปลงตามสทิธเิดมิ
ในการครอบครองทาํกนิมาก่อน 
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3. 355/2550 สิทธิในที่ดิน กรณีที่ราชพสัดุทับที่ดินทํากินของ
ราษฎร ตาํบลเชียงคาน จงัหวดัเลย  
สาระสาํคญั 
ราษฎรที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ตําบลเชยีงคาน อําเภอเชยีง

คาน จงัหวดัเลย ประมาณ 500 คน กําลงัถูกเรง่รดัใหเ้ช่า
ทีด่นิราชพสัดุ ผูร้อ้งขอใหห้น่วยงานรฐัดําเนินการพสิจูน์
สิทธิ เ นื่องด้วยเป็นที่ดินตกทอดจากบรรพบุรุษที่
ครอบครองทีด่นิก่อนปี พ.ศ.2472 แต่ทางราชการอา้งวา่
มกีารสงวนหวงหา้มใหเ้ป็นสนามบนิโดยมเีครื่องบนิขึน้-
ลง จาํนวน 2 ลาํ ต่อมาในปี พ.ศ.2525 จงึไดข้ึน้ทะเบยีน
ที่ราชพสัดุ เลขที่ 813 และมีหน่วยราชการ อาท ิ
โรงพยาบาลเชียงคาน ต้องการใช้ที่ดินดงักล่าว ทําให้
ชุมชนในพื้นที่ถูกขบัไล่หลายครัง้ และในปี พ.ศ.2548 
ราษฎรในพื้นที่ถูกกดดนัให้ทําสญัญาเช่าที่ราชพสัดุใน
ราคาสูง โดยอ้างนโยบายแปลงสินทรพัย์เป็นทุนของ
รฐับาล 

1 แนวทางการพสิูจน์สทิธขิองคณะกรรมการการ
แกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐั (กบร.)  

2 นโยบายบรหิารจดัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของรฐัเพื่อ
แกไ้ขปญัหาความยากจนแบบบรูณาการ กรมธนารกัษ์ 
(แผนยุทธศาสตร์ ปี 2547-2551) โครงการรัฐเอื้อ
ราษฎร์ ที่ให้บรกิารสงัคมด้วยการนําที่ราชพสัดุมาจดั
ใหเ้ช่าเพื่ออยูอ่าศยัและเป็นทีด่นิทาํกนิของราษฎร โดย
ให้สทิธกิารเช่ามกีําหนดไม่เกิน 30 ปี ตามความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการเพื่อให้ผู้เช่าสามารถเขา้
โครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนได ้ 

3 พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 ที่
บญัญตัวิ่า ที่ราชพสัดุ หมายความว่า อสงัหารมิทรพัย์
อนัเป็นทรพัย์สนิของแผ่นดนิทุกชนิด เวน้แต่สาธารณ
สมบตัขิองแผน่ดนิ ดงัต่อไปนี้ 

 (1) ทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่า และทีด่นิซึ่งมผีูเ้วนคนืหรอื
ทอดทิ้งหรือกลบัมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น
ตามกฎหมายทีด่นิ 

 (2) อสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ของพลเมอืงใช้ร่วมกนัเป็นต้นว่า ที่ชาย
ตลิง่ ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 
ส่วนอสงัหารมิทรพัยข์องรฐัวสิาหกจิที่เป็นนิตบิุคคล

และขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราช

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิดสิทธิ 
ขอบเขตและที่ตัง้ของที่ดินราชพัสดุ มี

ความคลาดเคลื่อนจากทะเบยีนทีร่กรา้งว่าง
เปล่าซึ่งรฐัหวงหา้ม และทบัที่ดนิทํากนิของ
ราษฎร และการขึน้ทะเบยีนทีร่าชพสัดุ และ
กระบวนการแกไ้ขปญัหาของรฐัมกีารละเมดิ
สทิธแิละมกีารปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม 
มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
1 ใหค้ณะทํางานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ

เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบยีนที่ ลย 813 ดําเนินการพสิูจน์
ขอบเขตของที่ราชพสัดุแปลงนี้ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 30 วนั  

2 ถา้ผลของคณะทาํงานไดข้อ้สรุปวา่ทีด่นิ
ราษฎรอยู่นอกพื้นที่ราชพสัดุ ให้สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเลย ดําเนินการออกเอกสาร
สิทธิให้แก่ ราษฎรโดยใช้หลักฐานการ
ครอบครองทาํประโยชน์โดยไมต่อ้งผ่านการ
พสิูจน์สทิธติามหลกัเกณฑ์ของ กบร. และ
ออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่หลวงในที่ราช
พสัดุดงักลา่วเพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาการ
โตแ้ยง้สทิธใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั 
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พสัดุ 
4 คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประชาคมเมอืงเทศบาล

ตําบลเชยีงคาน เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2549 
เพื่อสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิาร
จดัการในท้องถิ่น โดยมหีน้าที่ในการจดัทําประชาคม 
รวบรวมขอ้มูลและผลการทําประชาคมเพื่อใหเ้ทศบาล
นําขอ้มลูไปวางแผนในการพฒันาต่อไป  

3 สาํหรบัราษฎรทีม่ทีีด่นิอยู่ในพืน้ทีร่าช
พสัดุ ใหพ้สิจูน์สทิธโิดยใหใ้ชก้ระบวนการที่
ประชาชนมสี่วนร่วม หรอืหากทางราชการ
ไม่ประสงค์ที่สงวนหวงห้าม ให้พิจารณา
ยกเลกิที่ราชพสัดุและจดัสรรทีด่นิใหร้าษฎร
อยา่งเป็นธรรม  

4. 557/2550 สิทธิในทรพัยส์ิน กรณีกองทพัเรือขอออกหนังสือ
สาํคญัสาํหรบัที่หลวงทบัที่อยู่อาศยัและที่ทาํกินของ
ราษฎร กิ่งอาํเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด  
สาระสาํคญั 
ผู้ร้องเป็นราษฎรที่อยู่อาศยัอยู่บนเกาะช้างสบืต่อมา

จากบรรพบุรุษนานกวา่ 100 ปีแลว้ โดยไดเ้สยีภาษบีาํรุง
ทอ้งที ่(ภบท.5) ต่อเนื่องมาทุกปี แต่ต่อมาทางราชการได้
แจง้ใหร้าษฎรไปแจง้การครอบครองทีด่นิเพื่อดําเนินการ
ออกเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส .ค .1) แต่
เนื่องจากการแจ้งข่าวเป็นไปอย่างไม่ทัว่ถึงเพราะการ
เดินทางไม่สะดวก จึงทําให้ราษฎรหลายรายไม่ได้แจ้ง
การครอบครองตามทีท่างราชการกําหนด และต่อมามมีต ิ
ครม.เมื่อปี พ.ศ.2501 ใหก้องทพัเรอืเขา้ใชพ้ืน้ทีบ่นเกาะ
ชา้งบางสว่นเพื่อประโยชน์ในราชการทหาร โดยไมไ่ดท้ํา

1 ใบแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) คอืใบแจง้การ
ครอบครองทีด่นิเป็นหลกัฐานวา่ผูค้รอบครองเป็นผูแ้จง้
วา่ ตนครอบครองทีด่นิแปลงใดอยู ่

2 แผนทีท่ีก่รมพฒันาทีด่นิ ปี 2507 ทีก่รมพฒันา
ทีด่นิไดส้าํรวจไว ้ 

3 มตคิณะรฐัมนตร ีพ.ศ.2513  
4 แนวทางการรงัวดัออกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่

หลวง โดย สว่นคุม้ครองทีด่นิของรฐั ฝา่ยรงัวดัเพื่อออก
หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง 

5 ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการปกครอง ดแูล 
บาํรงุรกัษา และการใชท้ีร่าชพสัดุ พ.ศ.2546 

6 พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ.2481  
7 มต ิครม. วนัที ่6 กนัยายน 2510 การสงวนหวง

หา้มทีด่นิ 

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิดสิทธิ 
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

(น.ส.ล) ของกองทพัเรอืในที่ดนิพพิาท และ
ไม่ยอมให้มกีระบวนการพสิูจน์สทิธิในเขต 
น.ส.ล การคดัค้านไม่ให้ราษฎรที่มี ส.ค.1 
หรอืหลกัฐานการครอบครองทําประโยชน์
อย่างอื่นที่อยู่นอกเขต น.ส.ล. ออกเอกสาร
สทิธใินที่ดนิได้ รวมทัง้การที่กองทพัเรอืไป
ยดึที่ดนิของผู้ร้อง เป็นการกระทําที่ละเมดิ
ต่อสทิธมินุษยชนและไมเ่ป็นธรรมต่อผูร้อ้ง  
มาตรการในการแกไ้ขปญัหา 
1 ให้กระทรวงกลาโหมทําเรื่องเสนอ

คณะรฐัมนตร ีใหพ้จิารณายกเลกิการสงวน
หวงห้ามที่ดนิ บนเกาะช้างที่คณะรฐัมนตรี
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การสํารวจว่าพื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรครอบครองทํา
ประโยชน์อยูก่่อนหรอืไม ่ 

8 มต ิครม. วนัที ่13 พ.ค.2533 พืน้ทีใ่ดทีม่กีาร
ยกเลิกหรือเพิกถอนจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ
อุทยานแห่งชาติ หรอืเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า พื้นที่นัน้
ยอ่มถอืไดว้า่ไดถ้กูกนัออกจากปา่ไมถ้าวรดว้ย  

เคยมมีติไว้เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2510 
เนื่องจากกองทพัเรอืไม่ได้ทําประโยชน์ใน
พื้นที่ดังกล่าวตามที่ได้สงวนหวงห้ามไว ้
ทัง้นี้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั  

2 ใหก้รมทีด่นิดาํเนินการเพกิถอน น.ส.ล. 
ในทีด่นิพพิาทใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบั
แ ต่ได้ร ับรายงาน  และหลังจากนั ้น ให้
ดําเนินการออกเอกสารสทิธใิห้กบัผู้ร้องให้
แล้วเสรจ็ภายในเวลา 180 วนันับตัง้แต่
ดาํเนินการเพกิถอน น.ส.ล. 

3 ให้กรมที่ดนิดําเนินการออกเอกสาร
สทิธใิหก้บัผูร้อ้งทีม่ ีส.ค.1 หรอืหลกัฐานการ
ครอบครองทําประโยชน์อย่างอื่นที่อยู่นอก
เขต น.ส.ล. ทนัททีีไ่ดร้บัรายงาน 

4 ใหก้องทพัเรอืชดใชค้่าเสยีหายและค่า
เสยีโอกาสในการทาํประโยชน์ทีด่นิแก่ผูร้อ้ง 
ในราคาทีเ่ป็นธรรม และหากทางกองทพัเรอื
มคีวามจาํเป็นตอ้งใชท้ีด่นิแปลงดงักล่าวจรงิ 
ใหก้องทพัเรอืดําเนินการซื้อที่ดนิจากผู้รอ้ง 
ในราคาที่เป็นธรรมให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 
วนั 
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5. 269/2551 สิทธิในทรพัยส์ิน กรณีที่ราชพสัด ุแขวงคลองมหา
นาค เขตป้อมปราบ กรงุเทพมหานคร 
สาระสาํคญั 
ผูร้อ้งรอ้งเรยีนวา่ ตาและยายของผูร้อ้งไดถู้กเจา้หน้าที่

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั กรมธนารกัษ์และ
กรมทีด่นิพรอ้มทัง้พรรคพวกไดร้ว่มกนัทาํการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน โดยได้ขอซื้อที่ดนิพระราชทานของยายผูร้อ้ง 
แต่ยายของผู้ ร้องไม่ยอมขายให้ ทํา ให้เจ้าหน้าที่
กระทรวงกลาโหมและพรรคพวกไดร้่วมกนัทําการอายดั
ทีด่นิ โดยไมม่กีารฟ้องรอ้งศาลแต่ประการใด  

1 พระราชบญัญตักิารออกโฉนดทีด่นิ ร.ศ.127  
2 พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ.2518  
 

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิดสิทธิ 
ผู้ ร้ อ ง ต ล อ ด จ น บ ร ร พ บุ รุ ษ เ ป็ น ผู้

ครอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิแปลงพพิาท
มาตัง้แต่ก่อนปี 2468 อนัเป็นที่มกีารออก
โฉนดในนามกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ
และความบกพร่องของกรมที่ดนิในการไม่
ออกโฉนดให้แก่บรรพบุรุษผู้ ร้องตาม 
พ.ร.บ.การออกโฉนดทีด่นิ ร.ศ.127 เป็นการ
กระทําที่ไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิใน
ทรพัยส์นิของผูร้อ้ง 
มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ให้กรมธนารกัษ์คนืที่ดนิให้แก่ผู้รอ้ง โดย

ในระหว่างรอออกเป็นพระราชบัญญัติให้
กรมธนารกัษ์ในฐานะผูด้แูลพืน้ทีช่ว่ยเหลอืผู้
รอ้งให้สามารถอยู่ในพื้นที่ตลอดไป และให้
สทิธกิารเช่าที่ม ัน่คงแก่ผูร้อ้งและทายาทใน
ราคาทีเ่ป็นธรรม 

6. 431/2551 สิทธิในที่ดิน กรณีกรมการขนส่งทหารบกคดัค้าน
การขอออกเอกสารสิทธิที่ดิน 
สาระสาํคญั 
ผู้ร้องได้ครอบครองทําประโยชน์ที่ดิน ต่อเนื่องจาก

บรรพบุรุษเป็นเวลานานมาจนปจัจุบนั โดยมีหลกัฐาน

1 พระราชกฤษฎกีําหนดเขตหวงหา้มทีร่าชพสัดุเพื่อ
ประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ.2481 กําหนดขอบเขต
พื้นที่หวงห้ามในท้องที่อําเภอเมอืงกาญจนบุร ีอําเภอ
วงัขนาย อําเภอบ้านทวน และอําเภอวงักะ จังหวดั
กาญจนบุร ี 

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิดสิทธิ 
กรมขนสง่ทหารบก (ขสทบ.) คดัคา้นการ

ออกเอกสารสทิธ ิโดยยดึตาม พรบ.การออก
โฉนดที่ดินหวงห้ามของรัฐ  พ .ศ .2481 
ประกอบกบัหลกัเกณฑ์ของ กบร. ที่ยนืยนั
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เอกสาร น.ส.ล, และสําเนาใบเสร็จรบัเงินบํารุงท้องที ่
(บ.ท.8) ปี พ.ศ.2468 ผูร้อ้งเคยตดิต่อขอเอกสารสทิธิ
ที่ดนิ แต่กรมขนส่งทหารบก (ขสทบ.) คดัค้านการออก
เอกสารสิทธิ จึงร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือให้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งออกเอกสารสทิธิในที่ดิน
ใหแ้ก่ผูร้อ้ง 

2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหา
การบุกรกุทีด่นิของรฐั จงัหวดักาญจนบุร ีครัง้ที ่2/2550 
วนัที ่23 พ.ค.2550 ตามวาระที ่4.2 เรื่องการพสิจูน์
สทิธกิารครอบครองที่ดนิบรเิวณศูนยก์ารฝึกอบรมการ
ขนสง่ทหารบก(ขสทบ.) 

3 หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุก
รกุทีด่นิของรฐั(กบร.) 

พิจารณาเฉพาะร่องรอยการทําประโยชน์
จากภาพถ่ายทางอากาศปี 2495 โดยไม่
พจิารณาหลกัฐานใบเสร็จช่วยบํารุงท้องที ่
ซึ่ ง เ ป็น เอกสารที่ทางราชการมทําขึ้น 
หลักฐานการครอบครองที่ดิน และพยาน
บุคคลนัน้ เป็นการละเมดิสทิธิในที่ดินและ
เป็นการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมต่อผูร้อ้ง  
มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
1 ให้ กบร.จงัหวดักาญจนบุรี เร่ง

ดําเนินการพิสูจน์สิทธิในพื้นที่ร้องเรียน 
รวมทัง้แปลงทีด่นิของผูร้อ้งและพวก เพื่อให้
สาํนักงานทีด่นิจงัหวดักาญจนบุร ีพจิารณา
ออกเอกสารสทิธภิายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัรายงาน 

2 ในการพสิจูน์สทิธใินทีด่นิของผูร้อ้งและ
ราษฎรในพื้นที่บริเวณดังกล่าว นอกจาก
การพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศปี 2495 
แลว้ ใหพ้จิารณาหลกัฐานที่ทางราชการทํา
ขึ้น หลักฐานการครอบครองที่ดิน พยาน
บุคคล และหลกัฐานอื่น ๆ ประกอบดว้นโดย
ใหผู้ร้อ้ง และพวกมสีว่นร่วมในกระบวนการ
พสิจูน์สทิธแิละรงัวดัทีด่นิ  
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7. 243/2552 สิทธิในที่ดิน กรณีขอให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่
พิพาทกบัราชการทหาร หมู่ที่ 1, 7 และ 17 ตาํบล
นอกเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัสรุินทร ์ 
สาระสาํคญั 
ผู้ ร้ อ ง  ร้ อ ง เ รี ย น ว่ า  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง สุ ริ น ท ร์ มี ที่

สาธารณประโยชน์ชื่อหนองโกดกง หนองพลวง และ
หนองโดนสดุ เนื้อทีป่ระมาณ 5,000 ไร ่ซึง่อยูต่ดิกบัทีด่นิ
ทาํกนิของประชาชน ซึง่ประชาชนเขา้อยูอ่าศยัและทาํกนิ
มานานก่อนปี 2467 แต่ต่อมา จงัหวดัทหารบกสรุนิทรไ์ด้
ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงพิพาท โดยเข้า
ปกัหลกัเขตใหม่ เมื่อปี 2536 และยงัคดัคา้นการออก
โฉนดที่ดินของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิเป็นหนังสือ
รบัรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) และหนังสอืแสดงสทิธิ
ครอบครอง รวมถึงคดัค้านการออกโฉนดที่ดินตามคํา
พพิากษาของศาล จาํนวน 2 แปลง โดยจงัหวดัทหารบก
สรุนิทรอ์า้งวา่เป็นทีด่นิตาม ส.ค.1 เลขที ่146 ประชาชน
จงึรอ้งเรยีนขอความเป็นธรรม  

1 มต ิครม.ปี พ.ศ.2533  
2 ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีปี พ.ศ.2535 วา่ดว้ย

การแกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐั  
3 พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.

2497  
4 รฐัธรรมนูญ ปี พ.ศ.2550 มาตรา 41 วา่สทิธขิอง

บุคคลในทรพัย์สนิย่อมได้รบัความคุ้มครอง ขอบเขต
สทิธแิละการจํากดัสทิธเิช่นนี้ย่อมเป็นไปตามกฎหมาย
บญัญตั ิและ มาตรา 59 บุคคลยอ่มมสีทิธเิสนอเรื่องราว
รอ้งทุกขแ์ละไดร้บัแจ้งผลการพจิารณาภายในเวลาอนั
สมควร  

 
 
 

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิดสิทธิ 
จงัหวดัทหารบกสุรนิทรใ์ชเ้อกสาร ส.ค.1 

เลขที ่146 จาํนวนเนื้อที ่8,226-2-24 ไร ่ซํ้า
กบัเอกสาร ส.ค.1 เลขที ่146 จาํนวนเนื้อที ่
3-2-40 ไร่ เพื่อเป็นการคดัค้านการขอ
เอกสารสิทธิของประชาชน ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิของประชาชนด้านที่ดินและ
ทรพัย์สนิอนัเป็นไปตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ.
2550 
มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
1 ใหก้รมทีด่นิ โดยสาํนกังานทีด่นิจงัหวดั

สุรินทร์ เร่งรดัการออกเอกสารสิทธิให้แก่
ราษฎรทีร่อ้งรอ้งเรยีนซึ่งยื่นความจํานงและ
ขอออกเอกสารสทิธภิายใน 90 วนั นับแต่
ว ันที่ได้ร ับรายงาน  โดยให้ประสานกับ
กระทรวงกลาโหมแจง้ใม่ใหจ้งัหวดัทหารบก
สรุนิทรค์ดัคา้นการขอออกเอกสารสทิธ ิ

2 ใหก้ระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดนิ
ยกเลกิ เพกิถอน ส.ค.1 เลขที่ 146 ของ
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ที่ระบุเนื้อที่การ
ครอบครอง จาํนวน 8,226-2-24 ไร ่ทนัท ี 
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8. 334/2552 สิทธิในที่ดิน กรณีการก่อสร้างโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลยัเพชรบรูณ์ทบัที่ดินทาํกินของราษฎร 
สาระสาํคญั 
ผูร้อ้ง ไดซ้ือ้ทีด่นิจาํนวน 42 ไร ่และไดท้าํประโยชน์ใน

พืน้ที่โดยทํานา และปลูกต้นสกั ต่อมาเมื่อมกีารก่อสรา้ง
โรงเรยีน รุกลํ้าทีด่นิของผูร้อ้งประมาณ 3 ไร ่ในบรเิวณที่
ไดป้ลกูตน้สกัไวเ้ป็นเวลา 7 ปี เมื่อมกีารรอ้งเรยีนกไ็ม่มี
การดาํเนินการใด ๆ ต่อมาปี 2545 กาํนนัตาํบลนํ้าขนุ ได้
ออกโฉนดทบัทีด่นิของผูร้อ้งทางทศิตะวนัตกประมาณ 3 
ไร่ ผู้ร้องได้คดัค้านด้วยวาจาที่สํานักงานที่ดินจังหวดั
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสกั แต่เจา้หน้าทีอ่า้งว่ากํานันใหท้ํา
การทาํรงัวดัแบบนัน้ 

1 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการดแูลรกัษา
ทีด่นิอนัเป็นสาธารณประโยชน์ของแผน่ดนิ พ.ศ.2515  

2 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิปีฏบิตัิ
เกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  ตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2550  

 
 
 
 

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิดสิทธิ 
หน่วยงานของรัฐได้กระทําการละเมิด

สิทธิในทรพัย์สินของผู้ร้อง โดยการรุกลํ้า
ที่ดนิของผู้ร้อง อีกทัง้ยงัได้กระทําการที่จะ
ให้ผู้รอ้งยุตเิรื่อง ซึ่งถอืเป็นการกระทําที่ไม่
เป็นธรรมต่อผูร้อ้ง  
มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
1 ใหส้ํานักงานที่ดนิจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

สาขาหล่มสกั ดําเนินการออกโฉนดในที่ดนิ
พพิาทให้แก่ผู้รอ้งภายใน 30 วนั นับแต่
ไดร้บัรายงาน 

2 ให้โรงเรยีนฯ ดําเนินการจดัซื้อที่ดนิ
จากผูร้อ้งในราคาทีเ่ป็นธรรม รวมทัง้จ่ายค่า
เสยีโอกาส ในการทาํประโยชน์ใหแ้ก่ผูร้อ้งที่
ไม่สามารถทําประโยชน์ได้นับแต่ว ันที่
ดําเนินการก่อสร้างโรงเรียนจนกระทัง่ถึง
วนัทีจ่า่ยเงนิ รวมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีภายใน 60 วนันับแต่วนัที่
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัเพชรบรูณ์ สาขาหล่ม
สกัไดอ้อกโฉนดใหผู้ร้อ้ง  
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ลาํดบั คาํร้อง เรื่อง ข้อมลู ประเดน็ละเมิด/มาตรการ 

9. 512/2552 สิทธิในที่ดิน กรณีได้รบัความเดือดร้อนจากการที่
สํานักงานธนารกัษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีคดัค้านการ
ออกโฉนดที่ดิน 
สาระสาํคญั 
ผูร้อ้ง รอ้งเรยีนวา่ผูร้อ้งไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการที่

สํานักงานธนารกัษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีคดัค้านการออก
โฉนดที่ดิน หนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก.) 
โดยอ้างว่าที่ดนิแปลงดงักล่าวทบัซ้อนกบัที่ดนิราชพสัดุ 
ซึง่ใชป้ระโยชน์เป็นทีต่ ัง้โรงเรยีนบางสวรรคว์ทิยาคม 

1 ประมวลกฎหมายทีด่นิ  
2 พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ.2518  
 
 
 
 
 

ลกัษณะการกระทาํที่ละเมิดสิทธิ 
ธนารกัษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีคัดค้านการ

รงัวดัออกโฉนดทีด่นิ โดยอา้งวา่ทบัซอ้นกบั
ที่ดนิราชพสัดุ โดยผู้รอ้งได้นําขอ้พพิากษา
ฟ้องคดตี่อศาลจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ยุติการพิจารณา เนื่องจากผู้ร้องนําข้อ

พพิาทรอ้งต่อศาลจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
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8. การละเมิดสิทธิในท่ีดินในเขตปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 
8.1  ความเป็นมาและภาพรวมสถานการณ์ปัญหา 

สถานการณ์ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ปญัหาเกีย่วกบัการถอืครองทีด่นิของราษฎร
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาการเชา่ทีด่นิ เป็นปญัหาทีเ่รือ้รงัมานานมแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงมากขึน้ เมือ่
พจิารณาจากสดัส่วนการขยายตวัระหว่างพืน้ทีน่ากบัประชากรในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 การ
ขยายพืน้ทีน่าเริม่เป็นไปไดย้ากมากขึน้ เน่ืองจากทีด่นิสาหรบับุกเบกิจบัจองสว่นใหญ่เป็นทีด่นิเหมาะ
สาหรบัพชืไร่ อนัทําใหเ้น้ือทีเ่พาะปลูกขา้วขยายตวัในอตัราทีเ่ชื่องชา้ลงมาก ดงัปรากฏวา่ อตัราการ
ขยายตวัของเน้ือทีเ่พาะปลกูขา้วตัง้แต่ พ.ศ. 2490 จนถงึ พ.ศ. 2500 ขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 1.70 ต่อปี 
ขณะทีจ่าํนวนประชากรในประเทศไทยช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 (ระหวา่งปี พ.ศ. 2490 – 2503) 
กลบัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ประมาณรอ้ยละ 2.5-3.0 ในช่วงปี พ.ศ. 2490-2503 โดยปี พ.ศ. 2490 
ประชากรของไทยเท่ากบั 17.5 ลา้นคน และเพิม่ขึน้เป็น 26.3 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2503 อตัราการ
ขยายตวัของเน้ือทีเ่พาะปลกูขา้วทีต่ํ่ากวา่อตัราการเพิม่ขึน้ของประชากรโดยเฉพาะในภาคชนบท สง่ผล
ใหค้รอบครวัชาวนาตอ้งแบ่งซอยทีด่นิของตนเป็นผนืยอ่ยๆ ใหแ้ก่สมาชกิในครอบครวั ทาํใหข้นาดการ
ถอืครองทีด่นิของราษฎรโดยเฉพาะในพืน้ทีน่าขา้วมขีนาดทีค่่อยๆ เลก็ลง ขนาดทีด่นิทีเ่ลก็ลงน้ีน่าจะ
สง่ผลต่อการผลติของชาวนาทีล่ดลงไปดว้ย เน่ืองจากประสทิธภิาพการผลติของชาวนาไทยสมัพนัธก์บั
ขนาดของทีด่นิเพาะปลูก ภาวะดงักล่าวจงึส่งผลถงึรายไดข้องชาวนาจากการขายขา้วทีล่ดลงไปดว้ย 
อนัเป็นแรงผลกัดนัใหช้าวนาตอ้งแสวงหาทีด่นิเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอกบัการเลี้ยงครอบครวั ถงึแมว้่า
ชาวนาจะมโีอกาสทีจ่ะเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลูกของตนดว้ยวธิกีารจบัจองทีด่นิ รกรา้งว่างเปล่า แต่จาก
รายงานของกระทรวงมหาดไทยกลบัพบวา่ ในช่วงทศวรรษ 2490 ราษฎรทาํการจบัจองทีด่นิไดโ้ดย
ยาก เน่ืองจากทีด่นิทีร่าษฎรจะจบัจองนัน้ มกัจะอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตปา่สงวนหรอืปา่คุม้ครอง สว่นทีด่นิทีร่ฐั
เปิดใหร้าษฎรจบัจองกลบัปรากฏวา่มเีจา้หน้าทีห่รอืคนทีม่เีงนิทุนเขา้ไปจบัจองทลีะมากๆ ก่อนทีร่าษฎร
จะเขา้ไปจบัจองดงันัน้ในชว่งทศวรรษ 2490 ชาวนาจงึมแีนวโน้มในการแสวงหาทีด่นิเพาะปลกูเพิม่เตมิ
ดว้ยวธิเีช่าทีด่นิมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีเ่พาะปลกูในภาคกลาง ซึ่งหากพจิารณาจากการ
สาํรวจหมูบ่า้นบางชนั ในปี พ.ศ. 2492 กบัปี พ.ศ. 2496 พบวา่มผีูเ้ช่าบางสว่นเพิม่ขึน้ชดัเจนจาก 
32.69 เปอรเ์ซน็ตใ์นปี พ.ศ. 2492 เป็น 40.76 เปอรเ์ซน็ตใ์นปี พ.ศ. 2496  

ต่อมาในปี พ.ศ.2494  รฐับาลจอมพล ป.  มกีารผลกัดนันโยบายสง่เสรมิใหร้าษฎรมทีีด่นิทํา
กนิ โดยการแต่งตัง้“คณะกรรมการจดัสรรทีด่นิและเคหะสถานใหแ้ก่ราษฎร”  ขึน้เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 
2494   โดยมจีอมพล ป. เป็นประธานกรรมการ ซึง่จากการพจิารณาของคณะกรรมการไดว้างหลกัการ
เกีย่วกบัทีด่นิไว ้3 ประการ คอื  
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1. การกําหนดทีด่นิใหร้าษฎรทาํกนิ ใหก้ําหนดไวค้รวัเรอืนละ 50 ไร่ สว่นผูท้ีจ่าํเป็นมากกวา่น้ี
กใ็หพ้จิารณาพเิศษ  

2. ใหห้าทางจดัการแกไ้ขเกีย่วกบับุคคลยดึถอืมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิมากเกนิควร แต่มไิดท้ํา
ประโยชน์  

3. พจิารณาหาทางทีจ่ะใหไ้ดม้าซึ่งทีด่นิสําหรบัการจดัแบ่งตลอดจนการจดัใหบุ้คคลเขา้อยู่
อาศยัหรอืประกอบอาชพี  

นโยบายจดัสรรทีด่นิของรฐับาลจอมพล ป. มคีวามมุง่หมายทีจ่ะใหป้ระชาชนคนไทยทุกคนมี
ทีด่นิเป็นของตนเอง อนัจะเป็นหลกัฐานทีม่ ัน่คงของครอบครวั ทัง้การเป็นทีอ่ยู่อาศยัและทีป่ระกอบ
อาชพี โดยจอมพล ป. ไดช้ีแ้จงวา่ นโยบายจดัสรรทีด่นิเกีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงสภาพการครองตนและ
ครวัเรอืนของราษฎรใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ ดว้ยการใหร้าษฎรทุกคนทุกครวัเรอืนมทีีด่นิเป็นของตนเอง สว่น
วธิกีารในการจดัสรรทีด่นินัน้ จอมพล ป. ไดอ้ธบิายวา่ รฐับาลจะใหป้ระชาชนแต่ละคนมทีีด่นิในจาํนวน
จาํกดัพอแก่อตัภาพของตน เช่น สาํหรบัทีอ่ยูใ่หม้ไีดเ้พยีง 5 ไร่ สาํหรบัทีป่ระกอบการอุตสาหกรรมใหม้ี
ไดไ้มเ่กนิ 10 ไร่ และสาํหรบัประกอบการกสกิรรมไมเ่กนิคนละ 50 ไร่ เป็นตน้ ซึง่การจดัสรรทีด่นิโดย
วธิกีารน้ีจะไม่ใหบุ้คคลมทีีด่นิมากไปจนเป็นเหตุใหก้ดีกนัคนอื่นมทีีด่นิไม่ได ้ เมื่อการจดัสรรทีด่นิได้
ดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จอมพล ป. เชื่อวา่ราษฎรจะมสีภาพความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้และจะทําให้
ประเทศชาตมิคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากขึน้  

นโยบายดงักล่าวเป็นทีม่าของประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497  แต่การผลกัดนันโยบายไม่
สามารถทาํไปไดจ้นสาํเรจ็ เน่ืองจากจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ หวัหน้าคณะปฏวิตั ิ มปีระกาศคณะปฏวิตัิ
ฉบบัที ่49  ลงวนัที ่13 มกราคม 2502  ใหย้กเลกิ 34 ถงึมาตรา 49 แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ  เพราะ
เหน็วา่บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายทีด่นิซึง่บญัญตัจิาํกดัสทิธขิองบุคคลในการถอืกรรมสทิธิท์ีด่นิเพือ่
การอยูอ่าศยัเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยใหถ้อืไดเ้พยีงจาํนวนเน้ือทีด่นิทีก่ําหนด
ไว ้ ผูใ้ดจะถอืกรรมสทิธิเ์กนิไปกว่ามไิด ้ นัน้ เป็นการจํากดัโดยไม่สมควร และเป็นเหตุบ่อนความ
เจรญิกา้วหน้าในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสง่ผลใหเ้สยีหายแก่การเศรษฐกจิ
ของประเทศ จงึสมควรทีจ่ะยกเลกิขอ้จาํกดัน้ีเสยี จงึทาํใหป้ญัหาทีด่นิยงัไมส่ามารถแกไ้ขใหส้าํเรจ็ลุล่วง
ไปได ้  

จนกระทัง่ในปี 2517 ชาวนาชาวไร่ประมาณ 4,000  คน จากภาคกลาง เหนือ ตะวนัออก และ
อีสานได้ประกาศก่อตัง้สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย ท่ามกลางการชุมนุม ณ ท้อง
สนามหลวง โดยมเีป้าหมายเพือ่แกไ้ขปญัหาสาํคญั 3 ประการคอื:- 

1.  การแกไ้ขปญัหาคา่เชา่ทีด่นิทาํนา โดยเฉพาะการเชา่นาของภาคเหนือ 
2.  การแกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิ 
3.  การแกไ้ขปญัหาราคาพชืผลตกตํ่า โดยเฉพาะราคาขา้ว 
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ปลายเดอืนพฤษภาคม ปี 2517 มชีาวนาในอาํเภอทา่ตะโก อําเภอหนองบวั และอําเภอชุมแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์ประมาณ 50 คน เดนิทางมารอ้งเรยีนต่อนายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ นายกรฐัมนตร ีที่
ทาํเนียบรฐับาล เพือ่ขอความเป็นธรรมเกีย่วกบัทีด่นิทาํกนิ เน่ืองจากถูกนายทุนขม่ขูแ่ละบุกรุกเพือ่ยดึ
ทีด่นิทีไ่ดข้ายขาดมาใหแ้ลว้เป็นเวลานานกลบัคนื เมือ่วนัที ่ 4 มถุินายน 2517  นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ 
นายกรฐัมนตร ีมคีาํสัง่อาศยัโดยอํานาจตามมาตรา 17  แห่งธรรมนูญการปกครองเขา้ดาํเนินการอยา่ง
เฉียบขาดเพือ่ช่วยชาวนาชาวไร่ทีเ่ดอืดรอ้นจากเจา้ของทีน่าและนายทุนเงนิกูท้ ัว่ประเทศ  รายละเอยีด
ตามคาํสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่สลร. 32/2517  มใีจความสรุปวา่   

“โดยที่ปรากฏว่าในขณะน้ี  ไดม้บีุคคลบางคนเอารดัเอาเปรยีบชาวนาชาวไร่ผูย้ากจนขดัสน  
โดยใช้อิทธพิลข่มขู่หรือกลอุบลายต่างๆ  เพื่อให้ที่ดนิตกมาเป็นกรรมสทิธิข์องตนโดยไม่เป็นธรรม  
นอกจากนัน้เจา้ของทีน่าบางรายอาศยัเหตุทีข่า้วมรีาคาสงูบบีบงัคบัชาวนาใหต้อ้งเสยีค่าเช่านาในอตัรา
ที่สูงเกินสมควรจนชาวนาไม่อาจเช่านาทําได้ทําให้เดอืนร้อนอย่างยิง่  รฐับาลได้พยายามเจรจากบั
เจ้าของที่ดินเหล่านัน้  ขอความเห็นใจให้ช่วยเหลือเกื้อกูลชาวนาได้ทํานาทําไร่ต่อไปอีกระยะหน่ึง
จนกว่ารฐับาลจะจดัหาที่ดนิให้ชาวนาชาวไร่เหล่านัน้ได้  แต่ก็มไิด้รบัความเห็นใจ  การกระทําของ
เจ้าของที่ดินเหล่านัน้นับได้ว่าเป็นการก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  และเป็นการบ่อนทําลายความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ  รฐับาลจงึจําเป็นต้องใช้
มาตรการพเิศษเขา้ดําเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกนั  ระงบัและปราบปรามการกระทําดงักล่าว  
อาศยัอํานาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครอง นายกรฐัมนตรจีงึมคีําสัง่ทีส่ําคญัๆ ดงัน้ีคอื  
นายกรฐัมนตรมีอีํานาจตัง้กรรมการขึ้นคณะหน่ึงหรอืหลายคณะเพื่อดําเนินการช่วยเหลอืให้ชาวนา
ชาวไรท่ีส่จุรติไดท้าํนาทาํไรท่นัฤดกูารผลติปี 2517 น้ี ใหก้รรมการทีต่ัง้ขึน้เรยีกเจา้ของทีด่นิและชาวนา
ชาวไรท่ีไ่ดเ้คยทาํประโยชน์ในทีด่นิในปี 2516 มาเจรจาทาํความตกลงเพือ่ใหช้าวนาชาวไร่ไดใ้ชท้ีด่นิทาํ
นาทําไร่ต่อไป  ในกรณีทีเ่จา้ของที่ดนิยนิยอมตกลงและเจา้ของทีด่นิไดล้งมอืทําประโยชน์ในทีด่นินัน้
บา้งแลว้ ใหก้ระทรวงมหาดไทยจ่ายเงนิชดเชยทดรองใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิตามทีเ่จา้ของทีด่นิไดจ้่ายไป
จรงิ  ถา้การทาํประโยชน์ในทีด่นินัน้เป็นผลต่อชาวนาชาวไร่ใหเ้รยีกเกบ็จากชาวนาชาวไร่นัน้  เมือ่เกบ็
เกีย่วผลผลติไดแ้ลว้  ในกรณเีจา้ของทีด่นิหรอืผูเ้ขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิรายใหมไ่มย่อมมาเจรจาหรอืไม่
ยอมปฏบิตัติามคําร้องของคณะกรรมการการ และขอ้เท็จจรงิได้ความว่าที่ดนินัน้เป็นที่ดนิที่ชาวนา
ชาวไร่ไดเ้คยทาํประโยชน์อยูใ่นปี 2516 และเจา้ของทีด่นิไดบ้อกเลกิการใหเ้ขา้ทาํประโยชน์โดยไมเ่ป็น
ธรรม และทีด่นิแปลงนัน้ยงัมไิดใ้หผู้อ้ื่นเขา้ทําประโยชน์ก่อนวนัทีค่ําสัง่น้ีใชบ้งัคบั  หรอืปรากฏว่าไดใ้ห้
ผูอ้ื่นเขา้ทําประโยชน์ไปแลว้  แต่การใหเ้ขา้ทําประโยชน์นัน้ไดก้ระทําไปโดยสมคบกนัระหว่างเจา้ของ
ทีด่นิกบัผูท้ําประโยชน์รายใหม่เพื่อขดัขวางมใิหช้าวนาชาวไร่เดมิไดเ้ขา้ทําประโยชน์ในทีด่นินัน้ หรอื
เพือ่หลกีเลีย่งคําสัง่น้ี  หรอืผูเ้ขา้ทาํประโยชน์รายใหมย่งัมไิดล้งมอืทาํประโยชน์ในทีด่นิแปลงนัน้  ให้
คณะกรรมการมอีํานาจจดัสรรใหช้าวนาชาวไร่ผูท้ีเ่คยทาํประโยชน์ในทีด่นิแปลงนัน้ในปี 2516  ไดเ้ขา้
เชา่ทีด่นินัน้  ใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าเช่าใหเ้จา้ของทีด่นิตามทีเ่หน็สมควรกบัสภาพทอ้งที ่ ในกรณี



8‐4 
 

ทีข่อ้เทจ็จรงิปรากฏวา่  เจา้ของทีด่นิหรอืเจา้หน้ีของชาวนาชาวไร่รายใด  ไดท้ีด่นิมาจากชาวนาชาวไร ่ 
หรอืเป็นเจา้หน้ีของชาวนาชาวไร่โดยวธิกีารอนัไม่เป็นธรรม  โดยอาศยัความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ของ
ชาวนาชาวไร ่หรอืโดยอาศยัความเสยีเปรยีบทางเศรษฐกจิของชาวนาชาวไร่ ใหค้ณะกรรมการรายงาน
ผลการสอบสวนต่อนายกรฐัมนตรโีดยด่วนเพื่อพจิารณาสัง่การตามความแก่กรณีในการปฏบิตัหิน้าที่
ตามคาํสัง่น้ี  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเรยีกบุคคลใดๆ  มาใหถ้อ้ยคาํหรอืเรยีก  ตรวจ  คน้  ยดึ บรรดา
เอกสาร และวตัถุทีข่อ้งไวเ้พื่อสอบสวนได ้ ผูใ้ดขดัขวางหรอืไม่อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ 
ในการปฏบิตัติามคําสัง่น้ี  หรอืฝ่าฝืน  หรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ของคณะกรรมการในบางกรณีใหพ้นัง
งานสอบสวนจบักุมและควบคุมตวัไว้ และให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา” 

วนัที ่7 มถุินายน 2517 นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายรฐับาล ชุดที ่
34 ต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ  มขีอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ  “จะจดัทีด่นิทาํกนิใหช้าวไร่ ชาวนาที่
เดอืดรอ้น ใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมโดยรวดเรว็  จะเร่งรดัเพิม่ผลผลติทางการเกษตร เพือ่ใหเ้กษตรกรมี
รายไดส้งูขึน้ โดยจะดําเนินมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรต่าง ๆ รวมทัง้การส่งเสรมิสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นพลงัทางเศรษฐกิจที่เข้มแขง็ การจดัตัง้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร การ
ส่งเสรมิเกษตรกรดา้นการผลติและจําหน่าย ตลอดจนการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
จะวางรากฐานและแนวทางปฏบิตัใินการปฏริปูระบบการศกึษาและการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม” 

ต่อมาวนัที ่  24  มถุินายน 2517 ชาวนาต่างเดนิขบวนเขา้กรุงเทพมหานครอกีครัง้หน่ึงรวม
เป็นครัง้ที ่7 ทาํการยืน่ขอ้เสนอใหมใ่หน้ายกรฐัมนตรชี่วยเหลอืรวม 7 ขอ้ โดยอา้งวา่ มาตรา 17  ที่
นายกรฐัมนตรปีระกาศใชช้่วยเหลอืชาวนานัน้ไม่ไดผ้ล กลบัเป็นผลดแีก่ฝ่ายนายทุนเสยีอกี ขอ้เสนอ
ใหม ่7 ขอ้ ของชาวนามดีงัน้ี 

1. ขอใหร้ฐับาลชว่ยเหลอืชาวนาทีเ่ดอืดรอ้นไดเ้ขา้ทาํนาโดยไมก่าํหนดวา่ชว่ยเหลอืชาวนา  
เฉพาะปี 2516 เทา่นัน้ เพราะในปี 2516 นายทุนไดก้ลัน่แกลง้และกดีกนัไมใหพ้วกตนไดท้าํนา  

2. ขอใหร้ฐับาลนําทีด่นิจากนายทุนทีม่นีามากๆ มาแบง่ใหช้าวนาทีเ่ดอืดรน้ทาํกนิปีน้ี  
3. ใหร้ฐับาลสอบสวนการสญูสยีกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของชาวนาวา่ถูกนายทุนโกงไปจรงิหรอืไม ่

ถา้จรงิใหร้ฐับาลชว่ยเหลอืดว่น 
4. รฐับาลปลอ่ยใหช้าวนาชว่ยเหลอืตวัเองมาเป็นเวลานานแลว้โดยไมไ่ดเ้หลยีวแลเลย ซึง่ใน

บางปีขาดน้ําชาวนาตอ้งหมดตวั ขอใหร้ฐับาลไดช้ว่ยชาวนาบา้ง 
5. คณะกรรมการที่แต่งตัง้ออกไปช่วยเหลอืนัน้ ขอใหแ้ต่งตัง้ผูท้ี่เหน็ใจชาวนาจรงิๆ ไม่ใช่

อยา่งทีเ่ป็นอยูซ่ึง่กลบัไปเหน็ใจนายทุน 
6. ขณะน้ีชาวบ้านไม่มทีี่ทํากินทําให้ยากจน จึงไม่มเีงินทุนที่จะส่งบุตรหลานให้ได้เรียน

หนงัสอื จงึถูกนายทุนโกง เพราะไมม่คีวามรู ้จงึขอใหร้ฐับาลทาํการปฏริปูทีด่นิโดยดว่น 
7. ใหแ้กม้าตรา 17 เพือ่ชว่ยเหลอืชาวนาทีเ่ดอืดรอ้นไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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ชาวนาชาวไร่ชี้แจงว่าคณะกรรมการที่รฐับาลแต่งตัง้ไปช่วยเหลอืพวกตนนัน้ไมได้ให้ความ
ยุตธิรรมกบัพวกตนเลย กลบัไปเขา้ขา้งนายทุน  เมือ่มกีารสอบสวนกฟ็งัเฉพาะดา้นนายทุน ไมย่อมฟงั
พวกตนพดูเลย  และพวกคณะกรรมการน้ี  ก่อนทีจ่ะสอบสวนกไ็ปกนิขา้วกบัพวกนายทุน ทําใหค้ดิว่า
จะตอ้งมอีะไรกนัแน่ๆ   

ต่อมาในวนัที ่29  มถุินายน 2517  สถาบนันิสตินักศกึษารวม 9 แห่ง ร่วมกบัตวัแทนชาวนา
ชาวไร่ช่วยกนัแกไ้ขขอ้เสนอเสยีใหม่ใหร้ดักุม  นําเสนอนายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ และดร.ประกอบ หุตะ
สงิห์ รองนายกรฐัมนตรี  ซึ่งเป็นประธานผู้มอีํานาจเต็มในการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ครัง้น้ี  รอง
นายกรฐัมนตรยีนิยอมตกลงเหน็ชอบดว้ยกบัรา่งคาํสัง่ใหมท่ีเ่หลอืเพยีง  6  ขอ้  ดงัต่อไปน้ี 

1. รฐับาลจะไดจ้ดัสรรทีด่นิทาํกนิใหแ้ก่ชาวนาชาวไรท่ีเ่ดอืดรอ้นในฤดกูารทาํนาปีน้ี  โดยจะให้
ทาํกนิในทีเ่คยมกีรรมสทิธิอ์ยูเ่ดมิ  แต่ถา้ในทีด่นิเดมินัน้  มผีูท้าํกนิอยูแ่ลว้โดยสุจรติและชอบธรรม  จะ
ไปเอาของเขามากไ็มช่อบธรรม  รฐับาลกจ็ะจดัทีด่นิใกลเ้คยีงใหห้รอืจะจดัซื้อทีด่นิจากเจา้ของทีด่นิเป็น
จาํนวนมากมาจดัสรรใหเ้ชา่ซือ้ให ้ ทนัฤดกูาลในปี  2517  โดยจะใหธ้นาคารเพือ่การเกษตรชว่ยเหลอื 

2. หากปรากฏว่าชาวนาชาวไร่ผูใ้ดถูกนายทุนฉ้อฉลคดโกงทีด่นิเอาไป  รฐับาลจะตอ้งจดัการ
ตามคาํสัง่องนายกรฐัมนตรทีี ่สลร. 32/2517  ขอ้ 5  คอืใหค้ณะกรรมการรายงาน ผลการสอบสวนต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วนเพื่อพิจารณาสัง่การไปโดยชอบ ทัง้น้ีไม่เฉพาะแต่ชาวนาชาวไร่ที่เคยทํา
ประโยชน์ในทีด่นิปี 2516  เทา่นัน้  แต่รวมถงึปีก่อนๆ  ดว้ย 

3. ถา้ในการสอบสวนตามขอ้ 5  ของคาํสัง่ดงักล่าวขา้งตน้  ปรากฏวา่  ชาวนาชาวไร่ตอ้งเสยี
ดอกเบี้ยเกนิอตัราทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ ไม่ว่าจะเป็นเงนิหรอืราคาของผลผลติ  จะคุม้กบัเงนิตน้แลว้  
รฐับาลจะพจิารณาใหค้นืทีด่นิแก่ชาวนาชาวไร่กไ็ด ้ หรอืจะใหน้ายทุนชดใชค้่าเสยีหายแก่ชาวนาชาวไร่
ตามควรกไ็ด ้

4. ในกรณีที่เจ้าของที่ดินกระทําการหรือพยายามกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดในการ
เปลี่ยนแปลง หรอืโอนกรรมสทิธิท์ี่พพิาทในระหว่างรอ้งทุกขส์อบสวนน้ี  รฐับาลจะใหค้ณะกรรมการ
ออกคาํสัง่ยบัยัง้การกระทาํนัน้  และเสนอใหน้ายกรฐัมนตรพีจิารณาสัง่การต่อไป 

5. รฐับาลจดัสรรทีด่นิถาวรใหแ้ก่ชาวนาชาวไร่ทีไ่ม่มทีีท่ํากนิในรูปแบบสหกรณ์  แต่ทัง้น้ีมไิด้
จะไปจดัทบัทีช่าวนาชาวไรอ่ื่นทีเ่ขาทาํกนิอยูแ่ลว้ 

6. ในกรณีทีช่าวนาชาวไร่ผูใ้ดเขา้ไปทาํนาทาํไร่ทีท่ีผู่อ้ ื่นเขา้ทาํอยู่แลว้ดว้ยความเขา้ใจผดิว่ามี
สทิธ ิ เกิดพพิาทกนัอยู่ในระยะน้ี รฐับาลจะระงบัขอ้พพิาทโดยมใิห้มกีารจบักุม คุมขงั หรอืฟ้องร้อง  
หรอืถา้มกีารฟ้องรอ้งแลว้  กจ็ะขอใหร้ะงบัการฟ้องรอ้งนัน้เสยี 

หลังจากนัน้ตัวแทนทัง้หมดได้กลับไปที่สนามหลวงอีกครัง้หน่ึง ซึ่งจะได้ทําการโรเนียว 
ประกาศช่วยเหลอืใหมข่องรฐับาล 6 ขอ้น้ีใหทุ้กคนทราบ และจะสลายตวักลบัไปยงับา้นเดมิของตนเอง
ในวนัที ่30 มถุินายน  2512 
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ต่อมาวนัที ่11 กรกฎาคม 2517 นายใช่ วงัตระกูล ตวัแทนชาวนาจงัหวดัพษิณุโลกไดเ้ขา้พบ 
ดร.ประกอบ หุตะสงิห ์ รองนายกรฐัมนตร ี แจง้ใหท้ราบถงึความเดอืดรอ้นของชาวนาชาวไร่ในจงัหวดั
พษิณุโลกว่า เมื่อชาวนาชาวไร่กลบัจากการเดนิขบวนเรยีกรอ้งทีส่นามหลวงกถ็ูกนายทุนฟ้องรอ้งต่อ
ศาลฐานร่วมสมคบกนับุกรุกทีด่นิเขา้ไปทํานา ซึ่งขณะน้ีถูกฟ้องแลว้ 20 ราย  ในอําเภอวงัทองและ
กระทุม่แบน และคาดวา่ชาวนาชาวไร่จะถูกฟ้องเพิม่ขึน้เรื่อยๆ หากรฐับาลไมร่บีช่วยเหลอื ดร.ประกอบ  
หุตะสงิห ์ รองนายกรฐัมนตรใีนฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลอืชาวไร่ – ชาวนา ครัง้น้ี ชีแ้จงว่า 
ทางรฐับาลไมส่ามารถจะใหค้วามช่วยเหลอืไดเ้พราะเป็นเรื่องทีเ่อกชนฟ้องรอ้ง  ถา้ผูฟ้้องเป็นเจา้หน้าที่
รฐักพ็อจะระงบัการฟ้องไดแ้ต่รองนายกรฐัมนตรกีร็บัปากวา่จะสง่เจา้หน้าทีอ่อกไปไกล่เกลีย่กบันายทุน
ขอใหถ้อนคดเีสยี  แต่ถา้หากนายทุนไมย่อมรฐับาลกช็ว่ยเหลอือะไรไมไ่ด ้

นายใช่กล่าวว่า  เขาได้ท้วงติงเรื่องน้ีแล้ว  ตัง้แต่เมื่อครัง้ที่รฐับาลเสนอให้ความช่วยเหลือ
ชาวนา 6 ขอ้ว่าเกรงจะถูกนายทุนฟ้องได ้ ซึ่งครัง้นัน้รองนายกรฐัมนตรกีใ็หค้ํามัน่สญัญาว่ารฐับาลมี
อํานาจจะควบคุมได้ทัง้หมด  เพราะนายกรฐัมนตรไีด้ออกคําสัง่ไปแลว้  เขากล่าวต่อไปว่า อยากให้
รฐับาลดาํเนินการช่วยเหลอืโดยระงบัการฟ้องรอ้งของนายทุนเสยีเช่นทีเ่คยตกลงกนัไว ้ ซึง่หากรฐับาล
ชว่ยเหลอืไมไ่ดแ้ลว้  พวกตนทัง้หมดกต็อ้งหนีเขา้ปา่เพือ่หลบหนีคดอียา่งแน่นอน 

วนัที ่17 กนัยายน 2517  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการนโยบายในการปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม และมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณายกร่างกฎหมายในเรื่องน้ีเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาตามทีไ่ดร้บัทราบไปจากทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี

วนัที ่18 กนัยายน 2517 ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัจิดัรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
2517 ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที ่ 155 ลงวนัที ่ 18 กนัยายน 2517 โดยมเีหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยที่เป็นการสมควรส่งเสรมิเกษตรกรของประเทศให้
เจรญิกา้วหน้าและส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้และมมีาตรฐานการครองชพีสูงขึน้ ในการน้ี
สมควรดําเนินการจดัรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมเสยีใหม่ เพื่อให้ที่ดนิทุกแปลงได้รบัประโยชน์จาก
โครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคโดยทัว่ถงึ และเพือ่ใหเ้กษตรกรไดม้ทีีด่นิของตนเองสาํหรบั
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึ่งจะมผีลช่วยใหฐ้านะในทางเศรษฐกจิของประเทศและของเกษตรกร
มัน่คงขึน้ 

วนัที ่24 กนัยายน  2517  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความ
เหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัปิฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ....  ตามทีม่มีตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่17 
กนัยายน 2517 มอบใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณายกร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ซึ่ง
คณะรฐัมนตรมีมีตริบัหลกัรา่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และใหส้ง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา  

วนัที ่18 ตุลาคม 2517  ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. 
2517 ขึน้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที ่ 175 (ฉบบัพเิศษ) ลงวนัที ่ 18 ตุลาคม 2517  
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เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื เน่ืองจากประชากรสว่นใหญ่ของประเทศประกอบ
อาชพีการเกษตร ผลติผลเกษตรกรรม เป็นสนิคา้ขาออกทีท่าํรายไดม้าสูป่ระเทศเป็นอนัดบัหน่ึง การ
เศรษฐกจิของประเทศขึน้อยู่กบัอาชพีการเกษตรเป็นสําคญั แต่ปรากฏว่าเกษตรกรส่วนมากเป็นผู้
ยากจนตอ้งกูย้มืเงนิทุนมาใชใ้นการประกอบอาชพีและเป็นค่าใชจ้่ายในครอบครวั จงึทาํใหเ้กษตรกรมี
หน้ีสนิลน้พน้ตวัและตอ้งสญูเสยีกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และกลายเป็นผูเ้ช่าทีด่นิ ตอ้งเสยีค่าเช่าในอตัราสงู 
นอกจากนัน้เกษตรกรผูผ้ลติตกอยู่ในฐานะเสยีเปรยีบพ่อคา้คนกลาง ซึ่งเป็นผูก้ําหนดราคาผลผลติ
เกษตรกรรมขัน้ตน้และผลติภณัฑอ์าหาร โดยมุง่เอาเปรยีบกดราคาเพือ่ใหต้นไดร้บัผลกําไรจากการซื้อ
ผลติผลและผลติภณัฑด์งักลา่วจากเกษตรกรใหม้ากทีสุ่ด รฐับาลจงึเหน็ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งดาํเนินการ
ชว่ยเหลอืเกษตรกรใหห้ลุดพน้จากหน้ีสนิ มทีีด่นิทาํกนิเป็นของตนเอง และใหส้ามารถ เพิม่ผลผลติการ
ชว่ยเหลอืเกษตรกรใหห้ลุดพน้จากหน้ีสนิ มทีีด่นิทาํกนิเป็นของตนเอง และใหส้ามารถ เพิม่ผลผลติและ
มรีายไดส้งูขึน้ และเพื่อช่วยพยุงราคาขายผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้ และผลติภณัฑอ์าหารใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสม เป็นผลดแีก่ทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคภายในประเทศ เหน็สมควรมกีฎหมายจดัตัง้กองทุน
สงเคราะหเ์กษตรกรขึน้โดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรในดา้นการส่งเสรมิการเพิม่ผลผลติและเพื่อ
พยงุราคาผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้และผลติภณัฑอ์าหาร  

วนัที ่3 ธนัวาคม 2517 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความ
เหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัปิฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....  ตามทีม่มีตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่
24 กนัยายน 2517 ภายหลงัส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาเรยีบร้อย ซึ่ง
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัปิฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....  (มกีฎหมายว่า
ดว้ยการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมสีาระสําคญัเกี่ยวกบัการปฏริูปที่ดนิเพื่อช่วยใหเ้กษตรกรมี
ที่ดนิทํากนิ และใหก้ารใชท้ี่ดนิเกดิประโยชน์มากที่สุด   พรอ้มกบัการจดัระบบการผลติและจําหน่าย
ผลติผลเกษตรกรรม เพื่อใหค้วามเป็นธรรมแก่เกษตรกร) ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ที่
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีารไดต้รวจพจิารณาเสรจ็แลว้โดยใหแ้กไ้ขเลก็น้อย และใหเ้สนอสภานิติ
บญัญตัแิหง่ชาตทิาํหน้าทีร่ฐัสภาพจิารณาเป็นเรือ่งดว่น 

ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ปญัหาทีด่นิทํากนิถอืว่าเป็นปญัหาใหญ่ของประเทศ ทัง้รฐับาลและสภา
นิตบิญัญตัแิหง่ชาตต่ิางกเ็หน็ปญัหา เน่ืองจากมชีาวไรช่าวนาเดนิขบวนเรยีกรอ้งตลอดทัง้ปี 2517  สภา
นิตบิญัญตัแิห่งชาตใิหค้วามเหน็ชอบกบัร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517  และ
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 91 ตอนที ่169  วนัที ่7 ตุลาคม 2517  โดย ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช  
ประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิป็นผูร้บัสนองพระบรมราชโองการรฐัธรรมนูญฉบบัดงักล่าวน้ี  ซึ่งใน
หมวด 5  แนวนโยบายแห่งรฐั มบีทบญัญตั ิ3 มาตรา  คอื มาตรา 79  มาตรา 80  มาตรา 81 บญัญตัิ
ไวว้า่  

มาตรา 79  บญัญตัวิ่า รฐัพงึดําเนินการใหค้วามเหลื่อมลํ้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกจิ
และสงัคมลดน้อยลง 
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มาตรา 80  บญัญตัวิา่  รฐัพงึจดัระบบการถอืกรรมสทิธิแ์ละการครอบครองทีด่นิเพือ่ประโยชน์
แห่งการส่งเสรมิเกษตรกรรมหรอือุตสาหกรรม และพงึกําหนดพนัธะให้เจ้าของที่ดนิใช้ที่ดนิให้เป็น
ประโยชน์ตามความเหมาะสมแก่สภาพของทีด่นิ 

มาตรา 81  บญัญตัวิ่า  รฐัพงึส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิ ์และสทิธใินทีด่นิ เพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยา่งทัว่ถงึ โดยการปฏริปูทีด่นิและวธิกีารอื่น 

วนัที่ 12 ธนัวาคม 2517 หนังสอืพมิพ์เดลไิทม์ เสนอข่าวว่า รฐับาลจะการเสนอร่าง
พระราชบญัญตัปิฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ใหส้ภานิตบิญัญตัพิจิารณาในวนัที ่12 ธนัวาคม 2517   
โดยอา้งคาํใหส้มัภาษณ์ของดร.ประกอบ หุตะสงิห ์รองนายกรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2527  และ
มกีารพาดหวัขา่ววา่ “เขน็ ก.ม. ช่วยชาวนาเขา้สภาด่วน ใชเ้งนิพรเีมีย่มบงัคบัซื้อทีด่นิ จดัสรรปา่สงวน
ใหท้าํกนิ” รายละเอยีดวา่ “ก.ม.ปฏริปูใหเ้กษตรกรทาํกนิคนละ 50 ไร่  กําหนดโทษจาํคุกเจา้ของทีด่นิผู้
ขดัขนื” 

เมื่อรฐับาลจะการเสนอร่างพระราชบญัญัติปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ให้สภานิติบญัญัติ
พจิารณา  เน่ืองจากสภานิตบิญัญตัยิงัตอ้งพจิารณากฎหมายซึ่งยงัคา้งพจิารณาอยู่อกี 70 ฉบบั รบั
หลกัการวาระแรกไปแลว้ 20 ฉบบั  ญตัตเิปิดอภปิรายไม่ไวว้างใจรฐับาล และญตัตพิจิารณาแกไ้ข
รฐัธรรมนูญจนถงึเดอืนมกราคม 2518  สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิจงึมมีตใิหม้กีารประชุมถงึหา้ทุ่มทุกวนั  
เพราะสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตจิะหมดอายใุนวนัที ่26 มกราคม 2518  ตามทีไ่ดก้ําหนดใหม้กีารเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป 

วนัที ่ 17 ธนัวาคม 2517 ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 
โดยประกาศ ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที ่ 215 ลงวนัที ่ 17 ธนัวาคม 2517  เหตุผลในการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัคิวบคุมการเช่านา พ.ศ. 2493 ซึง่ใชบ้งัคบั
อยูใ่นปจัจุบนัยงัไมเ่หมาะสม เพราะสภาพการทาํนาเปลีย่นแปลงไป  มาตรการทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย
ดงักล่าวจงึไม่เพยีงพอ ประกอบกบัวธิกีารกําหนดค่าเช่านาขัน้สงูซึ่งกําหนดไว ้ เป็นการแน่นอนใน
กฎหมายนัน้ยงัไม่เป็นธรรม สมควรกําหนดตามสภาพของทอ้งทีแ่ละประเภทของขา้ว หรอืพชืไร่ที่
เพาะปลกูโดยคาํนึงถงึคา่ใชจ้า่ยในการลงทุนของผูเ้ชา่นาดว้ย  

วนัที ่10 มกราคม 2518  หนังสอืพมิพเ์ดลไิทมข์า่ววา่ “รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  มัน่ใจว่าการปฏริูปที่ดนิจะช่วยชาวนาได ้ และเสนอใหส้ภานิตบิญัญตัพิจิารณาวาระ 2 
และ 3  รวดเดยีว” 

ในวนัที ่16 มกราคม 2556  สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตนํิาร่างพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม พ.ศ.  .........  เขา้สูก่ารพจิารณา และมกีารประชุมต่อในวนัที ่17 และ18 มกราคม 2518  
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตมิมีตใิหค้วามเหน็ชอบในวาระ 3   

ต่อมาวนัที ่14  กุมภาพนัธ ์2518  นายสญัญา  ธรรมศกัดิ ์ นายกรฐัมนตร ี รบัสนองพระบรม
ราชโองการ  และประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที ่54 (ฉบบัพเิศษ) วนัที ่5 มนีาคม 2518  
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มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่6 มนีาคม 2518  รฐัมนตรกีระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึมคีําสัง่ให ้ 
ดร.ไชยยงค ์ ชชูาต ิ รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ เป็นผูร้กัษาการรองเลขาธกิารสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมอกีตาํแหน่งหน่ึง  ตัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2518   

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ประชากรสว่นใหญ่มอีาชพีในการเกษตร ทีด่นิจงึเป็นปจัจยัสาํคญัและเป็นรากฐานเบือ้งตน้ของการผลติ
ทางการเกษตรกรรม แต่ปจัจุบนัปรากฏวา่เกษตรกรกําลงัประสบความเดอืดรอ้นเน่ืองจากตอ้งสญูเสยี 
สทิธใินทีด่นิ และกลายเป็นผูเ้ช่าทีด่นิ ตอ้งเสยีค่าเช่าทีด่นิในอตัราสูงเกนิสมควร ทีด่นิขาดการ
บาํรุงรกัษา จงึทําใหอ้ตัราผลติผลเกษตรกรรมอยู่ในระดบัตํ่า เกษตรกรไม่ไดร้บัความเป็นธรรมและ
เสยีเปรยีบจาก ระบบการเช่าทีด่นิและการจาํหน่ายผลติผลตลอดมา ซึง่สง่ผลใหเ้กดิภาวะความยุง่ยาก
ทัง้ในทางเศรษฐกจิ สงัคม การปกครอง และการเมอืงของประเทศเป็นอยา่งมาก ซึง่เป็นความจาํเป็น
อย่างยิง่ทีร่ฐัจะตอ้งดําเนินการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวโดยด่วนทีสุ่ด โดยวธิกีารปฏริูปทีด่นิเพื่อช่วยให ้
เกษตรกรมทีีด่นิทํากนิและใหก้ารใชท้ีด่นิเกดิประโยชน์มากทีสุ่ด พรอ้มกบัการจดัระบบการผลติและ
จาํหน่ายผลติผลเกษตรกรรมเพื่อใหค้วามเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทัง้น้ีเพือ่เป็นการสนองแนวนโยบาย
แห่งรฐัในการลดความเหลื่อมลํ้า ในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกจิและสงัคม ตามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้น
รฐัธรรมนูญ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิขึน้ 

บทบญัญตัติามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัน้ีิใหจ้ดัตัง้กองทุนขึน้กองทุนหน่ึง เรยีกว่า 
กองทุนการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ในกระทรวงการคลงัประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ตามมาตรา 
10 เพือ่เป็นทุนหมนุเวยีนและใชจ้า่ยเพือ่การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

วนัที ่21 มกราคม 2518  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความ
เหน็ชอบการแต่งตัง้คณะกรรมการเตรยีมงานโครงการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งคณะรฐัมนตรมีี
มติเห็นชอบและให้แต่งตัง้คณะกรรมการเตรยีมงานโครงการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมได ้ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

ต่อมาในวนัที ่16 พฤศจกิายน 2519  ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2519  ซึ่งเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมเีหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัดิงักล่าว คอื เน่ืองจาก
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ยงัมบีทบญัญตัไิมร่ดักุมและเหมาะสม ทาํ
ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิอยูห่ลายประการ และมบีางประการไดแ้ก่เรื่อง การออก
พนัธบตัร การชําระราคาหรอืค่าทดแทนทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยส์มควรแกไ้ขเพิม่เตมิเสยีใหม่โดย
รบีดว่น เพือ่ใหก้ารปฏบิตัติามกฎหมายเกดิความคล่องตวัและสนองนโยบายการปฏริปูทีด่นิของรฐับาล
ไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้  จงึมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิระราชบญัญตัปิฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ใน 2 
มาตรา ดงัน้ี 
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บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2519  ตาม
มาตรา 3   ใหย้กเลกิความในมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  
บญัญตัวิา่  

“มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อีํานาจแต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าทีก่บัออก
กฎกระทรวงเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ  

กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได”้   
บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2519  

กาํหนดใหใ้ชค้วามแทนวา่ 
“มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย รกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อีํานาจแต่งตัง้
พนักงานเจา้หน้าทีก่บัออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัอํานาจ
หน้าทีข่องแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได”้   
บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2519  ตาม

มาตรา 4 ใหย้กเลกิความในมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
บญัญตัวิา่  

“มาตรา 35 การชาํระเงนิค่าทดแทนใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งเวนคนืเพือ่
การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ใหจ้า่ยเป็นเงนิรอ้ยละยีส่บิหา้ของเงนิคา่ทดแทนทัง้หมด สว่นทีเ่หลอืให้
จ่ายเป็นพนัธบตัรของรฐับาลมอีตัราดอกเบี้ยไม่ตํา่กวา่รอ้ยละแปดต่อปี มรีะยะเวลาไถ่ถอนคนืภายใน
สบิปี และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจา่ยเงนิใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณทีีท่ีด่นิซึง่จะตอ้งเวนคนืมเีน้ือทีไ่มเ่กนิยีส่บิหา้ไร่ และเจา้ของทีด่นินัน้ไมม่ทีีด่นิอืน่ ไมว่า่
ในหรอืนอกเขตปฏริปูทีด่นิ ใหช้าํระเงนิทัง้หมดในวนัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นินัน้ แต่ทัง้น้ี ไมเ่กนิ
จาํนวนเงนิขัน้สงูสดุทีก่าํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา”   

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2519  
กาํหนดใหใ้ชค้วามแทนวา่  

“มาตรา 35 การชาํระราคาทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัซื้อตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหจ้่ายเป็น
เงนิสด หรอืเงนิสดและพนัธบตัรของรฐับาล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

การชาํระคา่ทดแทนทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยท์ีเ่วนคนืตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหจ้า่ยเป็นเงนิสด
สว่นหนึง่ และสว่นทีเ่หลอืใหจ้่ายเป็นพนัธบตัรของรฐับาล ตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารทีก่ําหนดในพระ
ราชกฤษฎกีา 
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ใหก้ระทรวงการคลงัโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตร ี มอีํานาจออกพนัธบตัรเพือ่ชําระราคาหรอืค่า
ทดแทนตามวรรคหนึง่และวรรคสอง และมอีํานาจกําหนดอตัราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถ่ถอน เงือ่นไข และ
วธิกีารในการออกพนัธบตัร ทัง้น้ี โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

พนัธบตัรตามวรรคสามเมือ่ครบกําหนดชําระใหช้ําระจากเงนิของกองทุนการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม”   

ต่อมาในปี 2520  ไดนํ้าเงนิจากกกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามพระราชบญัญตักิองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 จํานวน 100 ลา้นบาท ไปใหเ้ป็นกองทุนการปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรมในปี 2520 

ต่อมาในวนัที ่1 กนัยายน 2532  ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตร
กรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2519  ซึง่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
2518  โดยมเีหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัดิงักลา่วคอื ประเทศไทยไดจ้ดัใหม้กีารปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมมาระยะหน่ึงแลว้ แต่การดําเนินการยงัมอุีปสรรคทําใหก้ารงานไม่อาจดําเนินไปโดย
เหมาะสมตามควร สมควรขยายขอบเขตการจดัทีด่นิในการปฏริูปทีด่นิใหก้วา้งขวางขึน้ใหส้ามารถ
ชว่ยเหลอืผูท้ีป่ระสงคจ์ะเป็นเกษตรกรได ้และอาจจดัทีด่นิใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการสนับสนุนและต่อเน่ือง
กบัการปฏริปูทีด่นิไดด้ว้ย เพื่อใหง้านดาํเนินไปครบวงจรของภาคเกษตรกรรม นอกจากนัน้ ในการ
จดัหาที่ดนิมาดําเนินการปฏริูปที่ดนิไดม้ปีญัหาว่าจะจดัซื้อที่ดนิจากผูท้ี่สมคัรใจขายไดห้มดทัง้แปลง
หรอืไม่ และการนําทีด่นิของรฐัมาใชจ้ดัทีด่นิมปีญัหาวา่ ยงัไมม่แีนวทางทีแ่น่ชดัระหว่างหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ เกดิปญัหาวา่ สาํนักงานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สมควรจะนําทีด่นิสว่นใดมา
ใชจ้ดัไดเ้มื่อใดและเพยีงใด ทัง้ยงัมขีอ้จํากดัที ่ส.ป.ก. จะเขา้ดําเนินการในทีด่นิทีม่ผีูป้ระสงค์บรจิาค
เพราะทีด่นินัน้ตอ้งกลายเป็นทีร่าชพสัดุและทีด่นิอาจมขีนาดไม่กวา้งมาก ซึ่งไม่เหมาะสมทีจ่ะกําหนด
เป็นเขตปฏริปูทีด่นิเลก็ ๆ โดยพระราชกฤษฎกีาหลายฉบบั สว่นในขัน้นําทีด่นิมาจดัใหแ้ก่ประชาชนนัน้ 
กฎหมายปจัจุบนัไดแ้ยกขอ้แตกต่างระหว่างทีด่นิทีเ่ป็นของรฐัมาแต่เดมิกบัทีด่นิทีไ่ดม้าโดยการจดัซื้อ
หรอืเวนคนื ทําใหไ้ม่อาจจดัสทิธใินทีด่นิใหแ้ก่ประชาชนใหส้อดคลอ้งกนั สมควรแกไ้ขโดยคํานึงถงึ
เป้าหมายและความตอ้งการของผูข้อรบัการจดัทีด่นิเป็นสาํคญัเพื่อใหส้ทิธใินทีด่นิมสีว่นเกือ้หนุนสภาพ
ความเป็นอยูใ่นภาคเกษตรกรรมตามความเป็นจรงิ อน่ึงองคป์ระกอบของคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏริูปที่ดนิจงัหวดัและแนวทางในการกําหนดเขตปฏิรูปที่ดนิยงัไม่
เหมาะสม สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายปจัจุบนัเสยีใหม ่  จงึมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิระราชบญัญตัปิฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ใน 15 มาตรา ดงัน้ี 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  ตาม
มาตรา 3  ใหย้กเลกิความในบทนิยามคาํวา่ “เกษตรกร” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 บญัญตัวิา่ 

 



8‐12 
 

“เกษตรกร หมายความวา่ ผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั” 
บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  

กาํหนดใหใ้ชค้วามแทนวา่ 
“เกษตรกร” หมายความวา่ ผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั และใหห้มายความรวมถงึ

บุคคลผูย้ากจน หรอืผูจ้บการศกึษาทางเกษตรกรรม หรอืผูเ้ป็นบุตรของเกษตรกร บรรดาซึง่ไมม่ทีีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมเป็นของตนเองและประสงค์จะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั ตามหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีาดว้ย” 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532 ตาม
มาตรา 4 ใหย้กเลกิบทนิยามคาํวา่ “คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัิ
การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532 ตาม
มาตรา 5 ใหย้กเลกิความในมาตรา 12 และ มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 บญัญตัวิา่ 

“มาตรา 12 ใหม้คีณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ประกอบดว้ยรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ปลดัระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวง
พาณชิย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ อธบิดกีรมสง่เสรมิ
การเกษตร อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมทีด่นิ และผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็นกรรมการ และกรรมการอืน่อกีเจด็คนซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูท้รงคุณวุฒสิีค่นและ
ผูแ้ทนเกษตรกรสามคน ใหเ้ลขาธกิารสํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

มาตรา 13 เมือ่ไดม้พีระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นิตามมาตรา 25 ใชบ้งัคบัในเขต
อําเภอหนึง่อําเภอใดในจงัหวดัใดแลว้ ใหม้คีณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมประจาํจงัหวดัขึ้น
คณะหนึง่ในจงัหวดันัน้ เรยีกวา่ “คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั” ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดั 
เป็นประธานกรรมการ เกษตรจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั เจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั 
ผูจ้ดัการสาขาธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายอําเภอในทอ้งทีท่ีม่กีารปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม เป็นกรรมการ และกรรมการอืน่อกีสามคนซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูแ้ทน
เกษตรกร” 

บทบญัญตัใินพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2532  กําหนดให้
ใชค้วามแทนวา่ 

“มาตรา 12 ใหม้คีณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ประกอบดว้ยรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวง
พาณชิย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม อธบิดกีรมชลประทาน อธบิดกีรมปศุสตัว ์
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อธบิดกีรมปา่ไม ้ อธบิดกีรมประมง อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร อธบิดกีรม
สง่เสรมิสหกรณ์ เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมการพฒันา
ชุมชน อธบิดกีรมทีด่นิ อธบิดกีรมประชาสงเคราะห ์อธบิดกีรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม อธบิดกีรมธนารกัษ์ 
อธบิดกีรมบญัชกีลาง ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ ผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และประธานชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทยเป็นกรรมการ และกรรมการอืน่อกีไมเ่กนิเกา้คนซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จาก
ผูแ้ทนเกษตรกรหกคน และผูท้รงคุณวุฒไิม่เกนิสามคน ใหเ้ลขาธกิารสํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 13 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 12 วรรคสอง เมือ่ไดม้พีระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิ
ตามมาตรา 25 ใชบ้งัคบัในเขตอําเภอหนึง่อําเภอใดในจงัหวดัใดแลว้ ใหม้คีณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมประจําจงัหวดัขึ้นคณะหนึง่ในจงัหวดันัน้ เรยีกว่า“คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจงัหวดั” 
ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการเกษตรจงัหวดั ปศุสตัวจ์งัหวดั ปา่ไมจ้งัหวดั 
ประมงจงัหวดั ผูแ้ทนกรมชลประทาน ผูแ้ทนกรมพฒันาทีด่นิ สหกรณ์จงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั เจา้
พนักงานทีด่นิจงัหวดั นายอําเภอ และปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํกิง่อําเภอในทอ้งทีท่ีม่กีารปฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พฒันาการจงัหวดัประชาสงเคราะหจ์งัหวดั ราชพสัดุจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั 
ผูแ้ทนธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผูแ้ทนเกษตรกรในจงัหวดันัน้อกีสีค่นซึง่
รฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมการและปฏริปูทีด่นิจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532 ตาม
มาตรา 6 ใหย้กเลกิความในวรรคสามของมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 บญัญตัวิา่ 

“มาตรา 25 การกาํหนดเขตทีด่นิในทอ้งทีใ่ดใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
ในพระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึง่ ใหม้แีผนทีแ่สดงเขตและระบุทอ้งทีท่ีอ่ยู่ในเขตปฏริปูทีด่นิ

แนบทา้ยพระราชกฤษฎกีานัน้ดว้ย แผนทีด่งักลา่วใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่แหง่พระราชกฤษฎกีา 
การกาํหนดเขตทีด่นิใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิตามวรรคหนึง่ ใหถ้อืเขตของอาํเภอเป็นหลกั โดยให้

ดาํเนินการกาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิในเขตทอ้งทีอ่ําเภอทีม่เีกษตรกรผูไ้มม่ทีีด่นิประกอบเกษตรกรรมเป็น
ของตนเอง หรอืมทีีด่นิเลก็น้อยไม่เพยีงพอแก่การครองชพี หรอืต้องเช่าทีด่นิของผูอ้ืน่ประกอบ
เกษตรกรรมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ตลอดจนทีม่ผีลผลติต่อไร่ตํา่ เป็นเกณฑใ์นการจดัอนัดบัความสาํคญัใน
การกาํหนดเขตก่อนหลงั 

ให้ดําเนินการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมโดยมชิกัช้า และให้ดําเนินการสํารวจทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม และวางโครงการเพือ่ดําเนินการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในท้องทีทุ่กจงัหวดัทัว่
ราชอาณาจกัร ใหเ้สรจ็ภายในสามปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั” 
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บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  
กาํหนดใหใ้ชค้วามแทนวา่ 

“การกําหนดเขตทีด่นิให้เป็นเขตปฏิรูปทีด่นิตามวรรคหนึง่ ให้กําหนดเฉพาะทีด่ินทีจ่ะ
ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม เวน้แต่ในกรณีทีจ่าํเป็นจะถอืเขตของตําบลหรอือําเภอเป็นหลกั
กไ็ด ้ โดยใหด้ําเนินการกําหนดเขตปฏริูปทีด่นิในเขตทอ้งทีอ่ําเภอทีม่เีกษตรกรผูไ้ม่มทีีด่นิประกอบ
เกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรอืมทีีด่นิเลก็น้อยไมเ่พยีงพอแก่การครองชพี หรอืตอ้งเช่าทีด่นิของผูอ้ืน่
ประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจํานวนมาก ตลอดจนทีม่ผีลผลติต่อไร่ตํา่ เป็นเกณฑใ์นการจดัอนัดบั
ความสาํคญัในการกําหนดเขตก่อนหลงั ในกรณีทีถ่อืเขตของตําบลหรอือําเภอเป็นเขตปฏริูปทีด่นินัน้ 
ใหห้มายถงึเฉพาะทีต่ัง้อยูน่อกเขตเทศบาลและสขุาภบิาล” 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532 ตาม
มาตรา 7 ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 25 ทว ิแห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 

“มาตรา 25 ทว ิถา้ทีด่นิที ่ส.ป.ก. ไดม้าเป็นแปลงเลก็แปลงน้อยและมไิดอ้ยูใ่นเขตปฏริปูทีด่นิ 
ให ้ส.ป.ก. มอีํานาจจดัทีด่นินัน้ใหก้บัเกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรได ้ตามมาตรา 30 เสมอืนวา่เป็น
ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ โดยไมต่อ้งดําเนินการกําหนดเขตทีด่นิในทอ้งทีน่ัน้ใหเ้ป็นเขตปฏริูปทีด่นิตาม
มาตรา 25” 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  ตาม
มาตรา 8 ใหย้กเลกิความในมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
บญัญตัวิา่ 

“มาตรา 26 เมือ่ไดม้พีระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิใชบ้งัคบัในทอ้งทีใ่ดแลว้ 
(1) ถ้าในเขตปฏริูปทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนัแต่

พลเมอืงเลกิใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้ หรอืไดเ้ปลีย่นสภาพจากการเป็นทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนักด็ ี
หรอืพลเมอืงยงัใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้อยู ่ หรอืยงัไมเ่ปลีย่นสภาพจากการเป็นทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใช้
ร่วมกนั เมือ่ไดจ้ดัทีด่นิแปลงอืน่ใหพ้ลเมอืงใชร้่วมกนัแทนโดยคณะกรรมการประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาแลว้กด็ ี ใหพ้ระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นินัน้มผีลเป็นการถอนสภาพการเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัทีด่นิดงักล่าวโดยมติ้องดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ และให ้ส.ป.ก. มอีาํนาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมได ้

(2) ถา้ในเขตปฏริปูทีด่นินัน้ มทีีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัใชเ้พือ่ประโยชน์
ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ ใหพ้ระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นินัน้มผีลเป็นการถอนสภาพการเป็น
สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิดงักล่าวโดยมติอ้งดาํเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายทีด่นิ และให ้
ส.ป.ก. มอีํานาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมไดใ้นกรณีทีท่างราชการยงัตอ้งใช้
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ทีด่ินตอนใดเพือ่ประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะต่อไปให้คณะกรรมการจดัทีด่ินเพือ่ใช้ตามความ
จาํเป็น โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

(3) ถา้ในเขตปฏริูปทีด่นินัน้มทีีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิซึง่เป็นทีด่นิรกรา้งว่าง
เปล่าหรือทีด่ินซึง่มีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลบัมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอืน่ตามประมวล
กฎหมายทีด่นิและทีด่นินัน้อยูน่อกเขตปา่สงวนแห่งชาตหิรอืเขตทีด่นิทีไ่ดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีให ้ส.ป.ก. มอีาํนาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมได”้ 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  
กาํหนดใหใ้ชค้วามแทนวา่ 

“มาตรา 26 เมือ่ไดม้พีระราชกฤษฎกีากาํหดเขตปฏริปูทีด่นิใชบ้งัคบัในทอ้งทีใ่ดแลว้ 
(1) ถา้ในเขตปฏริปูทีด่นินัน้มทีีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั 

แต่พลเมอืงเลกิใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้ หรอืไดเ้ปลีย่นสภาพจากการเป็นทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั
กด็ ีหรอืพลเมอืงยงัใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้อยู ่หรอืยงัไมเ่ปลีย่นสภาพจากการเป็นทีด่นิสาํหรบัพลเมอืง
ใชร้่วมกนั เมือ่ไดจ้ดัทีด่นิแปลงอืน่ใหพ้ลเมอืงใชร้่วมกนัแทนโดยคณะกรรมการประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาแล้วก็ด ี ให้พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏริูปทีด่นินัน้มผีลเป็นการถอนสภาพการเป็น 
สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัทีด่นิดงักล่าว โดยมติอ้งดาํเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ และให ้ส.ป.ก. มอีาํนาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมได ้

(2) ถา้ในเขตปฏริูปทีด่นินัน้มทีีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสาํหรบัใชเ้พือ่ประโยชน์
ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ หรอืทีด่นิทีไ่ดส้งวนหรอืหวงหา้มไวต้ามความตอ้งการของทางราชการ เมือ่
กระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามยนิยอมแลว้ ใหพ้ระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นินัน้มผีลเป็นการ
ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัทีด่นิดงักล่าว โดยมติอ้งดําเนินการถอนสภาพ
ตามกฎหมายว่าดว้ยทีร่าชพสัดุ และให ้ ส.ป.ก. มอีํานาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมได ้

(3) ถา้ในเขตปฏริูปทีด่นินัน้มทีีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิซึง่เป็นทีด่นิรกรา้งว่าง
เปลา่ หรอืทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิ้ง หรอืกลบัมาเป็นของแผน่ดนิโดยประการอืน่ตามกฎหมายทีด่นิ 
และทีด่นินัน้อยู่นอกเขตปา่ไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ี ให ้ ส.ป.ก. มอีํานาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการ
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมได ้

(4) ถา้เป็นทีด่นิในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ เมือ่คณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้ําเนินการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมในทีด่นิเขตปา่สงวนแห่งชาตสิ่วนใดแลว้ เมือ่ ส.ป.ก. จะนําทีด่นิแปลงใดในส่วนนัน้ไป
ดําเนินการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ใหพ้ระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นิมผีลเป็นการเพกิ
ถอนปา่สงวนแห่งชาตใินทีด่นิแปลงนัน้ และให ้ส.ป.ก. มอีํานาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมไดโ้ดยไมต่อ้งดาํเนินการเพกิถอนตามกฎหมายปา่สงวนแหง่ชาต ิ
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เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมตาม (4) ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีต่าม
พระราชบญัญตัน้ีิเป็นพนักงานเจา้หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิ และมอีํานาจในการให้
เช่าทีด่นิอนัเป็นปา่สงวนแห่งชาตดิงักล่าวได ้ และใหค้่าเช่าทีไ่ดม้าตกเป็นของกองทุนการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม” 

บทบญัญตัใินพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  ตาม
มาตรา 9 ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

“ในการจดัซื้อทีด่นิตามมาตรานี้ ถา้เจา้ของทีด่นิประสงคจ์ะขายทีด่นิของตนใหท้ัง้หมด กใ็ห ้ส.
ป.ก. มอีาํนาจจดัซื้อได”้ 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  ตาม
มาตรา 10 ใหย้กเลกิความในมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม พ.ศ. 2518  
บญัญตัวิา่  

“มาตรา 30 ในเขตปฏริปูทีด่นิ ถา้เป็นทีด่นิของรฐัซึง่มจีาํนวนเน้ือทีต่ ัง้แต่หนึง่หมืน่ไร่ขึน้ไป ให้
คณะกรรมการจดัใหส้ถาบนัเกษตรกรเช่าระยะยาว ถา้เป็นทีด่นิของรฐัซึง่มจีาํนวนเน้ือทีไ่มถ่งึหนึง่หมืน่
ไร่ คณะกรรมการจะใหส้ถาบนัเกษตรกรหรอืเกษตรกรเช่าระยะยาวกไ็ด ้ แต่จะโอนสทิธใินทีด่นิของรฐั
นัน้มไิด ้ แต่ถา้เป็นทีด่นิทีไ่ดม้าโดยการจดัซื้อหรอืเวนคนื คณะกรรมการจะใหเ้กษตรกรหรอืสถาบนั
เกษตรกรเชา่ระยะยาวหรอืเชา่ซื้อตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาํหนด ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เกษตรกรและบุคคลในครอบครวัเดยีวกนัซึง่ประกอบเกษตรกรรมประเภทอืน่ เวน้แต่ (3) 
จาํนวนไมเ่กนิหา้สบิไร ่

(2) เกษตรกรและบุคคลในครอบครวัเดยีวกนัซึง่ประกอบเกษตรกรรมเพือ่การเลี้ยงสตัวจ์าํพวก
สตัวใ์หญ่ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศตามมาตรา 29 (2) จาํนวนไมเ่กนิหนึง่รอ้ยไร ่

(3) สถาบนัเกษตรกรซึง่จะนําทีด่นิไปจดัใหแ้ก่เกษตรกรตาม (1) หรอื (2) เช่าระยะยาวหรอืเช่า
ซื้อ จาํนวนเน้ือทีท่ีด่นิตามแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร” 

บทบญัญตัใินพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2532  กําหนดให้
ใชค้วามแทนวา่ 

“มาตรา 30 บรรดาทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยท์ี ่ ส.ป.ก. ไดม้า ให ้ ส.ป.ก. มอีํานาจจดัให้
เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรไดต้ามหลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกําหนด ทัง้น้ี 
ตามขนาดการถอืครองในทีด่นิดงักลา่วต่อไปน้ี 

(1) จาํนวนทีด่นิไมเ่กนิหา้สบิไร่ สาํหรบัเกษตรกรและบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั ซึง่ประกอบ
เกษตรกรรมอยา่งอืน่นอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสตัวใ์หญ่ตาม (2) 

(2) จํานวนทีด่นิไม่เกนิหนึง่รอ้ยไร่ สาํหรบัเกษตรกรและบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั ซึง่ใช้
ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสตัวใ์หญ่ตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกาํหนด 
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(3) จํานวนทีด่นิทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร สําหรบัสถาบนัเกษตรกร ทัง้น้ี โดยคํานึงถงึ
ประเภทและลกัษณะการดาํเนินงานของสถาบนัเกษตรกรนัน้ๆ  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ถา้เป็นการจดัใหเ้กษตรกร และเป็นทีด่นิทีค่ณะกรรมการ
กําหนดมใิหม้กีารโอนสทิธใินทีด่นิ กใ็หจ้ดัใหเ้กษตรกรเช่า ในกรณีอืน่ใหจ้ดัใหเ้กษตรกรเช่าหรอืเช่าซื้อ
ตามทีเ่กษตรกรแสดงความจาํนง ถา้เป็นการจดัใหส้ถาบนัเกษตรกรใหจ้ดัใหส้ถาบนัเกษตรกรเชา่ 

บรรดาทีด่นิที ่ ส.ป.ก. ไดม้า ถา้เป็นทีด่นิของรฐัและมเีกษตรกรถอืครองอยู่แลว้เกนิจาํนวนที ่
กาํหนดในวรรคหนึง่ก่อนเวลาทีค่ณะกรรมการกาํหนด เมือ่เกษตรกรดงักลา่วยืน่คาํรอ้งและยนิยอมชาํระ
ค่าเช่าหรอืค่าชดเชยทีด่นิในอตัราหรอืจํานวนทีเ่พิม่ขึ้นตามทีค่ณะการกําหนด สาํหรบัทีด่นิสว่นทีเ่กนิ
ตามวรรคหนึง่ใหค้ณะกรรมการจดัทีด่นิใหเ้กษตรกรเช่าหรอืจดัใหแ้ลว้แต่กรณี ตามจาํนวนทีเ่กษตรกร
ถอืครองได ้ แต่เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกนิหนึง่รอ้ยไร่ ในการกําหนดอตัราค่าเช่าหรอืค่าชดเชยทีด่นิ
ดงักล่าว ตอ้งคาํนึงถงึระยะเวลาและวธิกีารทีเ่กษตรกรไดท้ีด่นินัน้มา ความสามารถในการทาํประโยชน์ 
ประเภทของเกษตรกรรม และการทาํประโยชน์ทีไ่ดท้าํไวแ้ลว้ในทีด่นินัน้ 

ในการจดัทีด่นิใหเ้กษตรกรตามวรรคสาม ถา้เกษตรกรไดเ้ขา้ครอบครองทีด่นิดงักล่าวก่อน 
พ.ศ. 2510 ใหเ้รยีกเกบ็เฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรงัวดั และค่าปรบัปรุงพฒันาทีด่นิที ่ส.ป.ก. 
ดาํเนินการใหต้ามจาํนวนทีค่ณะกรรมการกาํหนด เฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิหา้สบิไร ่

นอกจากการจดัทีด่นิใหแ้ก่บุคคลตาม (1) (2) และ (3) ให ้ ส.ป.ก. มอีํานาจจดัทีด่นิหรอื
อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรอืเขา้ทาํประโยชน์ เพือ่ใชส้าํหรบักจิการอืน่ทีเ่ป็นการ
สนับสนุนหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการปฏริูปทีด่นิตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ
กาํหนดในราชกจิจานุเบกษาได ้ทัง้น้ี ตามขนาดการถอืครองในทีด่นิทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่ตอ้ง
ไมเ่กนิหา้สบิไร่ สว่นหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนุญาตหรอืการใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตถอืปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

การจดัทีด่ินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ ไม่อยู่ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมายเกีย่วกับการ
ควบคุมการเช่าหรอืเช่าซื้อ และสทิธกิารเช่าหรอืเช่าซื้อดงักล่าวจะโอนแก่กนัไดห้รอืทอดทางมรดกได้
เฉพาะตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาํหนด” 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  ตาม
มาตรา 11 ใหย้กเลกิความในมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 บญัญตัวิา่  

“มาตรา 32 เมือ่ไดม้พีระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิใชบ้งัคบัในทอ้งทีใ่ด และ ส.ป.ก. 
ไดจ้ดัซื้อหรอืเวนคนืทีด่นิแปลงใดแลว้ ใหส้ทิธขิองผูเ้ช่าในทีด่นิแปลงนัน้ตามสญัญาเช่า หรอืตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการเชา่นาเป็นอนัสิน้สดุลง” 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  
กาํหนดใหใ้ชค้วามแทนวา่ 
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“มาตรา 32 ถา้ ส.ป.ก. ไดท้ีด่นิแปลงใดมาโดยการจดัซื้อหรอืเวนคนืหรอืไดม้าตามมาตรา 25 
ทว ิ เพือ่ใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ใหส้ทิธขิองผูเ้ช่าทีด่นิแปลงนัน้ตามสญัญาเช่าหรอืตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเชา่ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมเป็นอนัสิน้สดุลง” 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532 ตาม
มาตรา 12 ใหย้กเลกิความในวรรคสามของมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  บญัญตัวิา่  

“มาตรา 36 ใหค้ณะกรรมการกําหนดเงนิค่าทดแทนโดยคํานึงถงึการไดม้าสภาพความอุดม
สมบรูณ์ และทาํเลทีต่ ัง้ของทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย ์ประกอบกบัมลูค่าของผลติผลเกษตรกรรมหลกัที ่
สามารถผลติไดจ้ากทีด่นิในทอ้งทีน่ัน้ ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่สงัคม และแก่บรรดาเกษตรกร
ผูท้ีจ่ะตอ้งรบัภาระจา่ยคา่ทีด่นิ หรอือสงัหารมิทรพัยแ์ก่ ส.ป.ก. ต่อไปดว้ย 

ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่หีนังสอืแจง้จาํนวนเงนิค่าทดแทนใหเ้จา้ของทีด่นิหรอืผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ
ค่าทดแทนทราบ ถา้เจา้ของทีด่นิหรอืผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทนไม่เหน็ชอบดว้ยกบัจํานวนเงนิค่า
ทดแทนดงักลา่วมสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 40 

บรรดาทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยท์ีเ่วนคนืตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให ้ส.ป.ก. เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ์
เพือ่ประโยชน์ในการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม” 

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2532  ตาม
มาตรา 13 ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 36 ทว ิแห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 

“มาตรา 36 ทว ิ บรรดาทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ดๆ ที ่ ส.ป.ก. ไดม้าตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
หรอืไดม้าโดยประการอืน่ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประโยชน์ในการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ไมใ่หถ้อืว่า
เป็นทีร่าชพสัดุ และให ้ส.ป.ก. เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิเ์พือ่ใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามประมวลกฎหมายทีด่ินมีอํานาจออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ิน
เกีย่วกบัทีด่นิของ ส.ป.ก. ตามวรรคหนึง่ ทัง้น้ี ตามที ่ส.ป.ก. รอ้งขอ” 

บทบญัญตัมิาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 
2532  บญัญตัวิา่ “ทีร่าชพสัดุทีก่ระทรวงการคลงัไดม้าเน่ืองจากการจดัซื้อของ ส.ป.ก.หรอืมผีูย้กใหแ้ก่ 
ส.ป.ก. เพื่อดํา เนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมอียู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ให้
กระทรวงการคลงัดาํเนินการโอนทีร่าชพสัดุดงักล่าวใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์อง ส.ป.ก. เพือ่ใชใ้นการปฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมตามพระราชบญัญตัน้ีิ การโอนทีร่าชพสัดุดงักล่าวมใิหนํ้าความในมาตรา 8 และ
มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 มาใชบ้งัคบั และใหด้าํเนินการโอนตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ 

บรรดานิตกิรรมใดๆ ทีไ่ดก้ระทาํเกีย่วกบัทีด่นิตามวรรคหน่ึง ใหค้งมผีลใชไ้ดต่้อไป” 
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บทบญัญตัมิาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรม (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 
2532  บญัญตัวิ่า  “ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย รกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ” 

 

8.2  หลกัการและแนวคิดของการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

คาํวา่  “ปฏริปู”  นัน้  หมายความถงึ การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีไ่มถู่กตอ้งเหมาะสม 
หรือไม่ดี  ให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม  โครงสร้างดงักล่าวน้ีเป็นรากฐานของปญัหาที่ส่งผล
กระทบใหเ้กดิปญัหาใหม่ๆ ขึน้ไดเ้รื่อยๆ  ซึ่งการแก้ไขปญัหาที่ปลายเหตุเป็นเพยีงการกระทําเฉพาะ
หน้า จงึไม่สามารถประกนัได้ว่าจะมผีลสําเรจ็หรอืไม่เพยีงใด ในขณะที่การแก้ไขปญัหาที่ปลายเหตุ
ประสบผลสาํเรจ็ กไ็มไ่ดม้หีลกัประกนัใดๆ วา่ปญัหาดงักล่าวจะเกดิขึน้อกีจนไมม่ทีีส่ ิน้สุด ถา้การแกไ้ข
ปญัหาดงักล่าวล้มเหลวด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่สําคญัที่สุดคอืไม่ได้แก้ไขปญัหาที่ต้นเหตุของปญัหา 
ดงันัน้การปฏริปูจงึเป็นการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง ซึง่เป็นรากฐานของปญัหา 

 ในปี พ.ศ. 2517 สมาพนัธ์ชาวไร่ชาวนาแห่งประเทศไทยเดนิขบวนเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลแกไ้ข
ปญัหาที่ดนิทํากนิและการถูกเอารดัเอาเปรยีบจากนายทุนหลายครัง้ดงัที่กล่าวมาแล้วขา้งต้น ทําให้
รฐับาลนายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ แก้ไขปญัหาดงัโดยประกาศใช้พระราชบญัญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม  ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2518 โดยมหีลกัการและเหตุผลดงัน้ี 

"ปจัจุบนัปรากฏว่า เกษตรกรกําลงัประสบความเดอืดรอ้น เน่ืองจากตอ้งสูญเสยีสทิธใินที่ดนิ
และกลายเป็นผูเ้ช่าทีด่นิตอ้งเสยี ค่าเช่าในอตัราสงูเกนิควร ทีด่นิขาดการบาํรุงรกัษา จงึทําใหอ้ตัราการ
ผลติผลเกษตรกรรมอยู่ในระดบัตํ่า เกษตรกรไม่ไดร้บัความเป็นธรรม และเสยีเปรยีบจากการเช่าทีด่นิ 
จงึเป็นความจําเป็นอย่างยิง่ทีร่ฐัจะตอ้งดําเนินการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวโดยด่วนทีสุ่ด โดยวธิกีารปฏริูป
ทีด่นิ เพือ่ชว่ยใหเ้กษตรกรมทีีด่นิทาํกนิและใหก้ารใชท้ีด่นิเกดิประโยชน์มากทีส่ดุ" 

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ไดก้ําหนด
นิยาม“การปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม” หมายความวา่ การปรบัปรุงเกีย่วกบัสทิธแิละการถอืครองใน
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถงึการจดัทีอ่ยู่อาศยัในทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมนัน้โดยรฐันําทีด่นิของรฐั 
หรอืทีด่นิทีร่ฐัจดัซื้อหรอืเวนคนืจากเจา้ของทีด่นิซึง่มไิดท้าํประโยชน์ในทีด่นินัน้ดว้ยตนเอง หรอืมทีีด่นิ
เกนิสทิธติามพระราชบญัญตัน้ีิ เพื่อจดัให้แก่เกษตรผูไ้ม่มทีี่ดนิของตนเองหรอืเกษตรกรที่มทีี่ดนิ
เลก็น้อยไม่เพยีงพอแก่การครองชพีและสถาบนัเกษตรกรไดเ้ช่าซื้อ เช่าหรอืเขา้ทําประโยชน์โดยรฐัให้
ความช่วยเหลอืในการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม การปรบัปรุงทรพัยากรและปจัจยัการผลติ ตลอดจน
การผลติและการจาํหน่ายใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้ 

พระราชบญัญตัปิฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ในมาตรา 6 บญัญตัใิหจ้ดัตัง้
สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมขึน้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรยีกโดยยอ่วา่ ส.ป.ก.  
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มวีตัถุประสงคเ์พือ่ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม จงึการกําหนดภารกจิการดาํเนินงานปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมไว ้3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. งานจดัทีด่นิ  เป็นการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิภายใตก้ฎหมายการปฏริปู
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม โดยดําเนินการในทีด่นิ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทีด่นิของรฐั และทีด่นิ
เอกชน 

1) ในทีด่นิของรฐั  สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมจะทาํการสาํรวจรงัวดั 
และสอบสวนสทิธใินทีด่นิ เจรจากระจายสทิธ ิลดเน้ือทีแ่ละแบ่งแยกทีด่นิ (กรณีมี
ทีด่นิกนิสทิธติามกฎหมาย) เพื่อนํามาจดัใหเ้กษตรกรเช่าหรอืเช่าซื้อ หรอืเขา้ทํา
ประโยชน์ตามทีเ่กษตรกรไดย้ืน่คาํรอ้งไว ้ซึง่เกษตรกรจะไดร้บัสทิธติามกฎหมาย
ปฏริปูทีด่นิ ไดร้บัหนังสอืรบัมอบทีด่นิ (ส.ป.ก.4-28) และหนังสอือนุญาตเขา้ทํา
ประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก.4-01) และมโีอกาสเป็นเจา้ของทีด่นิต่อไป 
โดยทีด่นิของรฐั ไดแ้ก่ ปา่สงวนแหง่ชาตทิีเ่สือ่มสภาพ ทีจ่าํแนกเป็นทีจ่ดัสรรตาม
มตคิณะรฐัมนตร ีที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลกิใชร้่วมกนั ที่สาธารณสมบตัิ
แผน่ดนิ และทีร่กรา้งวา่งเปลา่ทีอ่ยูน่อกเขตปา่ไมถ้าวร 

2) ในทีด่นิเอกชน  สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  จะนําทีด่นิทีจ่ดัซื้อ
หรอืเวนคนืมาจดัสรรแก่เกษตรกรผูเ้ช่า หรอืผูไ้รท้ีท่าํกนิ หรอืผูม้ทีีด่นิเลก็น้อยไม่
เพยีงพอแก่การครองชพีทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไว ้ซึ่งเกษตรกรจะตอ้งเช่า หรอืเช่าซื้อ
จาก ส.ป.ก. และมโีอกาสเป็นเจา้ของทีด่นิต่อไป โดย ส.ป.ก. จะจดัซื้อ หรอื
เวนคนืทีด่นิจากเจา้ของทีด่นิทีม่ทีีด่นิเกนิกวา่พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรมกาํหนด 

2. งานพฒันา  ดําเนินงานในส่วนทีไ่ม่ซํ้าซ้อนกบัหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยใหก้ารสนับสนุนเกี่ยวกบัการก่อสรา้งปรบัปรุง ซ่อมแซมเสน้ทางคมนาคม
และแหลง่น้ํา เพือ่ยกระดบัสภาพความเป็นอยูต่ามความจาํเป็น และเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใชน้ํ้าเพือ่การอุปโภคบรโิภค และการเกษตร 

3. งานเพิม่รายได ้ เป็นการดําเนินงานปรบัปรุง เปลีย่นแปลงระบบการผลติและโครงสรา้ง
ทางการเกษตร จดัตัง้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จดัหาสนิเชื่อและปจัจยัการผลิต 
พฒันาและส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรและนอกการเกษตร การใหเ้กษตรกรมสี่วนร่วม
ในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและมติของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ค .ป .ก . )  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในที่ดนิสาธารณะ ที่ดนิชุมชน และที่ดนิที่จดัให้
เกษตรกร โดยสํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมจะประสานงานกบัหน่วยงานที่
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เกีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กษตรกรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ตามสภาพของทอ้งทีน่ัน้ๆ สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของเกษตรกร 

 

การได้มาซ่ึงท่ีดินท่ีนํามาสู่การปฏิรปูท่ีดิน 
การนําที่ดนิมาดําเนินการปฏริูปที่ดนิ ตามพระราชบญัญตัิการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2518 แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1. ทีด่นิของรฐั ไดแ้ก่ 
1.1. ปา่สงวนแห่งชาต ิ เป็นทีด่นิเสื่อมโทรมอยู่ในปา่สงวนแห่งชาตไิม่สามารถฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่

สภาพป่าไม้ได้เหมอืนเดิม และที่ดินมสีภาพความเหมาะสมกบัการเกษตร เมื่อ
คณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้าํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในทีด่นิเขตปา่สงวนแห่งชาติ
ส่วนใดแลว้ เมื่อ ส.ป.ก. จะนําทีด่นิแปลงใดในส่วนนัน้ไปดาํเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม ใหอ้อกพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิ  ซึง่มผีลเป็นการเพกิถอน
ปา่สงวนแหง่ชาตใินทีด่นิแปลงนัน้ โดยไมต่อ้งเพกิถอนตามกฎหมายปา่สงวนแห่งชาตอิกี  
และให ้ส.ป.ก. มอีํานาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมไดโ้ดยไมต่อ้ง
ดาํเนินการเพกิถอนตามกฎหมายปา่สงวนแหง่ชาต ิ

1.2. ปา่จําแนกตามมตคิณะรฐัมนตร ี เป็นทีด่นิทีค่ณะกรรมการพฒันาทีด่นิไดจ้ําแนกการใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีแ่ละการนําเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา เมื่อคณะรฐัมนตรมีมีตจิาํแนก
พื้นที่ส่วนใดออกจากป่าไม้ถาวรเพื่อจัดสรรให้ราษฎรแล้วในกรณีที่เป็นพื้นที่ขนาด
ค่อนข้างใหญ่มีความเหมาะสมต่อการเกษตรและยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน
คณะกรรมการจดัทีด่นิแหง่ชาตพิจิารณาให ้ส.ป.ก. รบัมาดาํเนินการ 

1.3. ทีส่าธารณะประโยชน์ อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั แต่
พลเมอืงเลกิใช้ประโยชน์ในที่ดนินัน้ หรอืไดเ้ปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดนิสําหรบั
พลเมอืงใชร้ว่มกนั หรอืพลเมอืงยงัใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้อยู ่หรอืยงัไมเ่ปลีย่นสภาพจาก
การเป็นทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั เมือ่ไดจ้ดัทีด่นิแปลงอื่นใหพ้ลเมอืงใชร้่วมกนัแทน 
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมจะดาํเนินการเมือ่สภาตาํบลหรอืองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลยนืยนัสภาพขอ้เทจ็จรงิในการเลกิใชผ้ลประโยชน์ร่วมกนัของพลเมอืง และ
เหน็สมควรใหนํ้ามาดําเนินการปฏริูปทีด่นิโดยผ่านความเหน็ชอบจากอําเภอและจงัหวดั
ตามขัน้ตอน โดยคณะกรรมการประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหพ้ระราชกฤษฎกีา
กําหนดเขตปฏริูปที่ดนินัน้มผีลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ
สาํหรบัทีด่นิดงักล่าวโดยมติอ้งดาํเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายทีด่นิ และให ้
ส.ป.ก. มอีาํนาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมได ้

1.4. ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ 
หรอืที่ดนิที่ไดส้งวนหรอืหวงหา้มไวต้ามความต้องการของทางราชการ หรอืที่ราชพสัดุ 
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กระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ เมื่อทางราชการไมม่คีวามจําเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์
ทีด่นินัน้แลว้ โดยการยนิยอมของกระทรวงการคลงั  ใหอ้อกพระราชกฤษฎกีากําหนดเขต
ปฏริูปทีด่นิในพืน้ทีน่ัน้ ซึ่งผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ
สาํหรบัทีด่นิหรอืทีด่นิทีไ่ดส้งวนหรอืหวงหา้มไวต้ามความตอ้งการของทางราชการ หรอืที่
ราชพสัดุ ดงัทีก่ลา่ว โดยมติอ้งดาํเนินการถอนสภาพตามกฎหมายวา่ดว้ยทีร่าชพสัดุ และ
ให ้ส.ป.ก. มอีาํนาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมได ้

1.5. ทีด่นิประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิซึง่เป็นทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่า 
หรอืทีด่นิซึ่งมผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิ้ง หรอืกลบัมาเป็นของแผ่นดนิโดยประการอื่นตาม
กฎหมายทีด่นิ และทีด่นินัน้อยูน่อกเขตปา่ไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ี ให ้ ส.ป.ก. มี
อาํนาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมได ้

2. ทีด่นิเอกชน ไดแ้ก่ 
2.1. ที่ดินทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 

พระราชทานแก่เกษตรกร โดยผา่นกระบวนการของการปฏริปูทีด่นิ 
2.2. ทีด่นิบรจิาคโดยเสดจ็พระราชกุศล เป็นทีด่นิของเอกชนผูซ้ึ่งมคีวามประสงคท์ีจ่ะดาํเนิน

ตามรอยเบือ้งยุคลบาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯโดยการมอบทีด่นิให ้ ส.ป.ก. 
นํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ 

2.3. ทีด่นิเอกชนที ่ ส.ป.ก. จดัซื้อ หรอืเวนคนืจากเจา้ของทีด่นิทีม่เีน้ือทีเ่กนิกว่าเกณฑท์ี่
กฎหมายกาํหนด คอื 

2.3.1. ทีด่นิสว่นทีเ่กนิกวา่ 100 ไร ่จากเจา้ของทีด่นิผูใ้ชป้ระกอบเกษตรกรรมประเภท
เลีย้งสตัวใ์หญ่ (สตัวใ์หญ่ หมายถงึ โค กระบอื และมา้ ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

2.3.2. ทีด่นิสว่นทีเ่กนิกว่า 50 ไร่ จากเจา้ของทีด่นิผูใ้ชป้ระกอบเกษตรกรรมดว้ย
ตนเอง 

2.3.3. ทีด่นิสว่นทีเ่กนิกวา่ 20 ไร่ จากเจา้ของทีด่นิผูไ้มไ่ดป้ระกอบเกษตรกรรมดว้ย
ตนเองหรอืประกอบเกษตรกรรมเลก็น้อยหรอืเพยีงบางสว่น 

ทัง้น้ี เจา้ของทีด่นิสามารถยื่นคํารอ้งขอมสีทิธใินทีด่นิเกนิกว่าทีก่ฎหมายกําหนดได ้ หากมี
ความประสงคจ์ะประกอบเกษตรกรรมดว้ยตนเอง หรอืทาํประโยชน์ในทีด่นินัน้ดว้ยตนเองไมต่ํ่ากวา่ 1 
ปี ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ใชบ้งัคบั และตอ้งแสดงวา่มี
ความสามารถและปจัจยัทีจ่ะใชท้ีด่นิใหเ้ป็นประโยชน์ทางเกษตรกรรมได ้และ ส.ป.ก. สามารถซื้อทีด่นิ
จากเจา้ของทีด่นิทีต่อ้งการขายทีด่นิทัง้หมดให ้ส.ป.ก. 
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8.3  นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
1. กฎหมาย 

1.1  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยติุธรรม 
มาตรา 80  รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นกฎหมายและการยตุธิรรม ดงัต่อไปน้ี 

(1) ดแูลใหม้กีารปฏบิตัแิละบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งเป็นธรรม รวดเรว็ 
ทัว่ถงึ และมปีระสทิธภิาพ 

(2) คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลใหพ้น้จากการลว่งละเมดิทัง้โดยเจา้หน้าทีข่อง
รฐัและโดยบุคคลอื่น และตอ้งอาํนวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนทุกคนอยา่งเทา่เทยีมกนั 

(3) สง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในกระบวนการยุตธิรรมและสามารถ
เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโ้ดยงา่ย สะดวก และรวดเรว็ 

(4) ดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลการให้
ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน และจดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอื่นใน
กระบวนการยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพและอาํนวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนอยา่งรวดเรว็และเทา่เทยีมกนั 

(5) จดัใหม้กีฎหมายเพือ่จดัตัง้องคก์รเพือ่การปฏริปูกฎหมาย ทีด่าํเนินการเป็นอสิระ
เพื่อทําการปรบัปรุงและพฒันากฎหมายของประเทศใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และดําเนินการให้
หน่วยงานของรฐัพจิารณาทบทวนความเหมาะสมและจําเป็นของกฎหมายในความรบัผดิชอบโดยตอ้ง
รบัฟงัความคดิเหน็ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากกฎหมายนัน้ประกอบดว้ย 

(6) จดัใหม้กีฎหมายเพือ่จดัตัง้องคก์รเพือ่การปฏริปูกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ที่
ดาํเนินการเป็นอสิระ เพือ่ทาํการศกึษา วเิคราะห ์ และตดิตามการดาํเนินงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

 

 1.2  พระราชบญัญติัการปฏิรปูเพ่ือเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518 
พระราชบญัญตักิารปฏริูปเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518  แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิาร

ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2519 และแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารปฏริูป
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2532 ส่วนประกอบบทบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม  
รวม 48 มาตรา  ซึง่มสีาระสาํคญั  ดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงคพ์ระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  พ.ศ. 2518 
การตราพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  เพือ่แกไ้ขปญัหาการไร้

ทีด่นิทาํกนิของเกษตรกร กระจายการถอืครอง  ทีด่นิและใชท้ีด่นิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ รวมทัง้จดัระบบ
การผลติและจาํหน่าย เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถทาํประโยชน์ในทีด่นิไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

2. โครงสรา้งของพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกอบดว้ย 
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มาตรา 1- 5 การประกาศบงัคบัใชก้ฎหมาย และคํานิยาม เช่น “การปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม”  “เกษตรกร”  “บุคคลในครอบครวัเดยีวกนั”  “การประกอบเกษตรกรรม” 

มาตรา 6- 11 หมวด 1 วา่ดว้ยสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม เป็นการกําหนด
องคก์รดาํเนินงานและสนับสนุนการปฏริูปทีด่นิ ไดแ้ก่ สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.)  สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมจงัหวดั  คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั  กองทุนปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

มาตรา 12- 24 หมวด 2 วา่ดว้ยคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมและคณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิจงัหวดั  เป็นการกําหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมและ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจงัหวดั  บทบาทและอํานาจหน้าที่ของของคณะกรรมการดงักล่าว เพื่อ
ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

มาตรา 25- 39 หมวด 3 วา่ดว้ยการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม เป็นการกําหนด
แนวทางกระบวนการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ประกอบดว้ย การจดัหาทีด่นิ การจดัทีด่นิ 
การควบคุมสทิธแิละการใชป้ระโยชน์ และการพฒันาเกษตรกรและพืน้ที ่

มาตรา 40- 46 หมวด 4 วา่ดว้ยการอุทธรณ์  จะนํามาบงัคบัใชใ้นกรณีพนักงานเจา้หน้าทีม่ ี
หนังสอืแจง้จํานวนเงนิค่าทดแทนใหเ้จา้ของทีด่นิไดร้บัเงนิค่าทดแทนทราบ ถ้าหากเจา้ของทีด่นิไม่
เหน็ชอบดว้ยกบัจาํนวนเงนิคา่ทดแทน มสีทิธอุิทธรณ์ 

มาตรา 47- 48 หมวด 5 บทกําหนดโทษ กรณีมผีูข้ดัขวางหรอืไมอ่ํานวยความสะดวกแก่
พนักงานเจา้หน้าที ่ ทีเ่ขา้ไปดาํเนินการเกีย่วกบัการปฏริปูทีด่นิ ใหม้โีทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท หรอืทัง้จาํและปรบั 

นอกจากน้ีพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2519 ตามมาตรา 
14 บญัญตัวิา่ ทีร่าชพสัดุทีก่ระทรวงการคลงัไดม้าเน่ืองจากการจดัซื้อของสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรอืมผีูย้กใหแ้ก่ ส.ป.ก. เพือ่ดาํเนินการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมซึง่มอียู่ใน
วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหก้ระทรวงการคลงัดาํเนินการโอนทีร่าชพสัดุดงักล่าวใหเ้ป็นกรรมสทิธิ ์
ของ ส.ป.ก. เพือ่ใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมตามพระราชบญัญตัน้ีิ การโอนทีร่าชพสัดุดงักลา่ว
มใิหนํ้าความในมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 มาใชบ้งัคบั และให้
ดาํเนินการโอนตามประมวลกฎหมายทีด่นิ  และพระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการ
โอนอํานาจหน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 มาตรา 22 ในพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ใหแ้กไ้ขคาํวา่ “อธบิดี
กรมประชาสงเคราะห”์ เป็น “อธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร” และคาํว่า “ประชาสงเคราะห์
จงัหวดั” เป็น “ผูแ้ทนกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร”  และใหเ้พิม่ “อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ัง่” เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม และเพิม่ “ผูแ้ทนกรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ ัง่” เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการโอน
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อํานาจหน้าทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการวางแผนการใชท้ีด่นิชายทะเล มาเป็นของกรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ 

1.3  พระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 
มาตรา 10 ทีด่นิซึง่ไดห้วงหา้มไวเ้พือ่ประโยชน์ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการหวงหา้มทีด่นิ

รกรา้งวา่งเปลา่อนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พทุธศกัราช 2478 หรอืตามกฎหมายอื่นอยูก่่อนวนัที่
ประมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั ใหค้งเป็นทีห่วงหา้มต่อไป 

1.4 ประมวลกฎหมายท่ีดิน  พ.ศ. 2497 
มาตรา 2 ทีด่นิซึง่มไิดต้กเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลหน่ึงบุคคลใด ใหถ้อืวา่เป็นของรฐั 
มาตรา 3 บุคคลยอ่มมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ในกรณต่ีอไปน้ี 
1) ไดม้าซึ่งกรรมสทิธิต์ามบทกฎหมายก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายน้ีใชบ้งัคบั หรอืไดม้าซึ่ง

โฉนดทีด่นิตามบทแหง่ประมวลกฎหมายน้ี 
(2) ไดม้าซึง่กรรมสทิธิต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การครองชพี หรอืกฎหมายอื่น 
มาตรา 4 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 6 บุคคลใดไดม้าซึง่สทิธคิรอบครองในทีด่นิ ก่อนวนัทีป่ระมวล

กฎหมายน้ีใชบ้งัคบั ใหม้สีทิธคิรอบครองสบืไปและใหคุ้ม้ครองตลอดถงึผูร้บัโอนดว้ย 
มาตรา 8 บรรดาทีด่นิทัง้หลายอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืเป็นทรพัยส์นิของ

แผน่ดนินัน้ ถา้ไมม่กีฎหมายกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ใหอ้ธบิดมีอีํานาจหน้าทีด่แูลรกัษาและดาํเนินการ
คุม้ครองป้องกนัไดต้ามควรแก่กรณีอํานาจหน้าทีด่งัว่าน้ี รฐัมนตรจีะมอบหมายใหท้บวงการเมอืงอื่น
เป็นผูใ้ชก้ไ็ด ้

ที่ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนัหรอืใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดนิโดยเฉพาะ หรอืเป็นทีด่นิทีไ่ดห้วงหา้มหรอืสงวนไวต้ามความตอ้งการของทบวงการเมอืงอาจ
ถูกถอนสภาพหรอืโอนไปเพือ่ใชป้ระโยชน์ อยา่งอื่นหรอืนําไปจดัเพือ่ประชาชนได ้ในกรณดีงัต่อไปน้ี 

(1) ทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั ถา้ทบวงการเมอืง รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชนจดัหาทีด่นิมาให้
พลเมอืงใชร้ว่มกนัแทนแลว้ การถอนสภาพหรอืโอนใหก้ระทาํโดยพระราชบญัญตั ิแต่ถา้พลเมอืงไดเ้ลกิ
ใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้ หรอืทีด่นินัน้ไดเ้ปลีย่นสภาพไปจากการเป็นทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั และ
มไิดต้กไปเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว้ การถอนสภาพใหก้ระทําโดยพระราช
กฤษฎกีา 

(2) ทีด่นิทีใ่ชเ้พือ่ประโยชน์ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ หรอืทีด่นิทีไ่ดห้วงหา้มหรอืสงวนไวต้าม
ความตอ้งการของทบวงการเมอืงใด ถา้ทบวงการเมอืงนัน้เลกิใช ้ หรอืไมต่อ้งการหวงหา้มหรอืสงวน
ต่อไป เมื่อไดม้พีระราชกฤษฎกีาถอนสภาพแลว้ คณะรฐัมนตรจีะมอบหมายใหท้บวงการเมอืงซึ่งมี
หน้าทีเ่ป็นผูใ้ชห้รอืจดัหาประโยชน์กไ็ด ้แต่ถา้จะโอนต่อไปยงัเอกชน ใหก้ระทาํโดยพระราชบญัญตัแิละ
ถา้จะนําไปจดัเพือ่ประชาชนตามประมวลกฎหมายน้ีหรอืกฎหมายอื่น ใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎกีา 
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การตราพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาตามวรรคสองใหม้แีผนทีแ่สดงเขตทีด่นิแนบทา้ย
พระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีานัน้ดว้ย 

มาตรา 8 ทวิ ทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง หรอืทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใช้
ร่วมกนัซึ่งไดถ้อนสภาพตามมาตรา 8 (1) แลว้ รฐัมนตรมีอีํานาจทีจ่ะจดัขึน้ทะเบยีนเพื่อใหท้บวง
การเมอืงใชป้ระโยชน์ในราชการไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ก่อนทีจ่ะจดัขึน้ทะเบยีนตามวรรคหน่ึง ใหม้กีารรงัวดัทําแผนที ่ และใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั
ทอ้งทีป่ระกาศการจดัขึน้ทะเบยีนใหร้าษฎรทราบมกีําหนดสามสบิวนั ประกาศใหปิ้ดในทีเ่ปิดเผย ณ 
สาํนกังานทีด่นิ ทีว่า่การอาํเภอหรอืทีว่า่การกิง่อาํเภอ ทีท่าํการกาํนนั และในบรเิวณทีด่นินัน้ 

การจดัขึน้ทะเบยีนตามวรรคหน่ึง ใหร้ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษาและใหม้แีผนทีแ่นบ
ทา้ยประกาศดว้ย 

1.5 กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดิน ส.ป.ก.  เช่นพระราชบญัญติัป่าไม้  พ.ศ. 2484  
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507  และพระราชบญัญติัท่ีราชพสัด ุ พ.ศ.  2518   

สาระสาํคญัในเน้ือหาของกฎหมายเหลา่น้ี ดไูดจ้ากบทวจิยัและหวัขอ้การละเมดิสทิธทิีด่นิแต่ละ
ประเภท  

2. มติคณะรฐัมนตรี 
 2.1 มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2525 (แก้ไข เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2526, 

เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2526, และเมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2527)  เรื่อง นโยบายการใช้และ
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

 ในปี 2504  ไดม้กีารประกาศใชน้โยบายการใชท้ีด่นิและกรรมสทิธิข์องประเทศเป็นครัง้แรก  
โดยเริม่จากการจาํแนกประเภททีด่นิอยา่งกวา้งขวางในพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ  เน้ือทีป่ระมาณ 320.7 ลา้นไร ่ 
ซึง่แบ่งออกเป็น 2 เขต  คอื  พืน้ทีท่าํการเกษตร ทีอ่ยูอ่าศยั และอื่นๆ  เน้ือทีป่ระมาณ 160.35 ลา้นไร ่ 
และปา่ไมถ้าวร  เน้ือทีป่ระมาณ 160.35 ลา้นไร่  ภายใตก้รอบนโยบายดงักล่าวไดม้หีน่วยงานราชการ
รบัผดิชอบดาํเนินการกบัการใชแ้ละกรรมสทิธิท์ีด่นิในลกัษณะต่างๆ กนั  ซึง่ปรากฏผล  ดงัน้ี 

1. ในพืน้ทีท่าํการเกษตร 160.35 ลา้นไร่  กรมทีด่นิไดอ้อกเอกสารสทิธิใ์หต้ามหลกัการบุกรุก  
และโดยที่รากฎว่าราษฎรเขา้บุกเบกิพื้นที่กนัเป็นจํานวนมาก  จงึมโีครงการเร่งรดัการออกหนังสอื
รบัรองการทาํประโยชน์ (น.ส.3) ขึน้  แต่ปรากฏวา่ มพีืน้ทีท่ีอ่อกเอกสทิธิไ์ด ้ ยงัตกคา้งการออกเอกสาร
สทิธิป์ระมาณ 30 ลา้นไร ่

2. ในพืน้ทีป่า่ไมถ้าวร 160.35 ลา้นไร่  กรมปา่ไมไ้ดป้ระกาศเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ เขตวน
อุทยานแห่งชาต ิ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า  และอื่นๆ  ไดพ้ืน้ทีป่ระมาณ 123 ลา้นไร่  แต่ปรากฏว่า มี
พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ยงัไม่ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติอีกประมาณ 30 ล้านไร่  เรยีกว่า  ป่า
เตรยีมการสงวน    
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3. ภายในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ ซึง่อยูใ่นความดูแลของกรมปา่ไม ้ จาํนวน 123 ลา้นไร่  มี
ราษฎรไดบุ้กรุกเขา้ไปใชท้ีด่นิเพือ่ทาํการเกษตร  ประมาณ 30 ลา้นไร ่

4. รฐับาลไดพ้ยายามแกไ้ขปญัหาทีด่นิ โดยอาศยัวธิกีารจดัทีด่นิใหแ้ก่ราษฎร โดยมหีน่วยงาน
ราชการหลายหน่วยงานเป็นผูร้บัผดิชอบ เช่น กรมประชาสงเคราะห ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กรมทีด่นิ  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ  เป็นตน้ ซึ่งการจดัทีด่นิ
ดงักล่าว มทีัง้ทีอ่ยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิและนอกเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ เน้ือทีป่ระมาณ 30 ลา้นไร ่  
ในจาํนวนน้ีไดม้กีารจดัสรรไปแลว้ประมาณ 15 ลา้นไร่  ยงัเหลอืพืน้ทีท่ีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรอกีประมาณ 15 
ลา้นไร ่

ในคราวการประชุมของคณะกรรมการพฒันาชนบทแห่งชาต ิครัง้ที่ 2/2525 เมื่อวนัที่ 17 
พฤษภาคม 2525  ไดพ้จิารณาถงึนโยบายการใชแ้ละกรรมสทิธิท์ีด่นิ และนโยบายเกีย่วกบัการจดัตัง้
ธนาคารที่ดนิ เห็นว่า สภาพการใช้ที่ดนิของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดงันัน้นโยบายที่
เป็นอยู่จงึขาดความชดัเจนในด้านวธิกีารแก้ไขปญัหา เป้าหมาย และระยะเวลา ทําให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งไม่สามารถปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งและประสานกนัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการใชแ้ละ
บริหารทรพัยากรที่ดินของชาติ  คณะกรรมการพฒันาชนบทแห่งชาติ จึงมีมติเห็นควรจะกําหนด
นโยบายการใชแ้ละกรรมสทิธิท์ีด่นิ เพือ่เสนอใหค้ณะรฐัมนตรอีนุมตั ิ ดงัน้ี 

1. พืน้ทีป่า่ไมถ้าวร ทีย่งัไมไ่ดป้ระกาศเป็นปา่สงวนแหง่ชาต ิใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกบักรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทาํการสาํรวจและจาํแนกประเภททีด่นิอยา่งละเอยีดใหเ้สรจ็ภายใน พ.ศ. 2530 
(2) พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเกษตร  แต่ยงัมสีภาพเป็นปา่อยู่  ใหร้กัษาไวเ้ป็นปา่

ต่อไป  ไมค่วรจาํแนกออกเป็นพืน้ทีท่าํกนิ 
(3) พืน้ทีท่ีจ่าํแนกเป็นปา่  ใหก้รมปา่ไมด้าํเนินการประกาศเป็นปา่สงวนแห่งชาติ

ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมปา่ไมป้ฏบิตัต่ิอไป 
2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ ซึ่งมรีาษฎรบุกรุก รวมแล้วประมาณ 30 ลา้นไร่ ให้

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ใหจ้ดัทาํโครงการจาํแนกประเภททีด่นิ (Land Reclassification) ในพืน้ที ่30 

ลา้นไร ่ .ใหแ้ลว้เสรจ็สิน้ภายในสิน้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2534)  โดย
ใหเ้ป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบักรมที่ดนิ  กรมแผนที่ทหาร  และหน่วยงาน
อื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้น้ี  ภายในการกาํกบัดแูลของคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ 

(2) พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม  ให้กรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งจดัทาํโครงการหมูบ่า้นปา่ไม ้ และดาํเนินการปลกูปา่ต่อไป 
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(3) พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมแก่การเกษตร  ใหก้รมปา่ไม ้ สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจดัทําโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินทํากิน โดยให้
ดาํเนินการสาํรวจความเหมาะสมของดนิเป็นหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํโครงการ 

3. พืน้ทีท่ีร่าษฎรไมไ่ดบุ้กรุกและยงัมสีภาพเป็นปา่ทีส่มบรูณ์  ใหก้รมปา่ไม ้ และสว่น
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย  รกัษาพืน้ทีด่งักลา่วไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

4. ผลการจาํแนกประเภททีด่นิ  ตามขอ้ 1 (1)  และ 2 (1)  ใหเ้สนอคณะกรรมการจดั
ทีด่นิแหง่ชาตพิจิารณา  ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่อไป 

5. การดําเนินงานตามขอ้ 2 (3)  ให้ดําเนินการโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ตามมติ
คณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบัโครงการ สทก. และโครงการใหส้ทิธทิีด่าํทาํกนิ 

6. การจดัที่ดนิซึ่งหน่วยงานต่างๆ  ที่กําลงัดําเนินการอยู่ในปจัจุบนั ให้ดําเนินการ
ต่อไป  แต่ไม่ใหข้ยายพืน้ทีด่าํเนินการ  ยกเวน้ในกรณีการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม และการพฒันา
ทีด่นิ และใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบทาํแผนปฏบิตักิารหรอืโครงการในการจดัทีด่นิทีเ่หลอือยูใ่หเ้สรจ็สิน้
ภายใน 5 ปี   

7. ใหส้่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งรบัผดิชอบจดัทําแผนปฏบิตักิารหรอืโครงการตามขอ้ 
1 ถงึ ขอ้ 6  โดยเฉพาะสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิประสานงาน
ดูแลและเร่งรดัและคณะกรรมการพฒันาชนบทแห่งชาต ิ(กชช)  ควบคุมและตดิตามการดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว 

วนัที ่22 มถุินายน 2506  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัแินวนโยบายการใชแ้ละกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิตามความเหน็ของคณะกรรมการพฒันาชนบทแหง่ชาต ิ โดยใหแ้กไ้ขบางประการ ดงัน้ี  

1. ให้เพิม่ขอ้ความต่อทา้ยขอ้ 1. (4) ว่า "ทัง้น้ี ภายใต้  การกํากบัดูแลของคณะกรรมการ
จาํแนกประเภททีด่นิ"  

2. ให้เพิม่ข้อความต่อท้ายขอ้ 2. (1) ว่า "ทัง้น้ี ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการ
จาํแนกประเภททีด่นิ” 

3. ในขอ้ 4. ให้เปลี่ยน "คณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดนิ" เป็นคณะกรรมการจดัที่ดนิ
แหง่ชาต"ิ 

4. ใหแ้กค้วามในขอ้ 5. เป็นวา่ "การดาํเนินงานตามขอ้ 1. (2) และ 2. (3) ใหด้าํเนินการโดย
อาศยัหลกัเกณฑป์ระมวลกฎหมายทีด่นิปี 2497 ในสว่นทีเ่กีย่วกบัจาํนวนทีด่นิทีจ่ะใหถ้อืครอง"  

5. ใหแ้กไ้ขขอ้ 7. เป็น "ใหห้น่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบจดัทาํแผนปฏบิตักิาร"      
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2.2 มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม  2525  เรื่อง  ขอเพิกถอนสภาพป่า
สงวนแห่งชาติในเขตโครงการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวน
แห่งชาติ  9  ป่า ของโครงการ World Bank) 

วนัที ่26 พฤศจกิายน 2524  ส.ป.ก. ไดม้หีนังสอื ด่วนมาก ที ่กส. 1204/55218 ลง
วนัที ่ 26 พฤศจกิายน 2524  ถงึสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ความวา่  ส.ป.ก.  ไดจ้ดัปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมในเขตปฏริปูทีด่นิทีเ่ป็นปา่สงวนแห่งชาตทิีเ่สือ่มสภาพแลว้  แต่ยงัมไิดถ้อนสภาพโดย
กรมปา่ไมด้ว้ยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให ้ส.ป.ก. เขา้ดาํเนินการ  
ในการน้ี ส.ป.ก. ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาการในเขตปฏริปูทีด่นิ สว่นหน่ึงโดยเสนอขอกูเ้งนิจากธนาคาร  
แต่ยงัมปีญัหาขอ้กฎหมายเกีย่วกบัอํานาจของ ส.ป.ก. ในการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมใน
เขตปฏริูปทีด่นิดงักล่าวอยู่  ซึ่งธนาคารโลกไดย้กขึน้มาเป็นสาระสําคญัในการเจรจาขอกูเ้งนิรายน้ีว่า 
ตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 26 (3) ส.ป.ก.จะมอีํานาจ
ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในทีด่นิทีเ่ป็นปา่สงวนแหง่ชาตหิรอืเขตปา่ไมถ้าวรไดห้รอืไม ่ จงึ
ขอใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตคีวามตคีวามก่อนการเจรจากูเ้งนิ  ขอหารอืปญัหาดงัต่อไปน้ี 

1. สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม มอีํานาจในการดําเนินการปฏริูปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมในทีด่นิดงักล่าวขา้งตน้ ตามมาตรา 26 (3) ประกอบกบับทนิยามคําวา่ “การปฏริูป
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม” และคําว่า “ทีด่นิของรฐั” ในมาตรา 4 (2) พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรอืไม ่

2. หากสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ไมม่อีํานาจตามขอ้ 1  ส.ป.ก. จะมี
อํานาจตามกฎหมายอื่น เช่น มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 หรอืบท
กฎหมายอื่นไดห้รอืไม ่

3. หากไมม่บีทกฎหมายใหอ้ํานาจหาก ส.ป.ก. ดาํเนินการจะเป็นไปไดห้รอืไม ่ทีห่าก 
ส.ป.ก. จะดาํเนินการโดยอาศยัอาํนาจและนโยบายของฝา่ยบรหิาร 

วนัที ่ 24 ธนัวาคม 2524  สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา มหีนังสอื ด่วนมาก ที ่
สร. 0601/1690 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2524 เรือ่ง ขอ้หารอืเกีย่วกบัอาํนาจของสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมในการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิความวา่ คณะกรรมการกฤษฎกีา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที ่5) มคีวามเหน็วา่ ส.ป.ก.ไมม่อีํานาจนําทีด่นิในเขตปา่สงวนแห่งชาตมิา
ใชใ้นการปฏริปูทีด่นิ เพราะพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไมม่บีทบญัญตัิ
ใหอ้ํานาจไว ้ และไม่อาจใชอ้ํานาจตามกฎหมายอื่น หรอืนโยบายของฝา่ยบรหิารนําทีด่นิดงักล่าวมา
ปฏริปูทีด่นิได ้นอกจากนัน้ การปฏริปูทีด่นิมลีกัษณะต่อเน่ืองหรอืเป็นการถาวร ไมใ่ช่เรื่องชัว่คราวดงัที่
บญัญตัไิวใ้นมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 หากจะดาํเนินการโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย ตอ้งดาํเนินการออกกฎกระทรวงเพกิถอนใหเ้ป็นทีด่นินอกเขตปา่สงวนแห่งชาตเิสยีก่อน 
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เมือ่เพกิถอนแลว้กย็อ่มดาํเนินการไดต้ามมาตรา 26 (3) แห่ง พ.ร.บ.การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 

วนัที ่30 สงิหาคม 2525 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่กส 1204/37528  
ลงวนัที ่30 สงิหาคม 2525 เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาเพกิถอนสภาพปา่สงวนแห่งชาตใินเขต
โครงการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม  โดยแจง้วา่ ส.ป.ก. ไดด้าํเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมใน
เขตปฏิรูปที่ดินบางพื้นที่ที่ เ ป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ เสื่อมสภาพแล้ว ด้วยความเห็นชอบของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอนุมตัใิห ้ส.ป.ก. เขา้ดําเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2519 
แล้วนัน้ ส.ป.ก. ได้จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เป็นส่วนหน่ึงของการเสนอขอกู้เงินจาก
ธนาคารโลกและโครงการดงักล่าวไดผ้่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิและคณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัเิมือ่วนัที ่ 25 พฤษภาคม 2525 และในการเจรจาเงนิกู้
ทางธนาคารโลกไดว้่าเงื่อนไขสําหรบัรฐับาลไทยที่จะใหม้ผีลในการเบกิจ่ายเงนิกู้เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพฒันาการในเขตปฏริปูทีด่นิไวด้งัน้ี 

1. ใหนํ้าเรื่องเสนอคณะรฐัมนตรใีหม้มีตเิพกิถอนสภาพปา่ทัง้ 9 ปา่ แลว้แจง้ใหธ้นาคารโลก
ทราบภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2525 

2. ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไมด้ําเนินการเพกิถอนสภาพป่าใหแ้ลว้เสรจ็
ตามกาํหนดเวลาดงัน้ี 

2.1. ปา่วงัโปง่ – วงักาํแพง จงัหวดัเพชรบรูณ์  ภายในเดอืนธนัวาคม 2525 
2.2. ปา่หว้ยสกั – แมก่ก จงัหวดัเชยีงราย ภายในเดอืนกนัยายน 2526 
2.3. ปา่บงึ นาราง จงัหวดัพจิติร ภายในเดอืนกนัยายน 2526 
2.4. ปา่เขารวก – เขาสงู จงัหวดันครสวรรค ์ภายในเดอืนกนัยายน 2526 
2.5. ปา่ชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ี ภายในเดอืนกนัยายน 2527 (มมีตคิณะรฐัมนตรเีมือ่

วนัที ่10 สงิหาคม 2520 ใหเ้พกิถอนแลว้) 
2.6. ปา่ท่าฤทธิ ์– ลําทองหลาง – ลาํพญากลาง จงัหวดัสระบุร ี ภายในเดอืนกนัยายน 

2527 (มมีตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2520 ใหเ้พกิถอนแลว้) 
2.7. ปา่หว้ยยาง จงัหวดันครราชสมีา ภายในเดอืนกนัยายน 2528 
2.8. ปา่เขาภหูลวง จงัหวดันครราชสมีา ภายในเดอืนกนัยายน 2528 
2.9. ปา่วงัน้ําเขยีว จงัหวดันครราชสมีา ภายในเดอืนกนัยายน 2528 

สาํหรบัปา่ตามรายการดงักล่าว  เคยมมีตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2520 อนุมตัใิห้
เพกิถอนสภาพแลว้  จาํนวน 2 ปา่  คอื ปา่ชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ีและปา่ท่าฤทธิ ์– ลําทองหลาง – 
ลาํพญากลาง จงัหวดัสระบุร ี ซึง่กรมปา่ไมไ้ดด้าํเนินการขออนุมตัริ่างกฎกระทรวงเพกิถอนสภาพ  และ
คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัริ่างกฎกระทรวง เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2525  จาํนวน 1 ปา่ คอื ปา่ท่าฤทธิ ์– 
ลําทองหลาง – ลําพญากลาง จงัหวดัสระบุร ี ดงัที่กล่าวมาขา้งต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
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พจิารณา เหน็วา่ เพือ่ใหโ้ครงการพฒันาการในเขตปฏริปูทีด่นิและโครงการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดําเนินการได้โดยไม่มอุีปสรรคและถูกต้องตามกฎหมาย  จึงข้อเสนอให้
คณะรฐัมนตรพีจิารณา  ดงัน้ี 

1. ให้กรมป่าไมเ้พกิถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาตภิายใต้โครงการพฒันาการในเขตปฏริูป
ทีด่นิตามกาํหนดเวลาดงัน้ี 

1.1. ปา่วงัโปง่ – วงักาํแพง จงัหวดัเพชรบรูณ์  ภายในเดอืนธนัวาคม 2525 
1.2. ปา่หว้ยสกั – แมก่ก จงัหวดัเชยีงราย ปา่บงึ นาราง จงัหวดัพจิติร ปา่เขารวก – เขา

สงู จงัหวดันครสวรรค ์ภายในเดอืนกนัยายน 2526 
1.3. ปา่หว้ยยาง ปา่เขาภหูลวง ปา่วงัน้ําเขยีว จงัหวดันครราชสมีา ภายในเดอืนกนัยายน 

2528 
2. ใหก้รมปา่ไมเ้ร่งรดัการเพกิถอนสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ี ให้

แลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน 2527 
3. สําหรบัป่าสงวนแห่งชาติอื่นๆ ที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก. ดําเนินการปฏริูปที่ดนิเพื่อ

เกษตรกรรม  ใหก้รมปา่ไมเ้พกิถอนสภาพหลงัจากที ่ส.ป.ก. ไดจ้ดัทีด่นิเสรจ็แลว้  และแจง้ใหก้รมปา่ไม้
ทราบ 

4. ให ้ส.ป.ก. เขา้ไปดําเนินการปฏริูปทีด่นิในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิี่กรมป่าไมไ้ดม้อบให ้
ส.ป.ก. เพือ่ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิโดยไมต่อ้งชาํระค่าธรรมเนียม  ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่481 (พ.ศ. 
2515) ออกตามความในพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507  ทัง้น้ี ตามหลกัการเดมิทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากคณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2520   

วนัที ่31 สงิหาคม 2525 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหก้รมป่าไมเ้พกิถอนสภาพป่าสงวน
แห่งชาตภิายใตโ้ครงการพฒันาการในเขตปฏริูปทีด่นิ (ปา่วงัโปง่ – วงักําแพง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ป่า
หว้ยสกั – แมก่ก จงัหวดัเชยีงราย ปา่บงึนาราง จงัหวดัพจิติร ปา่เขารวก – เขาสงู จงัหวดันครสวรรค ์
ปา่หว้ยยาง  ปา่เขาภูหลวง ปา่วงัน้ําเขยีว จงัหวดันครราชสมีา และปา่ชยับาดาล จงัหวดัลพบุร)ีตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอทัง้ 4 ขอ้ 

 

 2.3 มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2535  เรื่อง  การจาํแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรพัยากรและท่ีดินป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และมติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 17 
มีนาคม 2535  เรื่อง  ผลการจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรพัยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติเพ่ิมเติม 

รายละเอยีดตามมตคิณะรฐัมนตรน้ีี เขยีนไวแ้ลว้ในประเดน็ทีด่นิปา่ไม ้
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 2.4 มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม  2535  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาอนั
เน่ืองมาจากการดาํเนินงานโครงการจดัท่ีดินทาํกินให้กบัราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นท่ีป่าสงวนเส่ือม
โทรม 

 เหน็ชอบตามขอ้เสนอเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินงานตามโครงการจดั
ที่ทํากินให้กบัราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ตามขอ้ 1 โดยใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ  

ขอ้ 1.1.3 แกไ้ขเป็น "พืน้ทีท่ีร่าษฎรของขอกลบัเขา้ไปทาํกนิน้ีเน่ืองจากเป็นเขตอนุรกัษ์  ดงันัน้ 
ทางราชการจะผอ่นผนัใหอ้ยูเ่ป็นการชัว่คราว และจะไมอ่อกเอกสารสทิธใิด ๆ ให"้  

ขอ้ 1.4 แกไ้ขเป็น "ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารโครงการจดัการ 
เพือ่อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต"ิ 

ขอ้ 1.5 แก้ไขเป็น "ในส่วนงบประมาณ 2536  ให้กําหนดวงเงนิสําหรบัโครงการจดัการเพื่อ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตจิากแผนงานโครงการ ค.จ.ก. ทีไ่ดต้ัง้ไวแ้ลว้ สาํหรบัโครงการ ค.จ.ก. ส่วน
ในปีงบประมาณต่อ ๆ  ไป   ใหอ้งคก์รบรหิารทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูก้าํหนด"  
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของเรื่อง โดยร่วมกบักระทรวงมหาดไทยพจิารณาปรบั
แผนพฒันาจงัหวดัให้สอดคลอ้งกบัการดําเนินการของโครงการน้ีด้วย และเหน็ชอบร่างคําสัง่สํานัก
นายกรฐัมนตร ี เรือ่ง  แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายทรพัยากรปา่ไมแ้ละทีท่าํกนิ ตามทีร่ฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเพิม่เตมิ  และใหด้าํเนินการต่อไปได ้

 

2.5 มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม  2536  เรื่อง  ขออนุมติัดาํเนินการปฏิรปู
ท่ีดินในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (เหน็ชอบให้นําป่าตามโครงการ คจก. มาดาํเนินการปฏิรปูท่ีดิน) 

วนัที ่10 มกราคม 2532  คณะรฐัมนตรมีมีตใิหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์สง่เรื่องโครงการ
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมในอําเภอ ปราสาท จงัหวดัสุรนิทร์ อําเภอเมอืงศรสีะเกษ และกิง่อําเภอวงั
หิน อําเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม 
(สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต)ิ รบัไปสอบขอ้เทจ็จรงิดว้ยว่า พืน้ทีท่ีจ่ะกําหนดเป็นเขตปฏริูป
ทีด่นิมสีภาพปา่เป็นอยา่งไร เป็นปา่เสือ่มโทรมหรอืไม ่และมไีมห้วงหา้มอยูห่รอืไมเ่พยีงใด แลว้นําเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้หน่ึง 

วนัที ่ 26 สงิหาคม 2535  กรมปา่ไมม้หีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่ กษ 0705.2/655 ลงวนัที ่ 26 
สงิหาคม 2535  แจง้ว่า  เพื่อเป็นการรองรบัการแกไ้ขปญัหาเรื่องทีด่นิทํากนิของราษฎร  โดยเฉพาะ
ราษฎรที่ถือครองทําประโยชน์อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์  ซึ่งต้องอพยพออกตามโครงการจดัการเพื่อ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคา 2535  จงึไดส้ง่แผนทีผ่ล
การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรพัยากรและที่ดนิป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ(พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาตเิสื่อมโทรมดนิเหมาะสมต่อการเกษตร จํานวน 305 ป่า เน้ือที่ 7.2 ล้านไร่) ตามมติ
คณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 2535  เพือ่ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณา
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มอบหมายใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รบัไปดาํเนินการตามมาตรการการใช้
ประโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิปา่ไม ้ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 2535  และ
แนวทางการดาํเนินการเรื่องวนเกษตร ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2535  โดยมเีงือ่นไข
ว่าต้องใช้พื้นที่เพื่อรองรบัการอพยพราษฎรจากเขตป่าอนุรกัษ์  ตามโครงการจดัการเพื่ออนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ โดยจะตอ้งจดัทีด่นิใหร้าษฎรครอบครวัละไม่เกนิ 15 ไร่  และหา้มมใิหม้กีารการ
เปลีย่นมอืในกรรมสทิธิน์ัน้ 

วนัที ่21 ตุลาคม 2535  นายกรฐัมนตร ี(นายชวน หลกีภยั)  ไดแ้ถลงโนบายของรฐับาลต่อ
รฐัสภา  โดยมนีโยบายดา้นการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏริปูทีด่นิไวใ้น ขอ้ 4.2.4  ความวา่ “เร่งรดั
การปฏริูปที่ดนิและการออกเอกสารสทิธิ ์เพื่อกระจายสทิธิก์ารถือครองที่ดนิใหแ้ก่เกษตรกรผูย้ากไร ้ 
และเกษตรกรทีค่รอบครองทาํกนิอยูใ่นทีด่นิของรฐัประเภทต่างๆ  โดยจะปรบัปรุงกลไกการบรหิารและ
การจดัการของรฐั  ตลอดจนจดัสรรงบประมาณใหส้ามารถครอบคลุมพืน้ทีไ่ดโ้ดยเฉลีย่ปีละประมาณ 4 
ลา้นไร”่ 

วนัที ่10 พฤศจกิายน 2535  คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริปูทีด่นิ ตามคาํสัง่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที ่611/2535 ลงวนัที ่26 ตุลาคม 2535 ไดม้กีารประชุมคณะกรรมการดงักล่าว ในวนัที ่10 
พฤศจกิายน 2535 ทีป่ระชุมมขีอ้สรุปในการดาํเนินงานเรง่รดัการปฏริปูทีด่นิ  ดงัน้ี 

1. การจดัหาพื้นที่โดยเฉพาะที่ดนิป่าสงวนแห่งชาตทิี่เสื่อมโทรมมาดําเนินการปฏริูป
ทีด่นิ คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริปูทีด่นิไดพ้จิารณากําหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายเพื่อการปฏริปูทีด่นิในเขต
ปา่สงวนแหง่ชาตเิสือ่มโทรม 4 ลกัษณะ เน้ือทีป่ระมาณ 20.6 ลา้นไร ่คอื   

1.1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่คณะรฐัมนตรมีมีติจําแนกไวเ้ป็นเขตที่เหมาะสมกบั
การเกษตร  เน้ือที ่7.2 ลา้นไร ่

1.2. พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให ้ส.ป.ก. ทํา
การสํารวจสภาพการถอืครองและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิร่วมกบักรมป่าไมเ้พื่อ
พจิารณากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิ ซึง่ไดส้าํรวจแลว้ รวม 27 ปา่  เน้ือที ่3.9 ลา้น
ไร ่

1.3. พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาตทิีก่ําหนดไวเ้ป็นพื้นทีร่องรบัโครงการจดัทีท่ํากนิใหก้บั
ราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนเสื่อมโทรม (คจก.) เดมิ  จํานวน 17 ปา่ ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน้ือทีป่ระมาณ 634,000 ไร ่

1.4. พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีค่ณะรฐัมนตรมีมีตจิาํแนกเป็นเขตเศรษฐกจิเสือ่มโทรม 
ซึ่งกรมป่าไม ้ได้แจ้งให้ทราบว่ามเีน้ือที่ที่เหน็ชอบควรมอบให้สํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมไปดําเนินการปฏริูปทีด่นิในขัน้แรกประมาณ 8.87 
ลา้นไร่  ทัง้น้ีไดม้อบหมายใหก้รมป่าไมจ้ดัทําแผนที่และส่งบญัชรีายชื่อพื้นที่



8‐34 
 

ใหแ้ก่สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ภายในเดอืนมกราคม 2536 
เพือ่ดาํเนินการต่อไป  

2. ในประเดน็ที่เกี่ยวกบัการจดัที่ดนิให้แก่เกษตรกร คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริูป
ทีด่นิไดพ้จิารณาถงึเอกสารทีจ่ะมอบใหแ้ก่เกษตรกร ตามลาํดบั 3 ประเภท คอื 

2.1. เอกสาร ส.ป.ก. 4 – 28  จะมอบใหแ้ก่เกษตรกรทนัททีีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหร้บั
ทีด่นิจากคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั 

2.2. เอกสาร ส.ป.ก. 4 – 01  จะจดัทาํและมอบใหแ้ก่เกษตรกร หลงัจากทีเ่กษตรกร
ไดร้บัมอบทีด่นิทาํกนิตามผลการคดัเลอืกแลว้ 

2.3. เอกสารหนังสอืสําคญัแสดงสทิธใินทีด่นิและเอกสารแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิ  ซึ่ง
ออกโดยกรมทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริูป
ทีด่นิไดม้อบหมายให ้ ส.ป.ก. ประสานงานกบักรมทีด่นิในการทีจ่ะเร่งรดัการ
ออกเอกสารในเขตปฏริูปทีด่นิทีส่าํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ได้
จดัใหเ้กษตรกรไปแลว้  โดยกําหนดปรมิาณทีจ่ะดําเนินการไวแ้ต่ละปีไม่น้อย
กวา่ปีละ 100,000 ไร ่

3. คณะกรรมการเร่งรัดงานปฏิรูปที่ดิน มีความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพ 
ป่า ซึ่งเป็นขัน้ตอนหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติ เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2532 ให้กระทรวง 
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ดําเนินการตรวจสอบสภาพป่าในพืน้ทีท่ีส่ํานักงานการปฏริูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขออนุมตัิดําเนินการปฏิรูปที่ดิน และแจ้งผลการตรวจสอบสภาพป่าให้แก่  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพจิารณากําหนดเขตปฏริูปที่ดนิ โดยคณะกรรมการ
เร่งรดังานปฏริูปทีด่นิเหน็ว่า พืน้ทีส่่วนใหญ่ไดม้กีารตรวจสอบในเบื้องตน้จากส่วนราชการทีดู่แลพืน้ที่
อยู่เดมิแล้ว เป็นพื้นที่ที่ควรมอบให้สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการปฏริูปที่ดนิ  
ประกอบกบัการตรวจสอบสภาพป่าใชเ้วลาในการทํางาน  ทําใหก้ระบวนการในการพจิารณากําหนด
เขตปฏิรูปที่ดินของคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องล่าช้าออกไปอีก ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงเห็นควรที่จะมีการยกเว้นการตรวจสภาพป่าโดย
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและพลงังาน จากคณะรฐัมนตรเีพื่อเป็นการเร่งรดัขัน้ตอนในการ
ประกาศเขตปฏริูปทีด่นิใหส้ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สามารถดําเนินการจดั
ทีด่นิใหแ้ก่เกษตรกรไดโ้ดยเรว็ 

4. คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริูปทีด่นิ ไดม้อบหมายใหส้ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม ดําเนินการจดัทําบญัชีรายชื่อพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ค.ป.ก.) ได้เห็นชอบให้ดําเนินการปฏิรูปที่ดินแล้ว นําเสนอต่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อนําเสนอคณะรฐัมนตรีขออนุมตัิดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 26 (4) ของ
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม และเมือ่คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัหิลกัการแลว้ สาํนักงาน
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การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะได้จดัทําร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเสนอต่อ 
คณะกรรมการกฤษฎกีาต่อไป  คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริปูทีด่นิไดพ้จิารณาขัน้ตอนในการนําเสนอ
ร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วพบว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้อง
นําเสนอร่างพระราชกฤษฎกีาต่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ก่อนสง่ใหค้ณะกรรมการกฤษฎกีา  ซึง่
เป็นขัน้ตอนทีจ่ะทาํใหก้ารประกาศเขตปฏริปูทีด่นิตอ้งล่าชา้ออกไปอกี จงึควรขออนุมตัต่ิอคณะรฐัมนตรี
ขอยกเวน้ขัน้ตอนการนําเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีาต่อคณะรฐัมนตร ี โดยเหน็ควรใหส้.ป.ก. สง่ร่างพระ
ราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิในพืน้ทีท่ีค่ณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัหิลกัการแลว้ ใหแ้ก่คณะกรรมการ
กฤษฎกีาโดยตรง 

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2535  ส.ป.ก. ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
(คปก.) พจิารณาขออนุมตัดิําเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในทีด่นิเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ ในการ
ประชุมครัง้ที ่6/2535  วนัที ่13 พฤศจกิายน 2535  โดยทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบในหลกัการให ้ส.ป.ก. 
ดําเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตร กรรมในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิ3 ประเภท ตามมตทิี่ประชุมของ
คณะกรรมการเรง่รดังานปฏริปูทีด่นิ ดงัน้ี  

1. พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีไ่ดจ้ําแนกเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเกษตรไวแ้ลว้ เน้ือที ่
7.2 ลา้นไร ่ จาํนวนพืน้ทีป่า่ 306 แปลง ในทอ้งที ่54 จงัหวดั 

2. พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้นุมตัใิห ้ส.ป.ก. และกรม
ปา่ไม ้ ร่วมกนัสาํรวจสภาพการใชป้ระโยชน์เพื่อกําหนดเขตทีค่วรดาํเนินการปฏริูป
ทีด่นิ และไดส้าํรวจเสรจ็สิน้แลว้ 27 ปา่ เน้ือที ่3.96 ลา้นไร ่ ในทอ้งที ่18 จงัหวดั 

3. พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีไ่ดก้าํหนดไวเ้ป็นพืน้ทีร่องรบัตามเป้าหมายโครงการจดัทีท่าํ
กนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนเสือ่มโทรม (คจก.) เดมิ ทัง้สิน้ 4.8 ลา้นไร ่ 
จาํนวน 330 ปา่  ใน 17 จงัหวดั 

วนัที ่11 มกราคม 2536  มหีนังสอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนทีสุ่ด ที ่กษ 1205/323  
ลงวนัที ่11 มกราคม 2536 เสนอคณะรฐัมนตรใีหพ้จิารณาอนุมตัดิาํเนินการปฏริปูทีด่นิในพืน้ทีป่า่สงวน
แห่งชาต ิโดยแจง้ว่า เพื่อการแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นเรื่องทีด่นิทํากนิของราษฎร ครอบคลุมพืน้ที ่
54 จงัหวดั  ทัง้ยงัเป็นการลดความขดัแยง้ระหว่างรฐักบัราษฎรผูบุ้กรุกป่าไม ้และคุม้ครองพื้นที่
เกษตรกรรมไวไ้มใ่หส้ญูเสยีไปสูภ่ายนอกภาคการเกษตร  จงึเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัดิงัน้ี   

(1) อนุมตัดิาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีไ่ดจ้ําแนก
ไวเ้ป็นเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเกษตร  จาํนวน 306 แปลง  ใน 54 จงัหวดั  เน้ือที ่7.2 ลา้นไร ่

(2) อนุมตัแินวทางปฏบิตังิานเพื่อเป็นการเร่งรดัขัน้ตอนในการประกาศเขตปฏริูปทีด่นิ  
โดยในขัน้ตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นิพืน้ทีต่ามขอ้ 1  ใหก้ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอรา่งใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาโดยตรง  ไมต่อ้งนําร่าง
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พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเสนอคณะรฐัมนตรีอนุมตัิหลกัการ  ก่อนนําส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา 

(3) อนุมตัิเว้นการตรวจสอบสภาพป่าโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิง่แวดลอ้ม  ในทีด่นิของรฐัทีจ่ะนํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

(3.1) ที่ดินจําแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรได้ผ่านการตรวจสอบสภาพป่าของ
คณะกรรมการพฒันาทีด่นิและไดนํ้าเสนอคณะรฐัมนตรอีนุมตัใิหจ้าํแนกออกจากปา่ไมถ้าวรแลว้  ก่อนที่
จะสง่คณะกรรมการจดัทีด่นิแหง่ชาตมิอบหมายหน่วยงานจดัทีด่นิรบัไปดาํเนินการ 

(3.2) ที่ดนิป่าสงวนแห่งชาตทิี่ไดม้กีารจําแนกเขตทรพัยากรและที่ดนิป่าไมไ้วเ้ป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพพื้นที่จากกรมป่าไม้  และนําเสนอ
คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบไปแลว้ 

(3.3) ในทางปฏิบตัิหากมีสภาพป่าหลงเหลืออยู่  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กจ็ะไม่จดัทีด่นิใหก้บัราษฎร  แต่จะกนัไวเ้ป็นป่าชุมชนหรอืกนัออกไปใหอ้ยู่ใน
ความดแูลของกรมปา่ไม ้

วนัที ่29 มนีาคม 2536 คณะกรรมการรฐัมนตรฝีา่ยเศรษฐกจิ ไดป้ระชุมครัง้ที ่8/2536 เมื่อ
วนัที ่29 มนีาคม 2536  รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุเทพ เทอืกสุบรรณ) 
เสนอเพิม่เตมิว่า  การดําเนินการปฏริูปทีด่นิทีผ่่านมาเป็นไปโดยล่าชา้  เน่ืองจากมขีัน้ตอนดําเนินการ
ถงึ 9 ขัน้ตอน ใชเ้วลาดาํเนินการนานถงึ 18 เดอืน  และโดยทีร่ฐับาลปจัจุบนัมนีโยบายทีจ่ะเร่งรดัการ
ปฏริูปที่ดนิ และการออกเอกสารสทิธเิพื่อกระจายสทิธกิารถอืครองที่ดนิแก่เกษตรกรผูย้ากไร ้จงึเหน็
ควรเร่งรดัขัน้ตอนในการปฏริปูทีด่นิใหเ้ป็นไปโดยรวดเรว็  สาํหรบัการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ นอกจาก
จะดาํเนินการในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิไีดจ้าํแนกไวเ้ป็นเขตพืน้ทีเ่หมาะสมกบัการเกษตร จาํนวน 306 
แปลง ในทอ้งที่ 54 จงัหวดั เน้ือที ่7.2 ลา้นไร่แลว้ เหน็ควรดําเนินการปฏริูปที่ดนิในพืน้ที่ป่าสงวน
แหง่ชาตเิพิม่เตมิอกี 4 ประเภท  ดงัน้ี 

1. พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีไ่ดก้ําหนดไวเ้ป็นพืน้ทีร่องรบัตามโครงการจดัทีท่าํกนิใหก้บั
ราษฎรผูย้ากไรใ้นพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) เดมิทัง้หมดในภาคระวนัออก
เฉียงเหนือ 

2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่จําแนกออกจากเขตป่าไมถ้าวร ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
ภาพปา่ของคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ 

3. พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นโครงการออกเอกสารสทิธใิหก้บัราษฎรในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ(สทก.) 
4. พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิีไ่ดม้กีารจําแนกเขตทรพัยากรและทีด่นิป่าไมไ้วเ้ป็นพืน้ทีท่ี่

เหมาะสมกบัการเกษตร ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบภาพพืน้ทีจ่ากกรมปา่ไมแ้ลว้ 

คณะกรรมการรฐัมนตรฝี่ายเศรษฐกจิพจิารณาแล้ว  มมีตอินุมตัติามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เสนอทัง้ 3 ขอ้ และเหน็ควรอนุมตัพิื้นที่ดําเนินการปฏริูปที่ดนิตามที่รฐัมนตรชี่วยว่าการ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุเทพ เทอืกสุบรรณ) เสนอเพิม่เตมิ โดยใหก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม) ใหร้บัความเหน็และขอ้สงัเกตของคณะกรรมการ
รฐัมนตรฝีา่ยเศรษฐกจิไปดาํเนินการดว้ย  ดงัน้ี 

1. ควรเร่งดําเนินการประชาสมัพนัธ์ชี้แจงทําความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อไว้เห็น
ประโยชน์ที่จะได้รบัการปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม  และให้
รว่มมอืแก่เจา้หน้าทีท่างราชการ 

2. การยกเว้นการตรวจสภาพป่าในพื้นที่จะดําเนินการปฏิรูปที่ดิน  โดยกระทรวง 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เป็นเรือ่งทีค่วรจะตอ้งระมดัระวงั  เน่ืองจาก
ในทางปฏบิตัหิากตรวจสอบพบว่า  บรเิวณใดมสีภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ก็ควรจะได้
ดาํเนินการกนัพืน้ทีอ่อกจากเขตปฏริปูทีด่นิ 

3. การดําเนินการปฏริูปทีด่นิในเขตพืน้ทีใ่ด  ในกรณีทีม่พีืน้คาบเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีอ่ยู่ใน
ความครอบครองของส่วนราชการ เช่น กระทรวงกลาโหม กรมธนารักษ์ กรม
ราชทณัฑ์ ฯลฯ  ซึ่งมปีระชาชนเขา้อยู่อาศยัครอบครองโดยมชิอบด้วยกฎหมาย  
สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมควรจะไดป้ระสานงานกบัส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดินในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดการ
แบง่แยกในหมูป่ระชาชน 

วนัที ่30 มนีาคม 2536 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิาํเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ใน
พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิไดจ้าํแนกไวเ้ป็นเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเกษตร  จํานวน 306 ปา่ ในทอ้งที ่
54 จงัหวดั เน้ือที ่7.2 ลา้นไร่ กบัอนุมตัแินวทางปฏบิตังิานเพื่อเป็นการเร่งรดัขัน้ตอนในการประกาศ
เขตปฏริูปทีด่นิ  โดยในประกาศเขตปฏริูปทีด่นิ โดยในขัน้ตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎกีากําหนด
เขตปฏริูปที่ดนิพื้นที่ดงักล่าว  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณาโดยตรง  ไม่ตอ้งนําร่างพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตทีด่นิเสนอคณะรฐัมนตรี
อนุมตัหิลกัการก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา   และยกเวน้การตรวจสอบสภาพป่าโดย
กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มในทีด่นิของรฐัทีจ่ะนํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ 
 

2.6 มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2536 เรื่อง  การพิจารณาแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัท่ีดินในเขตป่าไม้  (ยกเลิกโดยมติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2538) 

วนัที ่12 มถุินายน 2527  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการช่วยเหลอืราษฎรตาม
โครงการเพกิถอนสภาพปา่ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ชุมชน  โดยแบ่งการช่วยเหลอืออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 
เป็นแหล่งชุมชนเกดิขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2510  กลุ่มที ่2 เป็นแหล่งชุมชนทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2510 – 
2518 และกลุ่มที ่3 เป็นแหล่งชุมชนเกดิขึน้ภายหลงัปี 2518 ถงึปี พ.ศ. 2524  ตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการศกึษาหาวธิแีก้ไขปญัหาป่าสงวนแห่งชาตแิละคณะทํางานศกึษาพจิารณาหาวธิแีก้ไข
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ปญัหาปา่สงวนแห่งชาต ิ ส่วนการจะช่วยเหลอืแต่ละกลุ่มอย่างไรนัน้  ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รบัไปพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการคณะหนึ่ง  โดยใหร้ฐัมนตรปีระจําสํานักนายกรฐัมนตร ี(นายมชียั  
ฤชุพนัธุ์)  ผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย  ร่วมเป็น
กรรมการดว้ย  เพื่อพจิารณากําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารช่วยเหลอื  เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกี
ครัง้หน่ึงภายใน 3 เดอืน  และต่อมาคณะรฐัมนตรมีมีต ิเมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2527  อนุมตัใิหข้ยายเวลา
การพจิารณาออกไปอกี  3  เดอืน 

วนัที่ 21 มกราคม 2528 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหีนังสอื ด่วนมาก ที่ กษ 
0705(3)/1686  ลงวนัที ่21 มกราคม 2528 เรือ่ง การชว่ยเหลอืราษฎรตามโครงการเพกิถอนสภาพปา่ที่
เป็นทีต่ ัง้ชุมชน  เสนอขออนุมตัต่ิอคณะรฐัมนตร ีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจง้ว่า  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณากําหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีารชว่ยเหลอืราษฎรตามโครงการเพกิถอนสภาพปา่ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ชุมชน  ซึง่ไดด้าํเนินการพจิารณา
แนวทางการชว่ยเหลอืราษฎรตามโครงการดงักลา่วแลว้  มขีอ้เสนอตงัน้ี 

1. ช่วยเหลอืราษฎรตามโครงการเพกิถอนสภาพป่าทีเ่ป็นทีต่ ัง้ชุมชนเฉพาะในเขตป่า
สงวนแห่ชาต ิตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่12 มถุินายน 2527  โดยแบ่งการช่วยเหลอืออกเป็น 3 กลุ่ม  
ดงัน้ี 

1.1. กลุ่มที ่1 เป็นแหล่งชุมชนเกดิขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2510  ซึ่งปรากฏตามภาพถ่าย
ทางอากาศ  โครงการ VAP 61  ร่วมกบัแผนทีภู่มปิระเทศของกรมแผนทีท่หาร ระวาง L708 เป็น
หลกัฐานในการเพกิถอนสภาพปา่สงวนแห่งชาต ิ เพือ่ใหไ้ดร้บัเอกสารสทิธติามประมวลกฎหมายทีด่นิ
ต่อไป 

1.2. กลุ่มที ่2 เป็นแหล่งชุมชนทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2510 – 2518 ซึง่ปรากฏ
ตามหลกัฐานในภาพถ่ายทางอากาศ โครงการออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3) กบัแผนที่
ภมูปิระเทศเป็นหลกัฐานใหส้ทิธอิยูอ่าศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาตใินรปูแบบโครงการ สทก. 

1.3. กลุ่มที ่3 เป็นแหล่งชุมชนเกดิขึน้ภายหลงัปี 2518 ถงึปี พ.ศ. 2524 จะอนุญาต
ใหเ้ขา้อยูอ่าศยัหรอืทาํประโยชน์เป็นการชัว่คราว ตามมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิ

2. อตัรากาํลงัและงบประมาณ  เน่ืองจากกรมปา่ไมไ้มม่อีตัรากําลงัและงบประมาณทีจ่ะ
รองรบัโครงการดงักล่าว  จึงขอรับการอนุมตัิสนับสนุนอัตรากําลังและงบประมาณในการดําเนิน
โครงการดงักลา่ว 

3. สําหรับพื้นทีป่าไม้ถาวรที่ไม้ได้นํามารวมไว้ในโครงการน้ี  เ น่ืองจากมีมติ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่22 มถุินายน 2525  ไดก้ําหนดหน้าทีใ่หก้รมปา่ไมเ้ร่งรดัประกาศเป็นปา่สงวน
แห่งชาตใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2528)  และใหก้รมพฒันาที่ดนิจําแนกประเภทที่ดนิอย่าง
ละเอยีดในเขตป่าไมถ้าวรในพืน้ที ่30 ลา้นไร่  ซึ่งการปฏบิตังิานของหน่วยงานทัง้สองน้ีไดต้กลงใน
หลกัการว่า กรมป่าไมจ้ะดําเนินการประกาศพืน้ทีเ่ป็นป่าสงวนแห่งชาตเิฉพาะพืน้ทีท่ีค่งสภาพเป็นป่า
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ผนืใหญ่  และพืน้ทีเ่ดมิทีไ่ดท้าํการรงัวดัไวแ้ลว้เท่านัน้  และเมือ่กรมปา่ไมส้ิน้สุดการสงวนปา่ในปี 2528  
แล้ว  กรมพัฒนาที่ดินโดยคณะกรรมการพัฒนาที่ดินจะต้องขอเพิกถอนสภาพป่าไม้ถาวรต่อ
คณะรฐัมนตร ี  ซึง่กรมทีด่นิกจ็ะสามารถดาํเนินการออกเอกสารสทิธิต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิได ้

วนัที ่28 กุมภาพนัธุ ์2528  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอืราษฎรตาม
โครงการเพกิถอนสภาพปา่ ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ชุมชนเฉพาะในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ  โดยแบ่งความช่วยเหลอื
ออกเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ที ่1 เป็นแหลง่ชุมชนเกดิขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2510  กลุม่ที ่2 เป็นแหลง่ชุมชนที่
เกดิขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2510 – 2518 และกลุ่มที ่3 เป็นแหล่งชุมชนเกดิขึน้ภายหลงัปี 2518 ถงึปี พ.ศ. 
2524 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  สําหรบัอตัรากําลงั งบประมาณ และการดําเนินการ
ตามโครงการนัน้ ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัไปพจิารณา เสนอคณะรฐัมนตรอีกีครัง้หน่ึง 

วนัที ่28 มนีาคม 2532  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในขณะนัน้ (พลตรสีนัน่ ขจรประศาสน์) รบัเรื่องการดาํเนินงานโครงการเพกิถอนสภาพปา่ทีต่ ัง้
ชุมชนตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 มถุินายน 2527  ปีงบประมาณ 2532   ซึง่จะเพกิถอนสภาพ
ป่าเฉพาะแหล่งชุมชนที่เกดิก่อนปี 2510 (กลุ่มที่ 1) จํานวน 30 ป่า ใน 22 จงัหวดั ไปพจิารณาตาม
ขอ้สงัเกตของคณะรฐัมนตรทีีเ่หน็ควรใหเ้พกิถอนสภาพปา่ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ชุมชนเฉพาะเขตทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยั
เทา่นัน้  สว่นเขตทีเ่ป็นทีด่นิทาํกนินัน้  ใหด้าํเนินการตามแนวทางกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริปูทีด่นิ 

วนัที ่13 มถุินายน 2532  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมาตรการชว่ยเหลอืราษฎรทีเ่ขา้ไปทาํกนิ
หรอือยูอ่าศยัในปา่สงวนแหง่ชาตโิดยผดิกฎหมายเป็นการชัว่คราว ดงัน้ี 

1. เหน็ชอบมาตรการช่วยเหลอืราษฎรทีเ่ขา้ไปทาํกนิหรอือยูอ่าศยัในปา่สงวนแห่งชาติ
โดยผดิกฎหมายเป็นการชัว่คราว ตามทีค่ณะกรรมการเสนอและใหด้ําเนินการต่อไปได ้ โดยใหแ้กไ้ข
เพิม่เตมิขอ้เสนอของคณะกรรมการบางประการ 

2. สาํหรบัการดําเนินการในปา่สงวนแห่งชาต ิ30 ปา่  ในพืน้ที ่22 จงัหวดั ในสว่นของ
ทีอ่ยู่อาศยัคงใหด้ําเนินการไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2532 สําหรบัทีด่นิทีเ่ป็นทีท่ํา
กนิ นัน้ ในระหวา่งรอรา่งพระราชบญัญตัปิฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ใหด้าํเนินการ
ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการฯเสนอ ไปพลางๆ ก่อน 

วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2533 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใินหลกัการโครงการสาํรวจสถานทีร่าชการ 
บ้านเรอืนราษฎรและถนนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิและในพื้นที่ที่จําแนกให้เป็นเขตป่าไมถ้าวร 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มอีํานาจหน้าที่สํารวจที่อนัเป็น
สาธารณประโยชน์รวมทัง้ที่เลี้ยงปศุสตัว์ที่จดัเก็บไว ้ สําหรบัราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกนัเพิม่ขึ้นด้วย  
และให้ดําเนินการต่อไปได้  กับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) จัดส่งระเบียบการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องน้ี  ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ทราบด้วย และให้สํานักงาน
งบประมาณจดัสรรเงนิงบประมาณเป็นคา่ใชจ้า่ยตามความจาํเป็น 
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ต่อมากระทรวงมหาดไทย  เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณามาตรการในการแกไ้ขปญัหาการถอื
ครองในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ ในพืน้ทีท่ีจ่ําแนกให ้เป็นเขตป่าไมถ้าวรและทีส่าธารณประโยชน์  โดย
กระทรวงมหาดไทย  แจง้ว่า  ไดด้ําเนินการสํารวจและพจิารณามาตรการในการแก้ไขปญัหาการถือ
ครองทีด่นิในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิปา่ไมถ้าวร  และทีส่าธารณประโยชน์  ตามโครงการสาํรวจสถานที่
ราชการ  บา้นเรอืน  ทีด่นิทํากนิของราษฎร  และถนนทีอ่ยู่ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ ในพืน้ทีท่ีจ่ําแนก
ใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร และทีส่าธารณประโยชน์  ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2533  
เรยีบรอ้ยแลว้จงึสรุปผลดาํเนินการตามโครงการดงักลา่ว และเสนอมาตรการแกไ้ขปญัหา  ดงัน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินการสาํรวจตามโครงการสาํรวจสถานทีร่าชการ  บา้นเรอืน  ทีด่นิ
ทาํกนิของราษฎร  และถนนทีอ่ยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ ดงัน้ี 

1.1 ป่าสงวนแห่งชาตมิกีารสํารวจ  จํานวน 1,285 ป่า  เน้ือที่ประมาณ 
158,880,045 ไร ่ มกีารถอืครองใชป้ระโยชน์รวมทัง้สิน้ประมาณ 35,204,205 ไร ่

1.1.1 สถานทีร่าชการ 12,648 แหง่ เน้ือทีป่ระมาณ 612,592 ไร ่
1.1.2 บา้นเรอืนราษฎร 1,070,702 หลงั เน้ือที่ประมาณ 4,485,658 ไร ่ 

จาํนวนคนประมาณ 5,002,821 คน 
1.1.3 ทีด่นิทาํกนิ 1,445,202 แปลง เน้ือที ่28,889,800 ไร ่
1.1.4 ถนน 11,321 สาย เน้ือทีป่ระมาณ 350,142 ไร ่
1.1.5 อื่นๆ (ฝาย  อ่างเกบ็น้ํา  วดั  สํานักสงฆ ์ฯลฯ) 19,711 แปลง เน้ือที่

ประมาณ 866,013  ไร ่
1.2 พืน้ทีท่ีจ่ําแนกใหเ้ป็นเขตป่าไมถ้าวร  มกีารสํารวจ  จํานวน 137 ป่า เน้ือที่

ประมาณ 4,065,184 ไร ่ มกีารถอืครองใชป้ระโยชน์รวมทัง้สิน้  ประมาณ 2,409,275 ไร ่
1.2.1 สถานทีร่าชการ 434 แหง่  เน้ือทีป่ระมาณ 30,564 ไร ่
1.2.2 บา้นเรอืนราษฎร 63,388 หลงั  เน้ือทีป่ระมาณ 172,213 ไร่ จาํนวน

คนประมาณ 236,078 คน 
1.2.3 ทีด่นิทาํกนิ  95,378 แปลง  เน้ือที ่2,120,027 ไร ่
1.2.4 ถนน 824 สาย เน้ือทีป่ระมาณ 42,982 ไร ่
1.2.5 อื่นๆ 1,070 แปลง  เน้ือทีป่ระมาณ 43,489  ไร ่

1.3 ทีส่าธารณประโยชน์  มกีารสาํรวจ  จาํนวน  9,604  แปลง เน้ือทีป่ระมาณ 
6,222,825 ไร ่ มกีารถอืครองใชป้ระโยชน์รวมทัง้สิน้ ประมาณ 2,629,281 ไร ่

1.3.1 สถานทีร่าชการ 2,615 แหง่  เน้ือทีป่ระมาณ 182,483 ไร ่
1.3.2 บา้นเรอืนราษฎร 90,425 หลงั  เน้ือทีป่ระมาณ 325,532 ไร่  จาํนวน

คนประมาณ 383,115 คน 
1.3.3 ทีด่นิทาํกนิ  182,520 แปลง  เน้ือที ่2,017,928 ไร ่



8‐41 
 

1.3.4 ถนน  2,441 สาย เน้ือทีป่ระมาณ 34,125 ไร ่
1.3.5 อื่นๆ 3,898 แปลง  เน้ือทีป่ระมาณ 91,382  ไร ่

2. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ได้ร่วมกัน
ประชุมปรกึษาแลว้  มคีวามเหน็วา่  ควรเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  ดงัน้ี 

2.1. พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ดําเนินการแก้ไขปญัหาการถือครอง โดย
พจิารณาเพกิถอนพืน้ทีด่งัต่อไปน้ี 

2.1.1. สถานทีร่าชการ เช่น  โรงเรยีน  สถานีอนามยั  ทีว่่าการอําเภอ  สถานี
ตาํรวจ ฯลฯ 

2.1.2. ชุมชนถาวร  ไดแ้ก่  พืน้ทีท่ีม่รีาษฎรอยู่อาศยัอย่างหนาแน่น  มสีิง่ปลูก
สรา้งในลกัษณะมัน่คงถาวร 

2.1.3. ศาสนสถาน  เชน่  วดั  สาํนกัสงฆ ์ มสัยดิ  ฯลฯ 
2.1.4. สาธารณูปโภคของรฐั  เชน่  ถนน  ฝาย  อ่างเกบ็น้ํา  เขือ่น ฯลฯ   

ในพืน้ทีด่งักล่าวขา้งตน้ ตอ้งดําเนินการกนัออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ ทัง้น้ีตามความ
จําเป็นและความเหมาะสมที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกนัพจิารณา
เฉพาะพืน้ทีเ่ป็นแต่ละป่าไม ้ สําหรบัขอบเขตพืน้ทีท่ีจ่ะเพกิถอนใหก้ระทรวงมหาดไทย โดยกรมทีด่นิ  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปา่ไม ้รว่มกนัพจิารณากําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร  มาตรการ  
และรายละเอยีดในทางปฏบิตัต่ิอไป 

สาํหรบัพืน้ทีท่ีไ่ดเ้พกิถอนปา่สงวนแหง่ชาตแิลว้  หากดาํเนินการออกเอกสารสทิธิต์ามประมวล
กฎหมายทีด่นิ ใหก้าํหนดเงือ่นไขหา้มจาํหน่ายจา่ยโอนไวด้ว้ย  เวน้แต่การตกทอดทางมรดกเทา่นัน้ 

2.2. พืน้ทีใ่นเขตทีจ่าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร  ควรดาํเนินการ  ดงัน้ี 
2.2.1. พื้นที่ที่ราษฎรได้ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อนวนัที่ประมวล

กฎหมายที่ดนิใช้บงัคบั และก่อนการสํารวจจําแนกประเภทที่ดนิ  ซึ่ง
ทางราชการได้ออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์  หรือโฉนดที่ดิน
ให้แก่ราษฎรแล้ว  เป็นพื้นที่ที่มิได้อยู่ ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรฐัมนตร ี

2.2.2. เมื่อมกีารประกาศพืน้ทีป่า่ไมถ้าวรบรเิวณใด เป็นปา่สงวนแห่งชาตแิลว้
ใหถ้อืว่าพืน้ทีน่อกเขตป่าสงวนแห่งชาตนิัน้  เป็นอนัยกเลกิพืน้ทีป่่าไม้
ถาวร   โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
กําหนดให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรไว ้ และดําเนินการออกเอกสารสทิธใิน
ทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 

2.2.3. พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่กรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับไป
ดําเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ 
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แต่ยงัไมไ่ดอ้อกกฎกระทรวงใหย้กเลกิพืน้ทีป่า่ไมถ้าวร  ในสว่นทีร่าษฎร
ได้มาโดยชอบและก่อนการกําหนดให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร  หรือเป็น
สถานที่ราชการไปแลว้  ใหย้กเลกิพื้นที่ป่าไมถ้าวรในบรเิวณดงักล่าว  
และดําเนินการออกเอกสารสทิธใินทีด่นิใหแ้ก่ราษฎร หรอืออกหนังสอื
สาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงใหแ้ก่สถานทีร่าชการ  แลว้แต่กรณ ี

โดยก่อนดําเนินการตามขอ้เสนอดงักล่าว  ใหผ้า่นการพจิารณาของคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ  
ตามพระราชบญัญตัพิฒันาทีด่นิ พ.ศ. 2536  กฎหมาย  ระเบยีบ  และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3. พืน้ทีใ่นเขตทีส่าธารณประโยชน์  ควรดาํเนินการ  ดงัน้ี 
2.3.1. สถานที่ราชการ  และบ้านพกัข้าราชการ ควรดําเนาการถอนสภาพ

เทา่ทีจ่าํเป็น  เพือ่ใชป้ระโยชน์ในราชการ 
2.3.2. ผูฝ้า่ฝืนมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ อยูก่่อนวนัทีป่ระกาศของ

คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่96 ลงวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2515  ใชบ้งัคบั ควร
ดําเนินการตามระเบยีบของคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิ ฉบบัที่ 3 
(พ.ศ. 2515) 

2.3.3. ผูฝ้า่ฝืนมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ภายหลงัวนัทีป่ระกาศ
ของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่96 ลงวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2515  ใชบ้งัคบั  
ควรดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

2.3.4. ผูท้ี่ทางราชการจดัใหเ้ขา้อยู่อาศยัและทํากนิ  เน่ืองจากไดแ้ลกเปลี่ยน
หรือสละที่ดินให้ทางราชการ ควรดําเนินการถอนสภาพแล้วจัดให้
กรรมสทิธิ ์

ผูท้ี่ทางราชการจดัให้เขา้อยู่อาศยัและทํากนิตามแผนบูรณะชนบทของกระทรวงมหาดไทย  
ควรดาํเนินการถอนสภาพแลว้จดัใหเ้ชา่ซือ้ 

วนัที ่17 มนีาคม 2535 คณะรฐัมนตรมีมีตไิม่อนุมตัใิหด้าํเนินการตามมาตรการในการแกไ้ข
ปญัหาการถือครองในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ที่จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร  และที่
สาธารณประโยชน์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  เน่ืองจากเป็นการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์มติ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2528  เรื่อง  การช่วยเหลอืราษฎรตามโครงการเพกิถอนสภาพ
ป่าที่เป็นที่ตัง้ชุมชน ซึ่งแบ่งการช่วยเหลอืออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งจะมผีลกระทบต่อการรกัษาพื้นทีป่่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาตมิาก และใหค้งถอืปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตร ี เมื่อวนัที ่ 26  กุมภาพนัธ ์ 2528  
โดยให้กระทรวงมหาดไทยประสานกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดําเนินการแก้ไขปญัหา
ดงักลา่ว ต่อไป 

วนัที ่19 เมษายน 2536  กระทรวงมหาดไทย  มหีนงัสอื ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0625/6313  ลงวนัที ่
19 เมษายน 2536  เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัทีด่นิในเขตปา่ไม ้  โดยแจง้วา่ 
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เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2536  กระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดร้่วมพจิารณาหา
แนวทางแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นของราษฎรทีค่รอบครองทาํประโยชน์ในทีป่า่สงวนแห่งชาตแิละปา่
ไมถ้าวร  มมีตเิหน็ควรเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา  ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัการ 
1.1)  กรณรีาษฎรครอบครองทาํประโยชน์อยูก่่อนทางราชการประกาศเป็นเขตปา่ไม้

และการประกาศปา่ไมด้งักล่าว  ทบัทีด่นิทีร่าษฎรครอบครองอยู่  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเพกิ
ถอนทีด่นิส่วนนัน้  ออกจากเขตป่าไมแ้ละกรมทีด่นิดําเนินการออกเอกสารสทิธติามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิให ้ ถ้าประกาศเขตป่าไมไ้วแ้ลว้  ราษฎรบุกรุกในภายหลงั  ราษฎรผูบุ้กรุกจะไดส้ทิธกิโ็ดยผ่าน
กระบวนการปฏริปูทีด่นิเทา่นัน้ 

1.2)  ใหย้กเลกิมตคิณะรฐัมนตรทีีข่ดัหรอืแยง้กบัมตคิณะรฐัมนตรน้ีี  ดงัน้ี 
(1)   มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 มถุินายน 2527  เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิ

ปา่สงวนแหง่ชาต ิ(ฉบบัที.่...) พ.ศ. ....... 
(2)   มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2528  เรื่อง การช่วยเหลอื

ราษฎรตามโครงการเพกิถอนสภาพปา่ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ชุมชน 
(3)   มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2532  เรื่อง การดาํเนินงานตาม

โครงการเพกิถอนสภาพป่าที่เป็นที่ตัง้ชุมชน ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อ
วนัที ่12 มถุินายน 2527 

(4)   มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่13  มถุินายน 2532  เรื่อง การช่วยเหลอื
ราษฎรที่เข้าไปทํากินหรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยผิด
กฎหมาย 

(5)   มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2533  เรื่อง โครงการสาํรวจ
สถานทีร่าชการ บา้นเรอืนราษฎร และถนนทีอ่ยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และในพืน้ทีท่ีจ่าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร   

(6)   มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2535  เรื่อง โครงการสาํรวจ
สถานทีร่าชการ บา้นเรอืน ทีด่นิทาํกนิของราษฎร และถนนทีอ่ยูใ่นเขตปา่
สงวนแห่งชาติ  ในพื้นที่ที่จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร และเขตที่
สาธารณประโยชน์ 

2. วธิกีาร 
2.1)  ที่ดนิในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิและเขตป่าไมถ้าวร (ยกเวน้พื้นที่อนุรกัษ์ตาม

กฎหมาย หรอืตามมตคิณะรฐัมนตร)ี ทีก่รมปา่ไมม้อบใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.
ป.ก.)  ใหส้ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  นําไปดําเนินการปฏริูปทีด่นิ โดยออก
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หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 – 01)  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริปู
ทีด่นิเทา่นัน้ 

2.2)  เมื่อราษฎรได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน            
(ส.ป.ก. 4 – 01)  ตามวธิกีารปฏริปูทีด่นิแลว้  เหน็วา่ ตนเองมสีทิธคิรอบครองมาก่อนการกําหนดเป็น
เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรอืเขตป่าไมถ้าวรมสีทิธยิื่นคําร้องขอพสิูจน์สทิธขิองตนต่อคณะกรรมการที่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยจะแต่งตัง้ 

2.3)  คณะกรรมการทีร่ฐัมนตรจีะแต่งตัง้ขึน้ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็น
ประธาน  เจ้าพนักงานที่ดินจงัหวดั  ป่าไม้จังหวดั  นายอําเภอประจําท้องที่  และกรรมการอื่นที่
รฐัมนตรเีหน็สมควรไมเ่กนิ 3 นาย  โดยมปีฏริปูทีด่นิจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.4)  การพจิารณาหลกัฐานของราษฎรในการพสิจูน์สทิธใิหพ้จิารณาจากหลกัฐานที่
เป็นเอกสารของทางราชการ  หลกัฐานไมช่ดัเจนใหใ้ชภ้าพถ่ายทางอากาศ  โครงการ VAP 61  เป็น
หลกัฐานในการพสิจูน์สทิธ ิ

2.5)  ในกรณีทีค่ณะกรรมการมมีตวิา่  ราษฎรผูค้รอบครองทีด่นิมาก่อนการกําหนด
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตหิรอืเขตปา่ไมถ้าวร  ให ้ส.ป.ก.  ส่งบญัชรีายชื่อพรอ้มทัง้หนังสอือนุญาตให้
เขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก. 4 – 01)  ใหก้รมทีด่นิออกเอกสารสทิธติามประมวล
กฎหมายทีด่นิใหแ้ก่ผูร้อ้งต่อไป  การสง่หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 
– 01)  ใหด้าํเนินการภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ

2.6)  ที่ดนิเขตชุมชนที่เป็นหมู่บ้านถาวร  ชุมชนพาณิชยกรรม  สถานที่ราชการ 
ศาสนสถาน  สาธารณูปโภคต่างๆ  ใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) ออกหนังสอื
อนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 – 01)  และใหส้ง่หนังสอือนุญาตฯ นัน้  ใหก้รม
ทีด่นิออกเอกสารสทิธติามประมวลกฎหมายทีด่นิ ภายใน 30 วนั  นับจากคณะรฐัมนตรมีมีตสิ่วนเขต
เทศบาลและสขุาภบิาลถอืวา่ยกเวน้จากเขตปฏริปูทีด่นิ 

2.7)  กรมป่าไม้  กรมที่ดิน และ ส.ป.ก.  อาจะกําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  ให้
ราษฎรปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น  ความเหมาะสม  ในที่ดินที่ ส.ป.ก. ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก.4 – 01) ก่อนส่งหนังสอือนุญาตฯ ดงักล่าว  ใหก้รมทีด่นิออก
เอกสารสทิธติามประมวลกฎหมายทีด่นิ 

2.8)  ให้มีคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีน้ี  ซึ่ง
นายกรฐัมนตรจีะแต่งตัง้  ประกอบดว้ย  ผูต้รวจราชการสาํนักนายกรฐัมนตรปีระจําเขตทอ้งที ่ ผูต้รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยประจําเขตทอ้งที ่และผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจํา
เขตทอ้งที ่

วนัที ่4 พฤษภาคม 2536  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบหลกัการและวธิกีารแกไ้ขปญัหาความ
เดอืดรอ้นของราษฎรทีค่รอบครองทําประโยชน์ในที่ดนิในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ และป่าไมถ้าวร และ
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อนุมตัใิห้ดําเนินการต่อไปตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ   และเหน็ชอบให้แก้ไขเพิม่เตมิขอ้ความ
ตามทีร่ฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสเุทพ เทอืกสบุรรณ) เสนอเพิม่เตมิ  ดงัน้ี 

ขอ้ 2.1)  ใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน “ทีด่นิในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิและเขตปา่ไมถ้าวรที่
เสื่อมสภาพแล้ว  มีราษฎรเข้าถือครองทํากินอยู่ (ยกเว้นพื้นที่อนุรกัษ์ตามกฎหมาย หรือตามมติ
คณะรฐัมนตร)ี ทีก่รมปา่ไมม้อบให ้ส.ป.ก.  นําไปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ โดยออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้
ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 – 01)  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริปูทีด่นิเทา่นัน้ 

ขอ้ 2.6)  ใหต้ดัขอ้ความวา่ “ภายใน 30 วนั  นบัจากคณะรฐัมนตรมีมีต”ิ 

2.7 มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี  1 มีนาคม 2537  เรื่อง  ขออนุมติัดาํเนินการปฏิรปูท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติในเขตเศรษฐกิจท่ีเส่ือมโทรม 

ตามที่คณะรฐัมนตรมีมีต ิเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2536 อนุมตัดิําเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิได้จําแนกไวเ้ป็นเขตพื้นที่ที่เหมาะสมกบัการเกษตร จํานวน 
306 ปา่ ในทอ้งที ่54 จงัหวดั เน้ือที ่7.2 ลา้นไร่ โดยใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการปฏริูป
ทีด่นิในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ 4 ประเภท  คอื 

1. พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีไ่ดก้ําหนดไวเ้ป็นพืน้ทีร่องรบัตามโครงการจดัทีท่าํกนิใหก้บั
ราษฎรผูย้ากไรใ้นพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) เดมิทัง้หมดในภาคระวนัออก
เฉียงเหนือ 

2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่จําแนกออกจากเขตป่าไมถ้าวร ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
ภาพปา่ของคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ 

3. พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นโครงการออกเอกสารสทิธใิหก้บัราษฎรในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ(สทก.) 
4. พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิีไ่ดม้กีารจําแนกเขตทรพัยากรและทีด่นิป่าไมไ้วเ้ป็นพืน้ทีท่ี่

เหมาะสมกบัการเกษตร ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบภาพพืน้ทีจ่ากกรมปา่ไมแ้ลว้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. ดําเนินการประกาศเขตปฏริูปที่ดนิใน

พืน้ทีด่งักลา่วโดยเรว็ เพือ่เรง่ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิตามนโยบายรฐับาลทีไ่ดแ้ถลงไวต่้อรฐัสภา 
วนัที ่21 กนัยายน 2536 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหีนังสอื ที ่กษ 1205/15531 ลงวนัที ่

21 กนัยายน 2536  เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัดิาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ใน
พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิในเขตเศรษฐกจิทีเ่สือ่มโทรม โดยแจง้วา่ เพือ่เป็นการขยายความช่วยเหลอืของ
รัฐไปสู่เกษตรกรที่ย ังประสบความเดือนร้อนอันเน่ืองมาจากปญัหาเรื่องที่ดินทํากินในพื้นที่ป่า
เสือ่มสภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พจิารณาแลว้ เหน็ควรดาํเนินการปฏริปูทีด่นิในพืน้ทีป่า่สงวน
แห่งชาต ิในเขตเศรษฐกจิทีเ่สือ่มโทรม ซึง่สอดคลอ้งกบัมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2536 
ทีต่อ้งการใชแ้นวทางการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัทีด่นิในเขตปา่ไม ้ จงึ
ขอเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา ดงัน้ี 
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1. ขออนุมตัิดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขต
เศรษฐกจิทีเ่สื่อมโทรม จํานวน 326 ป่า  เน้ือที ่11,764,669.25 ไร่  ในทอ้งที ่46 
จงัหวดั 

2. ขออนุมตัหิลกัการจากคณะรฐัมนตร ีดําเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ในพืน้ที่
ปา่สงวนแห่งชาต ิเขตเศรษฐกจิทีเ่สื่อมโทรม ทีก่รมป่าไมจ้ะส่งมอบใหส้ํานักงานการ
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต่อไปดว้ย 

วนัที ่29 กนัยายน 2536 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหีนังสอื ที ่กษ 1205/16312 ลงวนัที ่
29 กนัยายน 2536 เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัดิาํเนินการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ใน
พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิในเขตเศรษฐกจิทีเ่สื่อมโทรม (เพิม่เตมิ) โดยแจง้วา่ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  หนงัสอื ที ่กษ 1205/15531 ลงวนัที ่21 กนัยายน 2536 เรือ่ง ขออนุมตัดิาํเนินการปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม ในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิในเขตเศรษฐกจิทีเ่สื่อมโทรมไปแลว้ 2 ประเดน็  แต่เพื่อ
เป็นการเร่งรดัแนวทางปฏบิตัิงานให้สามารถประกาศเขตและดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรผู้ยากไร้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เช่นเดียวกบัที่คณะรฐัมนตรีได้เคยพจิารณาอนุมตัิ
แนวทางปฏบิตังิานในการดําเนินการปฏริูปที่ดนิในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ เขตที่เคยเหมาะสมกบั
การเกษตร เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2536 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา
เพิม่เตมิ ดงัน้ี 

1. ขออนุมตัแินวทางปฏบิตังิานเพือ่เป็นการเร่งรดัขึน้ตอนในการประกาศเขตปฏริปูทีด่นิ 
โดยในขัน้ตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปที่ดนิพื้นที่ป่าสงวน
แหง่ชาตใินเขตเศรษฐกจิทีเ่สือ่มโทรมนัน้  ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยตรง ไม่ต้องนําร่างพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการก่อนนําส่ง
คณะกรรมการกฤษฎกีา 

2. ขออนุมตัยิกเวน้การตรวจสอบสภาพป่าโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
พลงังาน ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิเขตเศรษฐกจิทีเ่สื่อมโทรมทีข่ออนุมตัดิําเนินการ
ปฏริปูทีด่นิ 

วนัที ่1 มนีาคม 2537 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการ
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตใินเขตเศรษฐกจิทีเ่สื่อมโทรม  ตามขอ้เสนอของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติไป
ดําเนินการดว้ย  ทัง้น้ี ให ้ส.ป.ก. ดําเนินการตามความเหน็และขอ้สงัเกตของคณะกรรมการรฐัมนตรี
ฝา่ยเศรษฐกจิ ตามมตคิณะกรรมการรฐัมนตรฝีา่ยเศรษฐกจิ 
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 2.8 มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2538  เรื่อง  การพิจารณาแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัท่ีดินในเขตป่าไม้ 
 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหย้กเลกิมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2536 เรื่อง การ
พจิารณาแกไ้ขปญัหา เกีย่วกบัทีด่นิในเขตปา่ไม ้ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

 2.9 มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2544 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาํหนด
เขตปฏิรปูท่ีดินในท้องท่ีจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัพะเยา  จงัหวดัพงังา จงัหวดัมหาสารคาม 
จงัหวดัลาํพูน จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัอาํนาจเจริญ 
รวม  13  ฉบบั 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามมตคิณะกรรมการกลัน่กรองเรื่องเสนอคณะรฐัมนตร ีคณะที่ 5  
(คกก.5) ในการพจิารณาร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏริูปที่ดนิในท้องที่จงัหวดันครราชสมีา 
จงัหวดัพะเยา  จงัหวดัพงังา จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัลําพูน จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์
จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัอํานาจเจรญิ รวม 13 ฉบบั  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยให้
กรมป่าไม ้ กระทรวงเกษตร ฯ  ร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เร่งสํารวจ
สภาพพืน้ทีใ่นเขตทีจ่ะปฏริูปทีด่นิตามร่างพระราชกฤษฎกีา ฯทัง้ 13 ฉบบั โดยละเอยีด  แลว้รายงาน
ต่อ คกก.5 ภายใน 2 เดอืน  และใหค้ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมรบัไปพจิารณาทบทวน
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจดัระบบการกระจายสทิธิก์ารถอืครอง ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิใน
เขตปฏริปูทีด่นิ  โดยรบัความเหน็ของ คกก.5  (เกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรทีด่นิของชาตใิหพ้จิารณา
อย่างรอบคอบทัง้ระบบ สําหรบัการกระจายสทิธแิก่เกษตรกรในเขตปฏริูปที่ดนิให้พจิารณากําหนด
หลกัเกณฑห์รอืกรอบแนวทางการดาํเนินการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่เกษตรกร  ภายใตห้ลกัการ
ทีมุ่ง่ใหผู้ย้ากไรม้ทีีด่นิทาํกนิ ขณะเดยีวกนัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาทรพัยากรปา่ไมข้องประเทศ
ควบคูก่นัไปดว้ย   

นอกจากน้ี  ใหก้รมปา่ไมร้ว่มกบักระทรวงวทิยาศาสตร ์ฯ  ดาํเนินการสาํรวจสภาพปา่ในพืน้ทีใ่น
เขตปฏริูปทีด่นิตามร่างพระราชกฤษฎกีาฯ  ในครัง้น้ีดว้ย  เน่ืองจากการมอบพืน้ทีป่า่ไมใ้นปี 2536 ยงั
ไม่ได้สํารวจสภาพป่าโดยละเอียด) ไปพจิารณาดําเนินการ แล้วเสนอ คกก.5 พจิารณาอีกครัง้หน่ึง
บนัทกึความรว่มมอืต่างๆ   
 

3.บนัทึกข้อตกลงระหว่างสาํนักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 บนัทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และสาํนักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ว่าด้วยแนวทางปฏิบติัในการกนัพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติกลบัคืนกรมป่าไม้ พ.ศ. 2538 
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เน่ืองจากคณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่ 10 และวนัที ่ 17 มนีาคม 2535 เหน็ชอบในการจาํแนก
เขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิปา่ไม ้ ในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ พรอ้มทัง้กําหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร มาตรการการใชป้ระโยชน์ และแนวทางปฏบิตังิานการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิปา่ไม้
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยจาํแนกพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ ออกเป็น 3 เขต ไดแ้ก่  
เขตพืน้ทีป่า่เพือ่การเกษตรกรรม Zone A เขตพืน้ทีป่า่เพือ่การเศรษฐกจิ Zone E  และเขตพืน้ทีป่า่เพือ่
การอนุรกัษ์ Zone C  โดยใหก้รมปา่ไมส้ง่มอบพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีก่ําหนดเป็นเขตพืน้ทีป่า่เพือ่การ
เกษตรกรรม Zone A  ใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ
ใหแ้ก่เกษตรกร   ต่อมาไดม้มีตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่ 4 พฤษภาคม 2536  ใหนํ้าพืน้ทีป่า่สงวน
แห่งชาตทิีก่ําหนดใหเ้ป็นเขตพืน้ทีป่า่เพือ่การเศรษฐกจิ Zone E ทีเ่สือ่มสภาพมรีาษฎรครอบครองทาํ
กนิสง่มอบใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ซึง่กรมปา่ไมไ้ดม้อบพืน้ทีป่า่สงวน
แห่งชาตทิีก่ําหนดใหเ้ป็นเขตพืน้ทีป่่าเพื่อการเศรษฐกจิ Zone E  ใหส้ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปก่อนสิน้ปี 2536 เน้ือทีป่ระมาณ 44 ลา้นไร่ โดยมอบไปทัง้ปา่ (ยกเวน้พืน้ทีป่า่
สงวนแห่งชาตทิีก่ําหนดใหเ้ป็นเขตพืน้ทีป่า่เพือ่การอนุรกัษ์ Zone C) และบรเิวณทีย่งัเป็นปา่สมบรูณ์
รวมอยูด่ว้ย 

ดงันัน้เพื่อให้การปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้ได้มอบให้
สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นําไปปฏริปูทีด่นิกลบัคนืกรมปา่ไมเ้ป็นไปตามนัย
มตทิีป่ระชุมเรือ่ง แนวทางปฏบิตังิานการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิตามนโยบายรฐับาล เมือ่วนัองัคารที ่15 
สงิหาคม 2538 ณ หอ้งประชุม 2 กรมปา่ไม ้   กรมปา่ไมแ้ละสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.)  จงึมกีารลงนามใน “บนัทกึขอ้ตกลงระหว่างกรมป่าไมแ้ละสํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  วา่ดว้ยแนวทางการปฏบิตัใินการกนัพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตกิลบัคนืกรมปา่ไม ้
พ.ศ. 2538” เมือ่วนัที ่ 14กนัยายน 2538 โดยสาระสาํคญักค็อืการกนัพืน้ทีท่ีไ่มส่มควรจะนําไปปฏริปู
ทีด่นิออกก่อน เพือ่สง่มอบพืน้ทีส่ว่นทีก่นัออกน้ีใหก้รมปา่ไมด้าํเนินการสงวนรกัษาไวต่้อไป และเพือ่ให้
สามารถดาํเนินการเป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าว  จงึสมควรกําหนดสาระแนวทางการปฏบิตัเิรือ่ง
เกีย่วกบัการตรวจสอบการกนัพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีไ่มส่มควรจะนําไปปฏริปูทีด่นิไวเ้ป็นแนวทางการ
ดาํเนินงานต่อไป ดงัน้ี 

1. พืน้ทีท่ี่ไม่สมควรจะนําไปปฏริูปทีด่นิ ซึ่งจะต้องดําเนินการกนัออก ไดแ้ก่ พืน้ที่
ดงัต่อไปน้ี  

1.1 พืน้ทีท่ีม่สีภาพเป็นป่า เป็นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีม่สีภาพปา่ไม ้ ไม่ว่าจะมี
ขนาดเน้ือทีม่ากน้อยเพยีงใดกต็าม สมควรสงวนไวเ้พือ่รกัษาสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ 

1.2 พืน้ทีท่ีม่สีภาพหรอืศกัยภาพทาํการเกษตรไมคุ่ม้ค่า เป็นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาติ
ทีม่สีภาพของพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมจะทาํการเกษตร เช่น ดนิหนิโผล่ ดนิลกูรงั หน้าดนิตืน้ น้ําท่วมขงัเกอืบ
ตลอดปี (6 เดอืนขึน้ไป) พืน้ทีแ่หลง่น้ําและทรพัยากรธรณ ี
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1.3 พื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ และพื้นที่ที่ควรอนุรกัษ์ไวใ้หชุ้มชนใช้
ประโยชน์ร่วมกนั เป็นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ สว่นทีต่ดิแนวอนุรกัษ์ทุกประเภท เช่น อุทยานแห่งชาต ิ
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ หรอืพืน้ทีอ่นุรกัษ์เพิม่เตมิ  ปา่พรุ  ตลอดจนพืน้ทีท่ีต่ดิกบัพืน้ทีส่งวนไวเ้พื่อ
กจิการของกรมปา่ไม ้พืน้ทีท่ีม่ทิวิทศัน์สวยงามเหมาะเป็นทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ รวมถงึพืน้ทีท่ีส่งวนไวใ้ห้
ราษฎรไดใ้ชป้ระโยชน์รว่มกนั 

1.4 พืน้ทีภู่เขาสูงชนั หรอืพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนั โดยเฉลีย่ตัง้แต่ 35% ขึน้ไปและ
พืน้ทีต่น้น้ํา ลาํธาร รวมถงึพืน้ทีลุ่่มน้ําชัน้ที ่ 1 และชัน้ที ่ 2 ตามผลการกําหนดชัน้คุณภาพลุ่มน้ํา โดย
สาํนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง ่ชาต ิ ตามมตคิณะรฐัมนตร ี

1.5 พืน้ทีท่ีก่รมปา่ไมม้ภีาระผกูพนัตามกฎหมาย เช่น สวนปา่ของทางราชการพืน้ที่
ทีอ่นุญาตใหส้่วนราชการหรอืเอกชนเขา้ทําประโยชน์แลว้ (ยกเวน้พืน้ทีท่ีม่หีนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทํา
ประโยชน์และอยูอ่าศยัภายในเขตปรบัปรุงปา่สงวนแห่งชาต ิ(สทก.) ทีร่าษฎรแสดงความประสงคเ์ป็น
หนังสอืขอรบัหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 – 01) ของสาํนักงานการ
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แทน)  

1.6 พืน้ทีป่า่ชายเลน  เป็นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีม่สีภาพเป็นปา่ชายเลนทัง้โดย
สภาพพื้นที่จริง และตามผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ
คณะรฐัมนตร ี

1.7 พืน้ทีป่า่เสือ่มโทรมทีย่งัไมม่รีาษฎรถอืครองทาํกนิ เป็นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาติ
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการกําหนดสภาพเสื่อมโทรมตามมตคิณะรฐัมนตร ี และไม่มรีาษฎรถอื
ครองทาํกนิ รวมถงึพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีร่าษฎรเขา้ไปบุกรุกแผว้ถาง (หลงัจากทีก่รมปา่ไมม้อบพืน้ที่
ใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นําไปปฏริูปทีด่นิ) ทัง้น้ี เพื่อเป็นเงือ่นไขให้
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขา้ไปปฏริปูทีด่นิ 

2. พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีก่รมปา่ไมไ้ดม้อบใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม   
(ส.ป.ก.) เพือ่นําไปปฏริปูทีด่นิ ซึง่ไดป้ระกาศกําหนดเขตประกาศกําหนดเขตปฏริปูทีด่นิแลว้ ในการกนั
พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตกิลบัคนืกรมปา่ไมใ้หป้ฏบิตั ิดงัน้ี  

2.1 พืน้ทีท่ีส่าํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไดท้าํการรงัวดัแปลง
ทีด่นิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ส.ป.ก. จะส่งมอบพืน้ทีท่ีไ่มส่มควรจะนําไปปฏริูปทีด่นิ คนืกรมปา่ไม ้ พรอ้ม
แผนทีแ่สดงรายละเอยีดพืน้ที ่ทัง้น้ี กรมปา่ไม ้และ สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
จะออกไปร่วมกนัตรวจสอบในพืน้ที ่โดยกรมปา่ไมเ้ป็นผูด้าํเนินการรงัวดัพืน้ทีท่ี ่ ส.ป.ก. สง่มอบคนืมา 
เพือ่ดาํเนินการสงวนต่อไป  

2.2 พืน้ทีท่ีส่าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ยงัไมไ่ดร้งัวดัแปลง
ทีด่นิ กรมปา่ไมแ้ละ ส.ป.ก. จะร่วมกนัดาํเนินการตรวจสอบพืน้ที ่ เพื่อกนัพืน้ทีท่ีไ่มส่มควรจะนําไป
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ปฏริปูทีด่นิออกก่อนที ่ส.ป.ก. จะรงัวดัแปลงทีด่นิ โดย ส.ป.ก.จะสง่มอบพืน้ทีท่ีร่่วมกนัตรวจสอบและได้
กนัออกคนืกรมปา่ไม ้เพือ่กรมปา่ไมด้าํเนินการสงวนต่อไปโดยเรว็ทีส่ดุ  

3. พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีก่รมปา่ไมไ้ดม้อบให ้ส.ป.ก. เพือ่นําไปปฏริปูทีด่นิ ซึง่ยงัไมไ่ด้
ประกาศกําหนดเป็นเขตปฏริปูทีด่นิ กรมปา่ไม ้และ ส.ป.ก. จะร่วมดําเนินการกนัพืน้ทีท่ีไ่ม่สมควรจะ
นําไปปฏริปูทีด่นิออกก่อนที ่ส.ป.ก. จะดาํเนินการประกาศกาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิ  

4. การดําเนินงานในพืน้ทีใ่ด ๆ ในขอ้ 2 และขอ้ 3 กรมปา่ไมแ้ละ ส.ป.ก. จะตอ้งมกีาร
ประสานแผนการปฏบิตั ิ พรอ้มทัง้การร่วมปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีใ่นพืน้ที ่ โดยใชง้บประมาณสาํหรบัการ
ปฏบิตังิานตามกจิกรรมของแต่ละหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

 

3.2 บนัทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และสาํนักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนัเก่ียวกบัการปฏิรปูท่ีดิน พ.ศ. 2541 

ตามทีก่รมปา่ไมแ้ละ ส.ป.ก. ไดจ้ดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ดว้ยแนวทางการปฏบิตัใินการ
กนัพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตกิลบัคนืกรมปา่ไม ้ พ.ศ.2538 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2538 และไดถ้อืปฏบิตัิ
ร่วมกนัมานัน้ ปรากฏวา่ ยงัมลีกัษณะงานอื่นๆ นอกเหนือจากบนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าวทีส่มควรจะตอ้ง
กาํหนดแนวทางการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกนั ดงันัน้เพือ่ใหเ้ป็นการครอบคลุมการปฏบิตังิานทีก่รมปา่
ไมแ้ละ ส.ป.ก. จงึไดจ้ดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงว่าดว้ยแนวทางในการปฏบิตัริ่วมกนัเกีย่วกบัการปฏริปูทีด่นิ 
พ.ศ. 2541 ซึง่มกีารเพิม่เตมิสาระสาํคญัเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตักิารกนัพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีไ่ม่
สมควรจะนําไปปฏริปูทีด่นิไวเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานต่อไป ดงัน้ี  

1. ใหม้สีาํนักงานความร่วมมอืระหวา่งกรมปา่ไมแ้ละ ส.ป.ก.  เพือ่กําหนดรายละเอยีดวธิี
ปฏบิตั ิและความรว่มมอืระหวา่งกนัตามขอ้ตกลงน้ี หรอืกรณอีื่นทีจ่ะมขีึน้ต่อๆ ไป  

2. การปฏบิตังิานกนัพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิีก่รมป่าไมม้อบให ้ส.ป.ก. ตามบนัทกึ
ขอ้ตกลงเมื่อวนัที ่ 14 กนัยายน 2538 ใหก้รมปา่ไมแ้ละ ส.ป.ก. ร่วมกนัประสานแผนและดาํเนินการ
ตรวจสอบใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา 2 ปี  

3. หากมพีืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีเ่สือ่มสภาพทีก่รมปา่ไมจ้ะตอ้งสง่มอบให ้ ส.ป.ก.นําไป
ปฏริปูทีด่นิ ใหก้รมปา่ไมด้าํเนินการตรวจสอบกนัพืน้ทีท่ีไ่มส่มควรจะนําไปปฏริปูทีด่นิออกก่อนสง่มอบ
ให ้ส.ป.ก. ดาํเนินการต่อไป  

4. การขออนุญาตใชพ้ืน้ทีใ่นปา่สงวนแห่งชาตทิีก่รมปา่ไมม้อบให ้ส.ป.ก. นําไปปฏริูป
ทีด่นิ หากมผีูข้ออนุญาตทําประโยชน์ในทีด่นิและทีด่นินัน้ยงัไม่พน้สภาพการเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ
ก่อนทีก่รมปา่ไมจ้ะพจิารณาอนุญาตหรอืต่ออายุการอนุญาต ตอ้งไดร้บัหนังสอืยนืยนัจาก ส.ป.ก. กว่า
ไมป่ระสงคจ์ะนําพืน้ทีบ่รเิวณดงักลา่วไปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  

5. การขอออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิในพืน้ทีท่ีก่รมปา่ไม้
มอบให ้ ส.ป.ก.นําไปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ แต่ยงัไมม่พีระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิ หรอืมี
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พระราชกฤษฎกีาแลว้แต่ยงัไม่เพกิถอนปา่สงวนแห่งชาต ิ ใหก้รมปา่ไมด้ําเนินการตามกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497  

6. ในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีก่รมปา่ไมม้อบให ้ส.ป.ก. นัน้ ถา้มพีืน้ทีท่ีไ่มส่มควรนําไป
ปฏริปูทีด่นิเน่ืองจากมสีภาพปา่เป็นแปลงเลก็แปลงน้อยในพืน้ทีร่าบ และมใิชเ่ป็นพืน้ทีท่ีค่วรสงวนรกัษา
ไวเ้พือ่คุม้ครองระบบนิเวศ และสภาพแปลงดงักล่าวไมต่ดิกบัปา่ผนืใหญ่ ใหก้รมปา่ไมร้่วมกบั ส.ป.ก. 
และหน่วยงานอื่น ร่วมจดัทาํโครงการบรหิารและจดัการทรพัยากรปา่ไมใ้นพืน้ทีป่า่แปลงเลด็แปลงน้อย 
ทีม่ไิดด้าํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่ใหเ้ป็นแหลง่อาหารและใชป้ระโยชน์อื่นๆ ของชุมชุนอยา่งยัง่ยนื  

7. กรมปา่ไมแ้ละ ส.ป.ก. จะร่วมกนัดแูลพืน้ทีต่ามแนวเขตปา่สงวนแห่งชาตทิีต่ดิต่อกบั
เขตปฏริปูทีด่นิ มใิหม้กีารบุกรุกพืน้ที ่และจะร่วมกนัก่อตัง้และอบรมประชาอาสาพทิกัษ์ปา่แก่เกษตรกร
ในเขตปฏริปูทีด่นิ เพือ่ใหด้แูลรกัษาปา่ตามแนวเขตปฏริปูทีด่นิทีต่ดิต่อกบัเขตปา่ไมต่้อไป  

8. เมือ่มพีระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นิในทอ้งทีป่า่สงวนแห่งชาตแิห่งใดให ้ส.
ป.ก. และกรมปา่ไมร้ว่มกนัดาํเนินการใหม้กีารปลกูตน้ไมเ้ป็นแนวกนัชนเพือ่ป้องกนัการบุกรุกเขา้ไปใน
เขตพืน้ทีป่า่ไมร้วมทัง้รวมทัง้ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลูกไมเ้ศรษฐกจิประเภทไมผ้ลและ/หรอืไมย้นืตน้ใน
เขตทดีนิ ส.ป.ก. ทัง้น้ี เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2541  

9. เพือ่เป็นการพฒันาประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ กรมปา่ไมจ้ะ
ใหก้ารสนบัสนุนในเรือ่งพนัธุไ์ม ้และวชิาการในโครงการทีจ่ะรว่มกนัจดัใหม้ขี ึน้ต่อไป 

 

3.3 บนัทึกข้อตกลงระหว่างกรมท่ีดินกบัสาํนักงานปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เรื่อง  
วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินในเขตปฏิรปูท่ีดิน  พ.ศ. 2541 

ในการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างกรมที่ดินและสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เกีย่วกบัการออกเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ ยงัไม่สอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  
ดงันัน้ในวนัที ่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541 ไดจ้ดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งกรมทีด่นิกบัสาํนักงานการปฏริปู
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เรื่อง วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการออกเอกสารสทิธใินทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ 
พ.ศ. 2541  ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ขอ้ 1  ในขอ้ตกลงน้ี 
“เขตปฏริปูทีด่นิ”  หมายความวา่  เขตทีด่นิทีพ่ระราชกฤษฎกีากาํหนดเป็นเขต

ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม“พืน้ทีเ่ขตดาํเนินการ” หมายความวา่ พืน้ทีเ่ขตปฏริปูทีด่นิบรเิวณที ่ส.ป.ก. 
มแีผนงานและโครงการปฏริปูที ่

ดนิเพือ่การเกษตรกรรม และใหห้มายความรวมถงึทีด่นิทีม่พี ืน้ทีค่าบเกีย่วกบั
พืน้ทีท่ี ่ ส.ป.ก. มแีผนงานและโครงการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมดว้ย 

“พื้นที่นอกเขตดําเนินการ” หมายความว่า พื้นที่เขตปฏริูปที่ดนิบรเิวณที่อยู่
นอกเขตพืน้ทีเ่ขตดาํเนินการ 
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“เอกสารสทิธใินที่ดิน” หมายความว่า โฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทํา
ประโยชน์ 

ขอ้ 2  การออกเอกสารสทิธใินทีด่นิ  ตามมาตรา  58 และมาตรา  58 ทว ิ แห่ง
ประมวลกฎหมายทีด่นิใหด้าํเนินการ  ดงัน้ี 

(1)  เมือ่กรมทีด่นิกาํหนดแผนดาํเนินการเดนิสาํรวจออกเอกสารสทิธใินทีด่นิใน
ท้องที่อําเภอและจังหวัด ส่งแผนดําเนินการดังกล่าวให้ ส.ป.ก. ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณไมน้่อยกวา่สามเดอืน  หรอืทนัททีีท่ราบงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

(2)  เมื่อสํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ไดร้บัแผน
ดําเนินการเดนิสํารวจออกเอกสารสทิธใินที่ดนิ  (1) แล้วให้ ส.ป.ก. แจ้งแผนดําเนินการดงักล่าวให้
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัแหง่ทอ้งทีท่ราบ  และใหเ้จา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัดาํเนินการลงในแผน
ทีภ่มูปิระเทศ  มาตราสว่น  1:50,000 ลาํดบัชุด L7017  และใหเ้จา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัและปฏริปูทีด่นิ
จงัหวดั หรอืผูซ้ึง่เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัและปฏริปูทีด่นิจงัหวดัมอบหมายใหเ้ป็นผูด้าํเนินการถ่ายทอด
แนวเขต  ลงลายมอืชือ่พรอ้มทัง้วงเลบ็ชือ่เตม็  ตาํแหน่ง  วนั  เดอืน  ปี  ไวด้ว้ย 

(3)  กรมที่ดนิจะไม่เขา้ไปดําเนินการเดนิสํารวจออกเอกสารสทิธใินที่ดนิใน
พืน้ทีเ่ขตดาํเนินการสว่นพืน้ทีน่อกเขตดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทีก่รมทีด่นิดาํเนินการไปตามกฎหมายและ
ระเบยีบของกรมทีด่นิ 

ขอ้  3  การออกเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิตามมาตรา  59  และมาตรา  59 ทว ิ แห่ง
ประมวลกฎหมายทีด่นิใหด้าํเนินการ  ดงัน้ี 

(1)  เมื่อมผีูย้ ื่นคําขอออกเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิในพืน้ทีน่อกเขตดําเนินการ  ให้
เจ้าหน้าที่กรมที่ดนิดําเนินการไปตามกฎหมายและระเบยีบของกรมที่ดนิโดยไม่ต้องสํานักงานการ
ปฏริปูทีด่นิจงัหวดัรว่มตรวจพสิจูน์ทีด่นิ 

(2)  ในกรณีทีไ่ม่สามารถตรวจสอบไดว้่าทีด่นิทีข่อออกเอกสารสทิธใินทีด่นิอยู่
ในพืน้ทีน่อกเขตดาํเนินการหรอืไมใหส้าํนักงานทีด่นิมหีนังสอืสอบถามสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั
พร้อมทัง้ส่งสํานําหลกัฐานที่ได้ตรวจสอบและรบัรองความถูกต้องแล้วให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จงัหวดัใชป้ระการพจิารณา  ดงัน้ี 

ก.  คาํขอออกเอกสารสอทธใินทีด่นิ 
ข.  หลกัฐานเกีย่วกบัทีด่นิ  เช่น  หลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิ  

ใบจอง  ใบเหยยีบยํ่า  หนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ ใบแจ้งความประสงค์จะได้สทิธใินที่ดนิตาม
มาตรา  27 ตร ี แห่งการประมวลกฎหมายทีด่นิ  เอกสารแสดงว่าเป็นผูม้สีทิธติามกฎหมาย  ว่าดว้ย
การจดัทีด่นิเพือ่การครอบชพี  หรอืเอกสารอื่นซึง่แสดงวา่เป็นผูม้สีทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 
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ค.  แผนที่ภูมปิระเทศแสดงตําแหน่งทีด่นิ มาตราส่วน 1:50,000 ให้
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัแจง้งผลการตรวจสอบดงักล่าวใหส้าํนักงานทีด่นิทราบ  ภายในสามสบิ
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื 

(3)  ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขอออกสิทธิในที่ดินในพื้นที่เขตดําเนินการ  และ
เจา้หน้าทีก่รมทีด่นิไดด้ําเนินการสํารวจรงัวดัทําแผนทีห่รอืพสิูจน์สอบสวนการทําประโยชน์เสรจ็แลว้  
ให้สํานักงานที่ดนิส่งสําเนาหลกัฐานตาม  (2)  ใบไต่สวนหรอืแบบบนัทกึการสอบสวนและพสิูจน์ทํา
ประโยชน์เฉพาะรายรายงานผลการรงัวดั  (ร.ว.3)  และรูปแผนทีก่ระดาษบาง  (ร.ว.9)  ทีไ่ดต้รวจสอบ
และรบัรองความถูกต้องแล้วให้สํานักงานการปฏริูปที่ดนิจงัหวดัพจิารณาก่อนว่าจะคดัค้านการออก
เอกสารสทิธใินทีด่นินัน้ๆ หรอืไม ่

ในกรณีที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไม่ประสงค์จะคัดค้าน ให้แจ้ง
สํานักงานที่ดนิทราบโดยเรว็  และให้เจ้าพนักงานที่ดนิดําเนินการออกเอกสทิธใินที่ดนิต่อไป แต่ถ้า
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเห็นว่าหลักฐานดังกล่าวแตกต่างไปจากข้อมูลและหลักฐานที่
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัมอียู ่ อนัเป็นเหตุทีค่ดัคา้นไดว้า่ ส.ป.ก. มสีทิธใินทีด่นินัน้ดกีวา่ผูย้ ืน่คาํ
ขอออกเอกสารสทิธใินทีด่นิ  ใหส้าํนักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดัคดัคา้นโดยแจง้เป็นหนังสอืพรอ้มทัง้
แสดงเหตุผลและหลกัฐานไปยงัสาํนกังานทีด่นิภายในกาํหนดเวลาตามประกาศการออกสารสทิธใินทีด่นิ
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืพนักงานที่ดนิแล้วแต่กรณี  ทําการสอบสวนเปรยีบเทยีบตามอํานาจ
หน้าที ่

ในกรณีสอบสวนเปรียบเทียบตามวรรคสอง ถ้าสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จงัหวดัประสงค์จะไปตรวจสอบที่ดนิให้เจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดัและปฏริูปที่ดนิจงัหวดั หรอืผูซ้ึ่งเจ้า
พนกังานทีด่นิจงัหวดัและปฏริปูทีด่นิจงัหวดัมอบหมายรว่มกนัออกไปตรวจพสิจูน์ทีด่นิ 

การประกาศออกเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิ ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิสง่สาํเนาประกาศให้
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัทราบภายในสามวนันบัจากวนัลงนามประกาศ 

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดนิที่ขอออกเอกสารสทิธใินที่ดนิอยู่ใน
พืน้ทีเ่ขตดาํเนินการหรอืไม ่ใหนํ้าความใน (2) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้ 4  การระวงัชี ้การรบัรองแนวเขตทีด่นิ และการเขยีนขา้งเคยีง 
(1)  ถา้ทีด่นิขอเอกสารสทิธใินทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตดาํเนินการ  และปรากฏวา่ทีด่นิ

แปลงข้างเคียงมผีู้ครอบครองและทําประโยชน์โดยไม่มหีลกัฐานสําหรบัที่ดนิ ให้เขยีนข้างเคียงว่า 
“สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม”  และให้ปฏริูปที่ดนิจงัหวดัหรอืผูซ้ึ่งปฏริูปที่ดนิจงัหวดั
มอบหมาย เป็นผูร้ะวงัชีแ้ละลงชือ่รบัรองแนวเขตทีด่นิรว่มกบัผูค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิ 

(2)  ถ้าที่ดนิขอออกเอกสารสทิธใินที่ดนิอยู่ในพื้นที่นอกเขตดําเนินการ และ
ปรากฏว่าที่ดนิแปลงขา้งเคยีงมผีูค้รอบครองและทําประโยชน์โดยไม่มหีลกัฐานสําหรบัที่ดนิ ใหเ้ขยีน
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ขา้งเคยีงว่า “ทีม่กีารครอบครอง” และใหผู้ค้รอบครองและทําประโยชน์ในทีด่นิเป็นผูล้งชื่อรบัรองแนว
เขตทีด่นิ 

ขอ้ 5  การดําเนินการอื่นใดทีบ่นัทกึขอ้ตกลงน้ีไม่ไดก้ําหนดไว ้ ใหเ้จา้หน้าทีก่รม
ทีด่นิ และ  ส.ป.ก. ทาํความตกลงหรอืหาขอ้ยตุโิดยเรว็  พรอ้มทัง้รายงานผลการดาํเนินการใหก้รมทีด่นิ 
หรอื ส.ป.ก. แลว้แต่กรณทีราบดว้ย 

ขอ้ 6  หนงัสอืสัง่การใดๆ ของกรมทีด่นิและ ส.ป.ก. ทีข่ดัหรอืแยง้กบับนัทกึขอ้ตกลง
น้ีเป็นอนัยกเลกิ 

ข้อ 7  ในกรณีที่มีปญัหาปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงน้ี ให้กรมที่ดินและ ส.ป.ก. 
แต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่พือ่พจิารณาแกไ้ขปญัหารว่มกนัใหไ้ดย้ตุโิดยเรว็ 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายหน้าที่ในการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณของสว่นราชการทีเ่จา้หน้าทีน่ัน้สงักดั 

 
4.โครงการสาํนักงานปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

 

4.1 โครงการสาํนักงานปฏิรปูท่ีดินขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามมาตรา 16  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

หลงัจากมกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  รฐับาล
ไดม้อบนโยบายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลอืราษฎรทีบุ่กรุกทีด่นิในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ 
ซึง่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดอ้นุมตัเิมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2519 และวนัที ่20 
มถุินายน 2520 โดยใหส้ํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ประสานงานกรมป่าไม ้เพื่อขอ
อนุญาตดําเนินการปฏริูปที่ดนิในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิและป่าที่คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้รกัษาไวเ้ป็น
สมบตัขิองชาตทิีเ่สือ่มโทรม ในปีงบประมาณ 2520 – 2521 ในทอ้งที ่จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงราย 
จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัอุทยัธานี จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัเพชรบรูณ์ จงัหวดัสุพรรณบุร ี
จงัหวดัลพบุร ีจงัหวดัสระบุร ีจงัหวดักาจนบุร ี จงัหวดัราชบุร ี จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัปราจนีบุร ี
จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับุรรีมัย ์จงัหวดัสุรนิทร ์และจงัหวดัศรสีะเกษ  รวม 29 ปา่ 
เน้ือที่ 2,537,142.25 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรุ่นแกที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ไดย้ื่นคําขออนุญาตใชป้ระโยชน์ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2507 (สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม เรยีกในปจัจุบนัวา่ “ปา่เก่า”) และอยูใ่นพระราช
กฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิครอบคลุมทัง้อาํเภอ 

เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2519 กรมปา่ไมเ้หน็ชอบใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
ดําเนินการปฏริูปที่ดนิในป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม ในท้องที่ จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงราย 
จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัลพบุร ีจงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัขอนแก่น 
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และจงัหวดันครราชสมีา  จาํนวน 10 ปา่  เน้ือที ่836,000 ไร่  แต่เน่ืองจากบางปา่มสีภาพเสือ่มโทรม
บางสว่น และบางปา่กม็สีภาพเสือ่มโทรมเกอืบทัง้ผนื  กรมปา่ไมจ้งึเหน็ควรกําหนดเกณฑใ์นการดาํเนิน
ปฏริปูทีด่นิในพืน้ทีด่งักลา่ว ดงัน้ี 

ปา่ทีม่สีภาพเสื่อมโทรมบางส่วน  กรมปา่ไมจ้ะดําเนินการรงัวดักนัเขตใหส้าํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมรบัไปดําเนินการปฏริูปเฉพาะส่วนทีเ่ป็นปา่เสื่อมโทรม และพจิารณาเหน็ว่าจะใช้
เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและทีอ่ยู่อาศยั  ส่วนบรเิวณตน้น้ําลําธาร เหน็ควรกนัไวเ้ป็นป่าเพื่อการอนุรกัษ์
ดนิและน้ํา  โดยการปรบัปรุงสภาพปา่หรอืปลกูทดแทน 

ปา่ทีม่สีภาพเสื่อมโทรมทัง้ผนืหรอืเกอืบทัง้ผนื  ซึง่อาจมปีา่เหลอือยูเ่ป็นหยอ่มเลก็ หย่อมน้อย 
ไม่ตดิต่อกนัเป็นผนืเดยีว  ถ้าจะนํามาจดัเป็นพื้นทีเ่กษตรกรรมเสยีทัง้หมด กน่็าจะไม่เป็นผลดใีนการ
อนุรกัษ์ดนิ น้ํา และธรรมชาต ิและจะเกดิความขาดแคลนไมส้าํหรบัใหร้าษฎรใชส้อยในอนาคต  สมควร
เป็นพืน้ทีต่น้น้ําลําธารทีเ่ป็นภูเขาสงูชนั  และกนัพืน้ทีไ่วเ้พือ่สาํหรบัปรบัปรุงสภาพปา่หรอืปลูกทดแทน
อกีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของพืน้ทีป่า่ทัง้หมด ทํานองเดยีวกบัขอ้ตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กบักระทรวงมหาดไทย  ในเรื่องการจดัตัง้นิคมสรา้งตนเอง หรอืการจดัสรรทีด่นิผนืใหญ่  ซึ่ง
ตอ้งกนัพืน้ทีไ่วเ้ป็นปา่ไมน้้อยกวา่รอ้ยละ 20 

สําหรบัป่าที่จะมอบใหส้ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมรบัไปดําเนินการนัน้ เป็นป่า
สงวนแห่งชาต ิเขา้ลกัษณะเป็นทีด่นิของรฐัตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  กรมปา่ไมจ้งึเหน็วา่ การนําทีป่า่สงวนแห่งชาตไิปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ
ได ้ ตอ้งอาศยัอํานาจตามความมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507  โดย
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผูอ้นุมตัใิหบุ้คคลเขา้อยูอ่าศยัหรอืทาํประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ  และเมื่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมตัแิล้ว กรมป่าไม้จะ
ดําเนินการสํารวจรงัวดั หมายแนวเขต ทําแผนที่ และคํานวณเน้ือที่ที่แน่นอน แล้วจึงออกหนังสือ
อนุญาตให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้  ซึ่งการอนุญาตตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507  สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม จะตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราทีก่าํหนดดว้ย   

ต่อมาสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ไดย้ืน่คาํขออนุญาตเขา้ใชป้ระโยชน์ในเขตปา่
สงสงวนแหง่ชาต ิตามมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 จาํนวน 6 ปา่ ไดแ้ก่  
(1) ปา่ดงชุมพวง จ.นครราชสมีา (2) ปา่แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ (3) ปา่เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่ (4) ปา่ท่า
ฤทธิ ์ปา่ลาํทองหลาง และปา่ลาํพญากลาง จ.สระบุร ี(5) ปา่ชยับาดาล จ.ลพบุร(ี6) ปา่แควระบม และปา่
สยีดั จ.ฉะเชงิเทรา  และได้นําเรื่องค่าธรรมเนียมในการอนุญาตเขา้ทําประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แหง่ชาต ิจาํนวน 6 ปา่ คดิเป็นเน้ือที ่739,160.35 ไร ่ ซึง่สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตในอตัราไร่ละ 50 บาท  คาํนวณเป็นเงนิทัง้หมด 36,958,017.50 
บาทเสนอใหค้ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมพจิารณาในการประชุม ครัง้ที ่8/2520 เมือ่วนัที ่
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4 กรกฎาคม 2520 เพื่อขอใชเ้งนิกองทุนการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมในการชําระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว  แต่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีมติว่า เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมมอียู่อยา่งจาํกดั  ถา้จะตอ้งรบัภาระน้ีดว้ย เงนิกองทุนการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมอาจ
ไม่เพียงพอที่จะนํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่อีกมากตามโครงการได้  จึงเห็นควรมอบให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกรมป่าไมพ้จิารณานําเรื่องเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาใหเ้พกิ
ถอนปา่สงวนแห่งชาตจิํานวน 6 ปา่ ตามทีส่าํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมเสนอ เพื่อให้
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินต่อไป โดยไม่ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใดๆ  ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 481 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบญัญตัปิ่า
สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 

 เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2520  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้สนอขอให้
คณะรฐัมนตรอีนุมตัเิรื่องการดําเนินการปฏริูปทีด่นิในเขตป่าสงวนแห่งชาตทิีเ่สื่อมสภาพแลว้ (รวม 6 
ปา่)  ซึ่งคณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหก้รมปา่ไมด้าํเนินการเพกิถอนปา่สงวนแห่งชาต ิจํานวน 6 ปา่ รวม
เน้ือทีป่ระมาณ 740,000 ไร่  และใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมเขา้ไปดําเนินการปฏริูป
ทีด่นิในพืน้ทีป่า่ดงักลา่วโดยไมต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่481 (พ.ศ. 2515) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 และใหด้าํเนินการต่อไปได ้  
 

4.2 โครงการเงินกู้ธนาคารโลก (World  Bank) 
เมือ่ปี พ.ศ. 2524 สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เสนอโครงการพฒันา

พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตบิางพืน้ทีท่ีร่บัมาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ โดยเสนอขอกูเ้งนิจากธนาคารโลก เพื่อ
นํามาพฒันาปจัจยัโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ใหส้ภาพความเป็นอยู่ดขี ึน้ เช่น มคีวามสะดวกในการขนส่ง
พชืผล การซื้อหาปจัจยัการผลติ น้ําสาํหรบัเพือ่อุปโภคบรโิภค น้ําเพือ่การเพาะปลกู อนามยั ศกึษา 
ไฟฟ้า และเป็นพืน้ฐานทีจ่ะพฒันาอาชพีต่อไป เพือ่ใหเ้กษตรกรซึง่เป็นผูเ้ชา่เดมิไดม้กีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ
ไมต่อ้งเป็นผูเ้ช่าอกีต่อไป และสามารถปรบัปรุงความเป็นอยูใ่หด้ขี ึน้ แต่ธนาคารโลกไดย้กขอ้กฎหมาย
เกีย่วกบัอํานาจ ส.ป.ก. ในการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ เป็นสาระสาํคญัในการ
เจรจา เน่ืองจากจะตอ้งมคีวามชดัเจนในเรื่องความมัน่คงของทีด่นิ กล่าวคอืตอ้งเป็นสทิธทิีถ่าวร หาก
ยงัคงเป็นปา่สงวนแหง่ชาตอิยูจ่ะเกดิปญัหาในภายหลงัได ้ จงึใหห้าขอ้ยตุใิหช้ดัเจนก่อน 

ต่อมาวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2524 สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้หีนังสอื ด่วนมาก ที ่กส. 1204/55218 ลงวนัที ่ 26 พฤศจกิายน 
2524  ถงึสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  ความว่า  ส.ป.ก.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดจ้ดั
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในเขตปฏริปูทีด่นิทีเ่ป็นปา่สงวนแห่งชาตทิีเ่สือ่มสภาพแลว้  แต่ยงัมไิดถ้อน
สภาพโดยกรมป่าไมด้ว้ยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหส้ํานักงาน
การปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม เขา้ดําเนินการ ในการน้ี ส.ป.ก. ไดจ้ดัทําโครงการพฒันาการในเขต
ปฏริูปที่ดนิ ส่วนหน่ึงโดยเสนอขอกู้เงนิจากธนาคาร แต่ยงัมปีญัหาขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัอํานาจของ 
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ส.ป.ก. ในการดําเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏริูปทีด่นิดงักล่าวอยู่  ซึ่งธนาคารโลกได้
ยกขึ้นมาเป็นสาระสําคัญในการเจรจาขอกู้เงินรายน้ีว่า ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 26 (3) สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมจะมอีํานาจ
ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในทีด่นิทีเ่ป็นปา่สงวนแหง่ชาตหิรอืเขตปา่ไมถ้าวรไดห้รอืไม ่ จงึ
ขอใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตคีวามตคีวามก่อนการเจรจากูเ้งนิ  ขอหารอืปญัหาดงัต่อไปน้ี 

4. สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม มอีํานาจในการดําเนินการปฏริูปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมในทีด่นิดงักล่าวขา้งตน้ ตามมาตรา 26 (3) ประกอบกบับทนิยามคําวา่ “การปฏริูป
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม” และคําว่า “ทีด่นิของรฐั” ในมาตรา 4 (2) พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรอืไม ่

5. หากสํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไม่มอีํานาจตามขอ้ 1 
ส.ป.ก. จะมอีํานาจตามกฎหมายอื่น เช่น มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 
หรอืบทกฎหมายอื่นไดห้รอืไม ่

6. หากไม่มบีทกฎหมายให้อํานาจหากสํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) ดาํเนินการจะเป็นไปไดห้รอืไม ่ทีห่าก ส.ป.ก. จะดาํเนินการโดยอาศยัอํานาจและนโยบายของ
ฝา่ยบรหิาร 

วนัที ่ 24 ธนัวาคม 2524  สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา มหีนังสอื ด่วนมาก ที ่
สร. 0601/1690 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2524 เรือ่ง ขอ้หารอืเกีย่วกบัอาํนาจของสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ความว่า คณะกรรมการ
กฤษฎกีา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที ่5) มคีวามเหน็วา่ ส.ป.ก. ไมม่อีํานาจนําทีด่นิในเขตปา่สงวน
แห่งชาตมิาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิ เพราะพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไม่
มบีทบญัญตัใิหอ้ํานาจไว ้ และไมอ่าจใชอ้ํานาจตามกฎหมายอื่น หรอืนโยบายของฝา่ยบรหิารนําทีด่นิ
ดงักล่าวมาปฏริปูทีด่นิได ้ นอกจากนัน้ การปฏริปูทีด่นิมลีกัษณะต่อเน่ืองหรอืเป็นการถาวร ไมใ่ช่เรื่อง
ชัว่คราวดงัที่บญัญตัไิวใ้นมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507  หากจะ
ดําเนินการโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งดําเนินการออกกฎกระทรวงเพกิถอนใหเ้ป็นทีด่นินอกเขตป่า
สงวนแห่งชาตเิสยีก่อน เมือ่เพกิถอนแลว้กย็อ่มดาํเนินการไดต้ามมาตรา 26 (3) แห่ง พ.ร.บ.การปฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

หลงัจากหากสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทราบความเหน็ของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึไดนํ้าโครงการ
พฒันาการในเขตปฏริูปทีด่นิเสนอใหค้ณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตพิจิารณา
เหน็ขอบแลว้ นําเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2525 ซึ่ง
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัโครงการพฒันาการในเขตปฏริูปทีด่นิ และอนุมตัใิหส้่วนราชการที่
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เกีย่วขอ้งดําเนินการตามมตคิณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทัง้น้ีโดยใหต้ดัการ
สง่เสรมิอาชพีปลกูมนัสาํปะหลงัตามโครงการฯ ออก  

วนัที ่31 สงิหาคม 2525 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอใหค้ณะรฐัมนตรอีนุมตัเิพกิถอน
สภาพป่าสงวนแห่งชาตใินเขตโครงการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม  โดยใหเ้หตุผลว่า ส.ป.ก. ได้
ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในเขตปฏริปูทีด่นิบางพืน้ทีท่ีเ่ป็นปา่สงวนแห่งชาตทิีเ่สือ่มสภาพ
แล้ว ด้วยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอนุมตัใิห้ ส.ป.ก. เขา้
ดาํเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2519 แลว้นัน้ ส.ป.ก. ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาพืน้ทีด่งักล่าว เป็นสว่นหน่ึงของ
การเสนอขอกู้เงนิจากธนาคารโลกและโครงการดงักล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและคณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัเิมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2525 
และในการเจรจาเงนิกูท้างธนาคารโลกไดว้่าเงือ่นไขสาํหรบัรฐับาลไทยทีจ่ะใหม้ผีลในการเบกิจ่ายเงนิกู้
เพือ่ดาํเนินการตามโครงการพฒันาการในเขตปฏริปูทีด่นิไวด้งัน้ี 

3. ใหนํ้าเรื่องเสนอคณะรฐัมนตรใีห้มมีตเิพกิถอนสภาพป่าทัง้ 9 ป่า แล้วแจ้งให้
ธนาคารโลกทราบภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2525 

4. ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปา่ไมด้าํเนินการเพกิถอนสภาพปา่ใหแ้ลว้
เสรจ็ตามกาํหนดเวลาดงัน้ี 

4.1. ปา่วงัโปง่ – วงักาํแพง จงัหวดัเพชรบรูณ์  ภายในเดอืนธนัวาคม 2525 
4.2. ปา่หว้ยสกั – แมก่ก จงัหวดัเชยีงราย ภายในเดอืนกนัยายน 2526 
4.3. ปา่บงึ นาราง จงัหวดัพจิติร ภายในเดอืนกนัยายน 2526 
4.4. ปา่เขารวก – เขาสงู จงัหวดันครสวรรค ์ภายในเดอืนกนัยายน 2526 
4.5. ป่าชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ี ภายในเดอืนกนัยายน 2527 (มมีติ

คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2520 ใหเ้พกิถอนแลว้) 
4.6. ปา่ท่าฤทธิ ์– ลาํทองหลาง – ลําพญากลาง จงัหวดัสระบุร ี ภายในเดอืน

กนัยายน 2527 (มมีตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 10 สงิหาคม 2520 ใหเ้พกิ
ถอนแลว้) 

4.7. ปา่หว้ยยาง จงัหวดันครราชสมีา ภายในเดอืนกนัยายน 2528 
4.8. ปา่เขาภหูลวง จงัหวดันครราชสมีา ภายในเดอืนกนัยายน 2528 
4.9. ปา่วงัน้ําเขยีว จงัหวดันครราชสมีา ภายในเดอืนกนัยายน 2528 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมป่าไม้เพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการ
พัฒนาการในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และในวันเดียวกันน้ี
กระทรวงการคลงั เสนอขอใหค้ณะรฐัมนตรอีนุมตักิารเจรากูเ้งนิธนาคารโลกตามรายงานการเจรจากเูงนิ
จากธนาคารโลกสาํหรบัโครงการพฒันาการในเขตปฏริปูทีด่นิของ ส.ป.ก.  ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัิ
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เกี่ยวกบัการเจรจากู้เงนิจากธนาคารโลกสําหรบัโครงการพฒันาการในเขตปฏริูปที่ดนิของสํานักงาน
ปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ    

 

4.3 โครงการป่าทดลองเข้าไปสาํรวจการใช้ประโยชน์  จาํนวน 27 ป่า 
เมือ่ไดป้ระกาศใชก้ฎหมายปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่3) ในวนัที ่8 กนัยายน 2532 

ไดเ้พิม่อํานาจแก่ ส.ป.ก. ในการนําพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตมิาดําเนินการปฏริูปที่ดนิ โดยเพิม่เตมิ
บทบญัญตัใินมาตรา 26 (4)  กําหนดใหอ้ํานาจ ส.ป.ก. นําทีด่นิปา่สงวนแห่งชาตมิาดาํเนินการปฏริปู
ทีด่นิไดเ้มือ่คณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้าํเนินการในเขตปา่สงวนแห่งชาตสิว่นใดแลว้  ใหม้พีระราชกฤษฎกีา
กําหนดเขตปฏริูปทีด่นิมผีลเป็นการเพกิถอนปา่สงวนแห่งชาต ิ โดยไม่ตอ้งออกกฎกระทรวงเพกิถอน
ตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาต ิ และให ้ส.ป.ก. นําทีด่นินัน้ มาใชใ้นการปฏริูปที่ดนิไดอ้กีทัง้ยงัได้
เพิม่เตมิมาตรา 36 ทว ิให ้ส.ป.ก. เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิเ์พือ่ใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม และใน
วรรคสองกําหนดให้พนักงานเจา้หน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดนิมอีํานาจออกหนังสอืแสดงสทิธใิน
ทีด่นิเกีย่วกบัทีด่นิของ ส.ป.ก. ตามวรรคหน่ึง ทัง้น้ีตามทีส่าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) รอ้งขอ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนีโยบายในเรื่องดงักล่าว โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ไดอ้นุมตัหิลกัการให ้ส.ป.ก. ประสานงานกบักรมปา่ไม ้ ในการสาํรวจสภาพพืน้ทีป่า่สงวน
แห่งชาตทิีจ่ะมอบให ้ส.ป.ก.  นํามาดาํเนินการ  และไดม้กีารประชุมหารอืร่วมกนัในวนัที ่12 กนัยายน 
2532 ณ หอ้งประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึง่ทีป่ระชุมในครัง้ดงักล่าวไดพ้จิารณาเกีย่วกบัแนว
ทางการดาํเนินการปฏริปูทีด่นิในทีด่นิปา่สงวนแหง่ชาตโิทรมเสือ่มโทรม ทีป่ระชุมมมีต ิดงัน้ี   

(1) ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะนํามาดําเนินการปฏริูปที่ดิน มหีลกัการที่จะ
ดาํเนินการสาํรวจแบง่สภาพพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ประเภท 

(1.1) พืน้ทีท่ีเ่ป็นทีชุ่มชนหรอืทีด่นิทีค่วรสงวนไวเ้ป็นทีชุ่มชน 
(1.2) พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบัการประกอบเกษตรกรรม 
(1.3) พืน้ทีค่วรสงวนไวเ้พือ่ฟ้ืนฟูสภาพปา่ใหเ้ป็นปา่ไมค้งเดมิ 

(2) การพจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิตวัอย่างซึ่งจะใหเ้ป็นพืน้ทีท่ดลอง
ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  เน้ือทีป่ระมาณ 500,000 ไร่  ใน 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน้ือที่
ประมาณ  200,000 ไร่  ภาคกลางตอนบน เน้ือทีป่ระมาณ 100,000 ไร่ ภาคกลางตอนล่าง เน้ือที่
ประมาณ 150,000 ไร่  และภาคใต ้เน้ือทีป่ระมาณ 50,000 ไร่  ซึ่งจะเริม่ดําเนินการในปีงบประมาณ 
2533 โดยมหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกพืน้ทีป่่าไม ้ บรเิวณทีถู่กบุกรุกทําลายแลว้ และใหม้กีารสํารวจ
จดัแยกประเภทพืน้ทีเ่ป็น 3 ประเภท 

(3) การดําเนินการตามขอ้ (1) และ (2)  มอบหมายใหผู้อ้ํานาจการกองจดัการปฏริูป
ทีด่นิของ ส.ป.ก. และใหผู้แ้ทนกรมปา่ไม ้ ประสานงานดาํเนินการในเรือ่งดงักลา่ว 
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กรมปา่ไมไ้ดค้ดัเลอืกพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีเ่ป็นพืน้ทีท่ดลองเพือ่เป็นตวัอยา่งให ้ส.ป.ก. เขา้
ดาํเนินการสาํรวจการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามมตทิีป่ระชุมเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2532  จาํนวน 37 ปา่ 
ไดแ้ก่ 

(1) ปา่ตวัอยา่งทดลองดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ จาํนวน 5 ปา่ 
(1.1) ปา่คลองระเวงิ-เขาสมเสด็ จ.ระยอง เน้ือที ่85,462 ไร ่
(1.2) ป่าหว้ยขมิน้-ปา่พุน้ํารอ้น-ปา่หนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุร ี เน้ือที ่

148,069 ไร ่
(1.3) ปา่แมว่งก-์แมเ่ปิน จ.นครสวรรค ์เน้ือที ่41,562 ไร ่
(1.4) ปา่ใส-ปา่แก่ จ.ตรงั เน้ือที ่9,375 ไร ่
(1.5) ปา่วงัโปง่ ปา่ชนแดน และปา่วงักาํแพง จ.เพชรบรูณ์  เน้ือทีไ่มร่ะบุ 

(2) ปา่ทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์คนืกรมปา่ไม ้จาํนวน 28 ปา่ 
(2.1) ปา่แมย่วมฝ ัง่ซา้ย แปลง 1 จ.แมฮ่อ่งสอน เน้ือที ่1,659,375 ไร ่
(2.2) ปา่แมอ่อน จ.เชยีงใหม ่เน้ือที ่146,250 ไร ่
(2.3) ปา่แมท่า จ.ลาํพนู เน้ือที ่392,250 ไร ่
(2.4) ปา่หว้ยสกั และปา่แมก่กฝ ัง่ขวา จ.เชยีงราย เน้ือที ่221,331 ไร ่
(2.4) ปา่แมจ่าง จ.ลาํปาง เน้ือที ่106,968.75 ไร ่
(2.5) ปา่สวนสกัทา่ไชย จ.สโุขทยั  เน้ือที ่46,312.50 ไร ่
(2.6) ปา่แมป่าน จ.แพร ่เน้ือที ่38,125 ไร ่
(2.7) ปา่วงัโปง่ ปา่ชนแดน และปา่วงักําแพง จ.เพชรบรูณ์ เน้ือที ่ 741,796 

ไร ่
(2.8) ปา่เขาชอ่งลม และปา่เขาหลกั จ.ชยันาท เน้ือที ่34,368.75 ไร ่
(2.9) ปา่เขาคอก ปา่เขาโลมนางและปา่เขาสอยดาว จ.นครสวรรค ์ เน้ือที ่

105,600 ไร ่
 (2.10) ปา่หว้ยไคร ้จ.ปราจนีบุร ีเน้ือที ่466,300 ไร ่
(2.11) ปา่กุดกระเสยีน-ดงช ีจ.อุบลราชธานี เน้ือที ่19,312 ไร ่
(2.12) ปา่หนองเมก็-ลุมพกุ จ.ขอนแก่น เน้ือที ่128,250 ไร ่
(2.13) ปา่พนัดอน และปา่ปะโค จ.อุดรธานี เน้ือที ่192,500 ไร ่
(2.14) ปา่สงูเนิน จ.นครราชสมีา เน้ือที ่168,000 ไร ่
(2.15) ปา่ปากชอ่ง และปา่หมสู ีจ.นครราชสมีา เน้ือที ่55,937 ไร ่
(2.16) ปา่ทุง่ระยะ-นาสกั จ.ชุมพร เน้ือที ่276,412 ไร ่
(2.17) ปา่ปลายคลองโอม จ.นครศรธีรรมราช เน้ือที ่4,469 ไร ่
(2.18) ปา่ไสคา่ย จ.นครศรธีรรมราช เน้ือที ่3,800 ไร ่
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(2.19) ปา่คลองกรุงหยนั จ.นครศรธีรรมราช เน้ือที ่83,750 ไร ่
(2.20) ปา่เขารงัสาด ปา่ทะเลสองหอ้ง และปา่พะยอมพอก จ.ตรงั เน้ือที ่

1,875 ไร ่
(2.21) ปา่หว้ยเขยง จ.กาญจนบุร ีเน้ือที ่387,500 ไร ่
(2.22) ปา่แมจ่าง จ.ลาํปาง เน้ือที ่106,968.75 ไร ่
(2.23) ปา่เขาสงู และปา่เขาพระ จ.นครสวรรค ์เน้ือที ่77,200 ไร ่
(2.24) ปา่บางละมงุ จ.ชลบุร ีเน้ือที ่103,075 ไร ่
(2.25) ปา่เขาสอยดาว จ.จนัทบุร ีเน้ือที ่465,637 ไร ่
(2.26) ปา่โคกโจด จ.บุรรีมัย ์เน้ือที ่15,606.25 ไร ่
(2.27) ปา่ท่าเคย ปา่คลองไทร ปา่มะลวน และปา่บางงอน จ.สุราษฎรธานี 

เน้ือที ่14,593 ไร ่
(2.28) ปา่สายโฮ ่จ.ปตัตานี เน้ือที ่6,750 ไร ่

(3) ปา่เพือ่จดัทีด่นิใหร้าษฎรทีป่ระสบวาตภยัจากพายุไตฝุ้น่เกย ์ จ.ชุมพร จาํนวน 4 
ปา่ 

(3.1) ปา่รบัรอ่-สลุย จ.ชุมพร เน้ือที ่167,224 ไร ่
(3.2) ปา่น้ําตกกะเปาะ จ.ชุมพร เน้ือที ่135,200 ไร ่
(3.3) ปา่เขาใหญ่บางจาก และปา่ควนทุง่มหา จ.ชุมพร เน้ือที ่15,825 ไร ่
(3.4) ปา่เขาชา้งตาย และปา่เขาสเีสยีด จ.ชุมพร เน้ือที ่7,781 ไร ่

เมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2533 ณ หอ้งประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มกีารประชุม
ระหวา่งสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมปา่ไมเ้พือ่พจิารณาเรื่องพืน้ทีท่ีก่รม
ปา่ไมจ้ะมอบให ้ส.ป.ก.  เขา้ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  ตามมตทิีป่ระชุมเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2532  โดย
ในที่ประชุมดงักล่าว  มกีารนําเสนอปญัหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการพื้นที่ตวัอย่าง
ทดลองดําเนินการปฏริูปทีด่นิ  ว่ากรมปา่ไมค้ดัเลอืกใหท้ดลองดําเนินการปฏริูปทีด่นิ  จํานวน 5 ป่า 
กรมปา่ไมไ้ดว้งเขตพืน้ทีไ่วเ้ป็นหยอ่มๆ  ทัง้น้ี โดยอาศยัภาพถ่าย VAP 61 เมือ่ปี 2510  ทีด่นิ  จงึอยู่
กระจดักระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาตทิี่มปีระชาชนบุกรุกอยู่เตม็พื้นที่ทําให้ไม่สามารถหาขอบเขต
พืน้ทีท่ีแ่น่นอน ถูกตอ้งได ้ และหากเขา้ดําเนินการกอ็าจจะไดร้บัการรอ้งเรยีนจากราษฎร ว่าเหตุใดจงึ
ทาํเฉพาะจุด  ทัง้ๆ ทีป่า่มสีภาพเสื่อมโทรมแลว้  ประกอบกบัพืน้ทีด่งักล่าว  กรมปา่ไมไ้ดด้ําเนินการ
ออก ส.ท.ก. ใหแ้ก่ราษฎร และอนุญาตใหเ้อกชนเชา่ทาํประโยชน์ทาํประโยชน์  ไปแลว้บางสว่น 

ที่ประชุมมมีตใิห้สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอีํานาจเขา้ไปสํารวจ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้จะมอบให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
ดําเนินการปฏริูปทีด่นิทัง้ผนื  มใิช่เฉพาะพื้นที่ทีก่รมป่าไมว้งแนวเขต  และให ้ส.ป.ก. ทําบนัทกึสรุป
เรื่อง พรอ้มขออนุมตัเิป็นหลกัการต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และเมื่อไดผ้ลการ
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สาํรวจแลว้  ให ้ส.ป.ก. และกรมป่าไมร้่วมกนัพจิารณาแบ่งแยกประเภททีด่นิ  เพื่อความเหมาะสมต่อ
การใชป้ระโยชน์    

สาํหรบัปา่สงวนแห่งชาตอิื่นๆ ไดแ้ก่ ปา่ทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์คนืกรมปา่ไม ้ จาํนวน 28 ปา่ 
และป่าที่กรมป่าไมม้อบให ้ส.ป.ก. นําไปปฏริูปที่ดนิเพื่อจดัที่ดนิให้ราษฎรที่ประสบวาตภยัจากพายุ
ไตฝุ้น่เกย ์จงัหวดัชุมพร จาํนวน 4 ปา่ ไดเ้กดิปญัหาเช่นเดยีวกนั จงึใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดาํเนินการขอหลกัการเหมอืนปา่ทดลอง 5 ปา่ และรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดอ้นุมตัใิหด้าํเนินการตามมตดิงักลา่ว เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2533 

ต่อมา ส.ป.ก.  มหีนังสอืที ่กษ 1204/ว 141  ลงวนัที ่23 เมษายน 2533  ไดส้ัง่การให้
สํานักงานปฏริูปที่ดนิจงัหวดั  และสํานักงานป่าไมจ้งัหวดั หรอืสํานักงานป่าไม ้ รบัทราบผลกรการ
ประชุมและประสานงานกนัเพื่อกําหนดแนวเขตที ่ส.ป.ก.  เขา้สาํรวจตามโครงการดงักล่าว  รวมทัง้ให้
กาขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพความเหมาะของพืน้ทีเ่บือ้งตน้ดว้ย  และใหส้าํนักงานปฏริปูทีด่นิจงัหวดั  เสนอ
คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดั  พจิารณาแต่งตัง้อนุกรรมการขึน้เพือ่พจิารณาแบ่งออกเป็นพืน้ทีเ่ป็น 
3 ประเภท ตามสภาพของพืน้ที ่ ซึ่งใหม้อีงคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการดงักล่าว ตอ้งมผีูแ้ทนของ
กรมปา่ไม ้ กรมพฒันาทีด่นิ  และสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

เมือ่วนัที1่7 เมษายน 2534 ไดม้กีารประชุมเรื่อง พืน้ทีป่า่ไมเ้สือ่มโทรมใหส้าํนักงานการปฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ปฏริปูทีด่นิ  โดยมรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลตรี
สนัน่ ขจรประศาสน์) เป็นประธานทีป่ระชุม  ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมประกอบดว้ย รฐัมนตรชี่วยวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโฆษติ ป ัน้เป่ียมรษัฎ)์  ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธบิดกีรม
ปา่ไม ้และเลขาธกิารสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม   ผลการประชุมสรุปไดด้งัน้ี 

(1) กรมปา่ไมย้นืยนัมอบพืน้ทีป่า่ จาํนวน 36 ปา่ เน้ือที ่6.3 ลา้นไร่ ใหส้าํนักงานการ
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปทาํการสาํรวจ 

(2) สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะเขา้ทาํการสาํรวจจะตอ้ง
ประสานงานร่วมกบัเจา้หน้าทีป่า่ไมเ้ขตและปา่ไมจ้งัหวดั และเมื่อสาํรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้รมป่า
ไมแ้ละ ส.ป.ก.  จะร่วมกนัจําแนกพืน้ที ่ โดย ส.ป.ก.  จดัทําตารางการทํางานของแต่ละขัน้ตอน ทัง้ใน
การสาํรวจและจาํแนกพืน้ที ่เสนอรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่ขออนุมตั ิ 

สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  สรุปผลการสาํรวจสภาพการใชป้ระโยชน์
พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิและการพจิารณาแยกประเภททีด่นิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  ดงัน้ี 

1. พืน้ทีป่่าเสื่อมโทรมทีก่รมป่าไมม้อบใหส้ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) เขา้สาํรวจแบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่  พืน้ทีท่ีม่อบใหเ้พือ่นําไปทดลองดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  
จาํนวน 5 ปา่พืน้ทีท่ีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์สง่คนืกรมปา่ไม ้ จาํนวน 28 ปา่  และพืน้ทีท่ีใ่ห ้ส.ป.ก. นําไป
ปฏริปูทีด่นิใหร้าษฎรทีป่ระสบวาตภยัจากพายุไตฝุ้น่เกย ์ จาํนวน 4 ปา่ รวมทัง้หมด 37 ปา่  เน้ือที่
ประมาณ 6,297,682  ไร ่
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2. ในพืน้ทีป่า่เสื่อมโทรม จํานวน 37 ปา่ ดงัทีก่ล่าว  สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  สามารถเขา้สาํรวจการใชป้ระโยชน์ไดเ้พยีง 30 ปา่  เน่ืองจาก 

2.1. ปา่สวนสกัท่าไชย  จงัหวดัสุโขทยั และปา่ปากช่อง-ป่าหมูส ีจงัหวดั
นครราชสมีา  เป็นพืน้ทีป่า่เดมิทีก่รมปา่ไมม้อบให ้ส.ป.ก.  ดาํเนินการ
ปฏริปูทีด่นิ และไดม้พีระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิแลว้ 

2.2. ปา่วงัโปง่ ปา่ชนแดน และป่าวงักําแพง จงัหวดัเพชรบูรณ์  เป็นป่า
เดยีวกนัอยูใ่น 37 ปา่  ซึง่มอบใหจ้าํนวน 1 ปา่ 

2.3. ปา่ปลายคลองโอม และปา่ไสค่าย จงัหวดันครศรธีรรมราช  เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
หนงัสอืรบัรองใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ (น.ส.3)  อยูเ่ตม็พืน้ทีท่ ัง้ 2 ปา่ 

2.4. ปา่เขาสอยดาว จ.จนัทบุร ีและปา่พนัดอนและปา่ปะโค จ.อุดรธานี  เป็น
ปา่ทีก่รมปา่ไมข้อคนื เน่ืองจากมกีารประกาศเป็นเขตอนุรกัษ์และทีป่ลูก
สวนปา่ไปแลว้ 

จากการสํารวจข้อมูลแผนที่ที่กรมป่าไม้มอบให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    
จากการสาํรวจสภาพพืน้ทีจ่รงิ ในพืน้ที ่30 ปา่ เมือ่กนัพืน้ทีภู่เขา ปา่ไม ้หนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ 
(น.ส.3) พื้นที่ส ัมปทาน สวนป่า และอื่นๆ ออกแล้ว จะมีพื้นที่ที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม จะเขา้สาํรวจการใชป้ระโยชน์ไดเ้พยีง 3,384,483 ไร ่  

ทัง้น้ีสาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ไดก้ําหนดแผนปฏบิตักิาร 3 ขัน้ตอน คอื 
ขัน้ตอนการสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ในปจัจุบนั ขัน้ตอนการพิจารณาแยกประเภทที่ดินของ
คณะกรรมการจงัหวดั  และขัน้ตอนการพจิารณาแยกประเภททีด่นิรว่มกนัระหวา่ง ส.ป.ก. กบักรมปา่ไม ้

ในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2535  คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริูปทีด่นิ ตามคําสัง่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที ่611/2535 สัง่ ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2535 ไดม้กีารประชุมหารอืเพือ่กําหนดแนว
ทางการดําเนินงานร่วมกนัระว่าง ส.ป.ก.  กบักรมปา่ไม ้ ในการนําพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีเ่สือ่มโทรม
มาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  โดยทีป่ระชุมมขีอ้สรุปวา่ ให ้ส.ป.ก.  ประสานงานกรมปา่ไม ้  เพือ่พจิารณา
กําหนดเขตทีจ่ะนํามาปฏริูปทีด่นิในพืน้ทีป่า่ทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้นุมตัใิห ้ส.ป.ก. สาํรวจ
สภาพการใชป้ระโยชน์ 36 ปา่  โดยใหก้รมปา่ไมพ้จิารณาผลการสาํรวจของ ส.ป.ก.  และหมายแนวเขต
ลงในแผนทีภู่มปิระเทศ 1:50,000  สง่ให ้ส.ป.ก. เพือ่นําเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตักิําหนดเป็น
เขตปฏริปูทีด่นิตามพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  มาตรา 26 (4)  ต่อไป 

 วนัที ่ 13 พฤศจกิายน 2535  ส.ป.ก. ไดนํ้าเสนอขออนุมตัดิาํเนินการในพืน้ทีป่า่ทดลอง ให้
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาขออนุมตัิดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมในทีด่นิเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ ในการประชุมครัง้ที ่6/2535  วนัที ่13 พฤศจกิายน 2535  ที่
ประชุมมมีตอินุมตัหิลกัการให ้ส.ป.ก. ดาํเนินการสาํรวจสภาพการถอืครองและใชป้ระโยชน์  ในพืน้ทีป่า่
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สงวนแหง่ชาตเิสือ่มโทรมตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมตั ิ จาํนวน 27 ปา่  เน้ือที ่3.56 ลา้นไร ่ 
ในทอ้งที ่18 จงัหวดั 

วนัที ่11 มกราคม 2536  มหีนังสอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด่วนทีสุ่ด  ที ่กษ 
1205/323  ลงวนัที ่11 มกราคม 2536  เรื่อง ขออนุมตัดิาํเนินการปฏริปูทีด่นิในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม)  เสนอคณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ในคราวมมีตกิารประชุมครัง้ที ่6/2536  เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2535  
เห็นชอบในหลักการให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ3 ประเภท  คอื 

(1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้จําแนกไว้เป็นเขตพื้นที่ที่เหมาะสมกบัการเกษตร  
จาํนวน 306 แปลง  เน้ือที ่7.2 ลา้นไร ่ ในทอ้งที ่54 จงัหวดั   

(2) พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้นุมตัใิหส้าํนักงานการ
ปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมปา่ไม ้ ร่วมกนัสาํรวจสภาพการใชป้ระโยชน์เพือ่กําหนด
เขตทีค่วรนํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ และไดส้าํรวจเสรจ็สิน้แลว้ จํานวน 27 ปา่  เน้ือที ่3.56 ลา้นไร ่ 
ในทอ้งที ่18 จงัหวดั 

(3) พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีไ่ดก้ําหนดไวเ้ป็นพืน้ทีร่องรบัตามเป้าหมายโครงการจดั
ทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนเสือ่มโทรม (คจก.) เดมิ  จาํนวน 330 ปา่  เน้ือที ่4.8 ลา้น
ไร ่ ในทอ้งที ่17 จงัหวดั  ซึง่กรมปา่ไมไ้ดจ้ดัทาํแผนทีแ่สดงแนวเขตพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิตามขอ้ (1) 
และไดส้ง่ให ้ส.ป.ก. เพือ่ดาํเนินการประกาศเขตปฏริปูทีด่นิต่อไปแลว้ 

การดาํเนินการปฏริปูทีด่นิจะเป็นการแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นเรื่องทีด่นิทํากนิของ
ราษฎร ครอบคลุมพืน้ที ่54 จงัหวดั  ทัง้ยงัเป็นการลดความขดัแยง้ระหว่างรฐักบัราษฎรผูบุ้กรุกปา่ไม ้
และคุม้ครองพืน้ทีเ่กษตรกรรมไวไ้ม่ใหสู้ญเสยีไปสู่ภายนอกภาคการเกษตร  จงึเสนอใหค้ณะรฐัมนตรี
พจิารณาอนุมตัดิงัน้ี   

(1) อนุมตัิดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้
จาํแนกไวเ้ป็นเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเกษตร  จาํนวน 306 แปลง  ใน 54 จงัหวดั เน้ือที ่7.2 ลา้นไร ่

(2) อนุมตัแินวทางปฏบิตังิานเพื่อเป็นการเร่งรดัขัน้ตอนในการประกาศเขตปฏริูป
ทีด่นิ  โดยในขัน้ตอนการเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิพืน้ทีต่ามขอ้ 1  ใหก้ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอรา่งใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาโดยตรง  ไมต่อ้งนําร่าง
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเสนอคณะรฐัมนตรีอนุมตัิหลกัการ ก่อนนําส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา 

(3) อนุมตัเิวน้การตรวจสอบสภาพป่าโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สิง่แวดลอ้ม  ในทีด่นิของรฐัทีจ่ะนํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ 
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วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2536  กรมปา่ไมด้าํเนินการส่งมอบพืน้ทีป่า่ทดลอง ให ้ส.ป.ก.  นําไป
ปฏริูปทีด่นิ  จํานวน 27 ปา่  (จากทัง้หมดทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมตัใิหด้ําเนินการสํารวจ
พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตเิพื่อเตรยีมการปฏริูปทีด่นิ)  เน้ือที ่1.4  ลา้นไร่ ในพืน้ทีด่งักล่าวน้ี เป็นพืน้ทีท่ี่
กรมปา่ไมม้ภีาระผกูพนัตามระเบยีบกฎหมาย (อนุญาตใชส้่วนราชการ เอกชนเขา้ทําประโยชน์  พืน้ที่
สวนปา่  หมูบ่า้นปา่ไม ้พืน้ที ่สทก. ประมาณ 0.43 ลา้นไร่ แต่ไมร่วมพืน้ทีป่า่ทีเ่หมาะสมแก่การเกษตร 
(โซน เอ)  ทีก่รมปา่ไมส้ง่มอบให ้ส.ป.ก.  ตัง้แต่วนัที ่26 สงิหาคม 2535 

วนัที ่30 มนีาคม 2536 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิําเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  ใน
พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ ทีไ่ดจ้าํแนกไวเ้ป็นเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเกษตร  จาํนวน  306  แปลง ใน
ทอ้งที ่54 จงัหวดั  เน้ือที ่7.2 ลา้นไร่  กบัอนุมตัแินวทางปฏบิตังิานเพื่อเป็นการเร่งรดัขัน้ตอนในการ
ประกาศเขตปฏริูปที่ดนิ  โดยการประกาศเขตปฏริูปที่ดนิ ในขัน้ตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎกีา
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ดังกล่าว  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาโดยตรง  ไม่ตอ้งนําร่างพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตทีด่นิเสนอ
คณะรฐัมนตรอีนุมตัหิลกัการ  ก่อนนําส่งสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา   และยกเวน้การตรวจสอบ
สภาพป่าโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม ในที่ดนิของรฐัที่จะนํามาดําเนินการ
ปฏริปูทีด่นิ  โดยใหร้บัความเหน็และขอ้สงัเกตของคณะกรรมการรฐัมนตรฝีา่ยเศรษฐกจิไปดาํเนินการ
ดว้ย  ดงัน้ี 

(1) ควรเร่งดําเนินการประชาสมัพนัธช์ี้แจงทําความเขา้ใจแก่ประชาชน เพื่อไวเ้หน็
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัการปฏริปูทีด่นิในเขตปา่สงวนแห่งชาตเิสือ่มโทรม  และใหร้่วมมอืแก่เจา้หน้าทีท่าง
ราชการ 

(2) การยกเว้นการตรวจสภาพป่าในพื้นที่จะดําเนินการปฏริูปที่ดนิ โดยกระทรวง 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  เป็นเรื่องทีค่วรจะตอ้งระมดัระวงั  เน่ืองจากในทางปฏบิตัหิาก
ตรวจสอบพบว่า  บรเิวณใดมสีภาพเป็นปา่สมบูรณ์ กค็วรจะไดด้ําเนินการกนัพืน้ทีอ่อกจากเขตปฏริูป
ทีด่นิ 

(3) การดําเนินการปฏริูปทีด่นิในเขตพืน้ทีใ่ด ในกรณีทีม่พีืน้คาบเกี่ยวกบัพืน้ทีท่ีอ่ยู่
ในความครอบครองของส่วนราชการ เช่น กระทรวงกลาโหม กรมธนารกัษ์ กรมราชทณัฑ ์ฯลฯ ซึ่งมี
ประชาชนเขา้อยู่อาศยัครอบครองโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม
ควรจะไดป้ระสานงานกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว เพื่อดําเนินการปฏริูปทีด่นิในคราวเดยีวกนั 
เพือ่ใหเ้กดิการแบง่แยกในหมูป่ระชาชน 

อยา่งไรกต็าม  คณะรฐัมนตรมีมีตไิมอ่นุมตัใิหด้าํเนินการในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตเิสือ่มโทรมที่
กรมปา่ไมม้อบใหส้าํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทดลองปฏริปูทีด่นิ เน่ืองจากพืน้ที่
ดงักล่าว เป็นเขตพืน้ทีป่า่เพือ่เศรษฐกจิ (โซน ซ)ี  ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 
1535 
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วนัที ่21 กนัยายน 2536   มหีนังสอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่กษ 1205/15531 ลงวนัที ่
21กนัยายน 2536 เสนอขอใหค้ณะรฐัมนตรอีนุมตัดิําเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมในพืน้ทีป่่า
สงวนแหง่ชาตใินเขตเศรษฐกจิทีเ่สือ่มโทรม  ดงัหน้ี 

(1) ขออนุมตัดิําเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตเิขต
เศรษฐกจิทีเ่สือ่มโทรม  จาํนวน 326 ปา่  เน้ือที ่11,764,669.25 ไร ่ ในทอ้งที ่46  จงัหวดั 

(2) ขออนุมตัดิาํเนินการจากคณะรฐัมนตร ี ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมใน
พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตเิขตเศรษฐกจิทีเ่สือ่มโทรม  ทีก่รมปา่ไมจ้ะสง่มอบให ้ส.ป.ก.  ต่อไป 

วนัที ่29 กนัยายน 2536  มหีนงัสอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนทีสุ่ด ที ่กษ 1205/16312  
ลงวนัที ่29 กนัยายน 2536  เสนอขอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาเร่งรดัแนวทางปฏบิตังิานใหส้ามารถ
ประกาศเขตและดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้อย่างกว้างขาวและรวดเร็ว  
เช่นเดยีวกบัทีเ่คยมตคิณะรฐัมนตรไีดเ้คยพจิารณาอนุมตัแินวทางการปฏบิตังิานในการปฏริูปทีด่นิใน
พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตเิขตทีเ่หมาะกบัการเกษตร เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2536  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  จงึเสนอขออนุมตัเิพิม่เตมิ  ดงัน้ี 

(1) ขออนุมตัแินวทางปฏบิตังิานเพือ่เป็นการเร่งรดัขัน้ตอนในการประกาศปฏริปูทีด่นิ  
โดยในขัน้ตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏริูปที่ดนิพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขต
เศรษฐกจิทีเ่สื่อมโทรมนัน้  ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพจิารณาโดยตรง  ไม่ต้องนําร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏริูปที่ดินเสนอคณะรฐัมนตรี
อนุมตัหิลกัการก่อนนําสง่คณะกรรมการกฤษฎกีา 

(2) ขออนุมตัิยกเวน้การตรวจสอบสภาพป่าโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และพลงังาน  ในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตเิขตเศรษฐกจิทีเ่สือ่มโทรมทีอ่นุมตัดิาํเนินการปฏริปูทีด่นิ 

วนัที ่1 มนีาคม 2537 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการ
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตใินเขตเศรษฐกจิทีเ่สื่อมโทรม  ตามขอ้เสนอของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยให้รบัความเห็นและข้อสงัเกตของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แหง่ชาตไิปดาํเนินการดว้ย  ดงัน้ี 

(1) การรงัวดัเพือ่ออกเอกสารสทิธิ ์ ส.ป.ก. 4 – 01  ในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตใินเขต
เศรษฐกิจเสื่อมโทรม  ให้กระเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)  
ดาํเนินการเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่รีาษฎรถอืครองทาํกนิแลว้เทา่นัน้ 

(2) สําหรบัพื้นที่ที่ยงัไม่มรีาษฎรถือครองทํากิน พื้นที่ที่มีสภาพและศกัยภาพทํา
การเกษตรไม่คุม้ค่า พืน้ทีล่่อแหล่มคุมคามต่อระบบนิเวศน์ และพืน้ทีท่ีค่วรอนุรกัษ์ไว ้ เพื่อใหชุ้มชนใช้
ประโยชน์ร่วมกนันัน้ ใหก้นัไวใ้ชใ้นกจิกรรมของกรมป่าไม ้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  เช่น  
สนบัสนุนใหเ้อกชนและประชาชนในทอ้งถิน่ปลกูสรา้งสวนปา่ จดัเป็นทีเ่พาะชาํกลา้ไม ้จดัเป็นปา่ชุมชน
สาํหรบัพลเมอืงใชป้ระโยชน์รว่มกนั  จดัเป็นสวนรุกขชาต ิ เป็นตน้ 
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(3) เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานการปฏิรูปที่เดินเพื่อ
เกษตรกรรม) ร่วมกบักระทรวงอุตสาหกรรมพจิารณาแกไ้ขกฎหมายปฏริปูทีด่นิ เพื่อใหส้ามารถพฒันา
ทรพัยากรธรณใีนพืน้ทีท่ีม่อียูใ่นเขตปฏริปูทีด่นิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศ 

 

4.4 โครงการปฏิรปูท่ีดินในพืน้ท่ีโครงการจดัท่ีทาํกินให้กบัราษฎรผูย้ากไร้ในพืน้ท่ี
ป่าสงวนเส่ือมโทรม จาํนวน 17 ป่า 

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท ี28 กรกฎาคม  2535  เหน็ชอบตามขอ้เสนอเกีย่วกบัเรื่องการแกไ้ข
ปญัหาอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานตามโครงการจดัที่ทํากนิให้กบัราษฎรผูย้ากไรใ้นพื้นที่ป่าสงวน
เสือ่มโทรม ของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายใหก้รมปา่ไมม้อบพืน้ทีโ่ครงการ
จดัทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนเสือ่มโทรม (คจก.) ปี 2534 – 2535   จาํนวน 17 ปา่ 
เน้ือที ่1.03 ลา้นไร ่ให ้ส.ป.ก.  นํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  

 ในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2535  คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริูปทีด่นิ ตามคําสัง่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที ่611/2535 สัง่ ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2535  ไดม้กีารประชุมหารอืเพือ่กําหนดแนว
ทางการดําเนินงานร่วมกนัระว่าง ส.ป.ก.  กบักรมปา่ไม ้ ในการนําพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีเ่สือ่มโทรม
มาดําเนินการปฏริูปทีด่นิ โดยทีป่ระชุมมขีอ้สรุปว่า ให ้ส.ป.ก.  และกรมปา่ไมร้่วมกนัพจิารณาพืน้ทีท่ี่
เดมิกําหนดไวเ้ป็นพื้นที่โครงการจดัที่ทํากนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้นพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) 
เพื่อตรวจสอบและกําหนดแนวเขตทีจ่ะนํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพื่อนําเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา
ต่อไป 

ต่อมาในวนัที ่13 พฤศจกิายน 2535  ส.ป.ก. ไดนํ้าเสนอเรื่องการส่งมอบพืน้ทีด่ําเนินงาน
โครงการจดัทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนเสือ่มโทรม (คจก.) จาํนวน 17 ปา่ ให ้ส.ป.ก.  
ดาํเนินการตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2535 และตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาขออนุมตัดิาํเนินการปฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในทีด่นิเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ ในการประชุมครัง้ที ่6/2535  วนัที ่13 พฤศจกิายน  
2535  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัหิลกัการให ้ส.ป.ก.  เขา้ดําเนินการปฏริูปทีด่นิในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาติ
เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีก่ําหนดไวเ้ป็นเขตโครงการจดัทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวน
เสือ่มโทรม (คจก.) เดมิ ตามบญัชรีายชือ่ปา่ และใหนํ้าเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

วนัที ่21 ธนัวาคม 2535  คณะกรรมการเร่งรดังานปฏริปูทีด่นิ ตามคาํสัง่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที ่611/2535 สัง่ ณ วนัที ่26 ตุลาคม 2535 

วนัที ่ 23 ธนัวาคม 2535 กรมปา่ไมม้หีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่ กษ. 0705.2/38215 ลงวนัที ่ 23 
ธนัวาคม 2535  แจง้ผลการตรวจสอบพืน้ทีด่าํเนินการตามโครงการจดัทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้น
พืน้ทีป่า่สงวนเสือ่มโทรม (คจก.)  ปี 2534 – 2535  จาํนวน 17 ปา่  อยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิซึง่มมีติ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 2535 กําหนดใหม้จีาํแนกการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและ
ทีด่นิปา่ไม ้ ในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ โดยในพืน้ทีด่าํเนินการตามโครงการดงักล่าว  ไดก้ําหนดใหเ้ป็น
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พืน้ทีป่า่เพือ่การอนุรกัษ์ (โซน ซ)ี มเีน้ือทีป่ระมาณ 126,863 ไร ่ ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่10 และ 
17 มนีาคม 2535  หา้มมใิหม้กีารใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่า่เพื่อการอนุรกัษ์โดยเดด็ขาด ยกเวน้ในกรณีใช้
ประโยชน์พืน้ทีเ่พื่อโครงการทีม่คีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิและความมัน่คงของชาตอิย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
เท่านัน้  กําหนดใหเ้ป็นพืน้ทีป่า่เพื่อเศรษฐกจิ (โซน อ)ี  มเีน้ือทีป่ระมาณ 1,017,758 ไร่ ในจํานวนน้ี
เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไมม้ภีาระผูกพนักบัส่วนราชการและเอกชน เช่น พื้นที่สวนป่า สทก. อนุญาตใช้
ประโยชน์ แหล่งแร่  เป็นตน้  มเีน้ือทีป่ระมาณ  80,194  ไร่  ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่3 มนีาคม 
2535  เรื่องปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2528  ว่าด้วยการกําหนดเขตการใช้
ประโยชน์ทรพัยากรทีด่นิและปา่ไมใ้นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ  กําหนดว่าหากมกีารโดยวธิกีารปฏริูป
ทีด่นิกใ็หท้ําได ้ โดยมเีงื่อนไขว่าตอ้งใชพ้ืน้ทีด่งักล่าว  เฉพาะเพื่อการทําการเกษตรในแบบวนเกษตร  
และกําหนดใหเ้ป็นพืน้ทีป่า่ทีเ่หมาะสมต่อการเกษตร (โซน เอ)  มเีน้ือทีป่ระมาณ 71,619 ไร่  ดงันัน้
กรมปา่ไมจ้ะมอบพืน้ทีป่า่ให ้ส.ป.ก.  ดําเนินการตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 2535 
และตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวมเน้ือทีท่ ัง้หมดประมาณ 957,787 ไร ่ ไดแ้ก่ 

(1) ปา่ครบุร ีจ.นครราชสมีา เน้ือที ่12,497 ไร ่ 
(2) ปา่ดงมลู จ.ยโสธร เน้ือที ่7,668.75 ไร ่ 
(3) ปา่ทุง่มน ปา่บกัได และปา่ตาเบา แปลงที ่3 จ.สรุนิทร ์เน้ือที ่3,700 ไร ่ 
(4) ปา่ดงบงัอี ่จ.ยโสธร เน้ือที ่7,887 ไร ่ 
(5) ปา่ฝ ัง่ขวาหว้ยศาลา จ.ศรสีะเกษ เน้ือที ่8,333 ไร ่ 
(6) ปา่ดงลาน จ.ขอนแก่น เน้ือที ่58,893.75 ไร ่ 
(7) ปา่โคกขา่ว จ.มหาสารคาม เน้ือที ่1,118.75 ไร ่ 
(8) ปา่ดงแมเ่ผด จ.กาฬสนิธ ์เน้ือที2่6,112.25 ไร ่ 
(9) ปา่ดงคําเดอืย แปลง 1 ปา่ดงบงัอีฝ่ ัง่ซา้ยหว้ยทม จ.อํานาจเจรญิ เน้ือที ่

40,224.25 ไร ่ 
(10) ปา่ดงใหญ่ จ.ศรสีะเกษ และ จ.บุรรีมัย ์เน้ือที ่31,575 ไร ่ 
(11) ปา่นายางกลกั จ.ชยัภมู ิเน้ือที ่218,644 ไร ่ 
(12) ปา่ภเูขาแกว้ และปา่ดงปากชม จ.เลย เน้ือที ่101,962.50 ไร ่ 
(13) ปา่ดงหม ูจ.มกุดาหาร เน้ือที ่8,181.25 ไร ่ 
(14) ปา่เก่ากลอยนากลาง จ.อุดรธานี เน้ือที ่468,112.50 ไร ่ 
(15) ปา่ดงชมพพูานและปา่ดงกระเฌอ จ.สกลนคร เน้ือที ่21,131 ไร ่ 
(16) ปา่พานพรา้ว และปา่แกง้ไก่ จ.หนองคาย เน้ือที ่101,956.50 ไร ่ 
(17) ปา่ภลูงักา จ.นครพนม เน้ือที ่162.50 ไร ่ 

วนัที ่11 มกราคม 2536  มหีนังสอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด่วนทีสุ่ด  ที ่กษ 1205/323  
ลงวนัที ่11 มกราคม 2536  เรื่อง ขออนุมตัดิําเนินการปฏริูปทีด่นิในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิ  โดย
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม)  เสนอคณะกรรมการปฏริูป
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ในคราวมมีตกิารประชุมครัง้ที่ 6/2536  เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2535  
เห็นชอบในหลักการให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ3 ประเภท  คอื 

(1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้จําแนกไว้เป็นเขตพื้นที่ที่เหมาะสมกบัการเกษตร  
จาํนวน 306 แปลง  เน้ือที ่7.2 ลา้นไร ่ ในทอ้งที ่54 จงัหวดั   

(2) พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาต ิทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้นุมตัใิห ้ส.ป.ก. และ
กรมปา่ไม ้ รว่มกนัสาํรวจสภาพการใชป้ระโยชน์เพือ่กําหนดเขตทีค่วรนํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ และ
ไดส้าํรวจเสรจ็สิน้แลว้ จาํนวน 27 ปา่  เน้ือที ่3.56 ลา้นไร ่ ในทอ้งที ่18 จงัหวดั 

(3) พืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตทิีไ่ดก้ําหนดไวเ้ป็นพืน้ทีร่องรบัตามเป้าหมายโครงการจดั
ทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนเสือ่มโทรม (คจก.) เดมิ  จาํนวน 330 ปา่  เน้ือที ่4.8 ลา้น
ไร ่ ในทอ้งที ่17 จงัหวดั  ซึง่กรมปา่ไมไ้ดจ้ดัทาํแผนทีแ่สดงแนวเขตพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาต ิตามขอ้ (1) 
และไดส้ง่ให ้ส.ป.ก. เพือ่ดาํเนินการประกาศเขตปฏริปูทีด่นิต่อไปแลว้ 

การดําเนินการปฏริูปทีด่นิจะเป็นการแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นเรื่องทีด่นิทํากนิของราษฎร 
ครอบคลุมพืน้ที ่54 จงัหวดั  ทัง้ยงัเป็นการลดความขดัแยง้ระหว่างรฐักบัราษฎรผูบุ้กรุกป่าไม ้และ
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมไว้ไม่ให้สูญเสยีไปสู่ภายนอกภาคการเกษตร  จึงเสนอให้คณะรฐัมนตรี
พจิารณาอนุมตัดิงัน้ี   

(4) อนุมตัิดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้
จาํแนกไวเ้ป็นเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเกษตร  จาํนวน 306 แปลง  ใน 54 จงัหวดั  เน้ือที ่7.2 ลา้น
ไร ่

(5) อนุมตัแินวทางปฏบิตังิานเพื่อเป็นการเร่งรดัขัน้ตอนในการประกาศเขตปฏริูป
ทีด่นิ  โดยในขัน้ตอนการเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิพืน้ทีต่ามขอ้ 1  ใหก้ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอรา่งใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาโดยตรง  ไมต่อ้งนําร่าง
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเสนอคณะรฐัมนตรีอนุมตัิหลกัการ  ก่อนนําส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา 

(6) อนุมตัเิวน้การตรวจสอบสภาพป่าโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สิง่แวดลอ้ม  ในทีด่นิของรฐัทีจ่ะนํามาดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

(3.1) ทีด่นิจําแนกออกจากเขตป่าไมถ้าวรไดผ้่านการตรวจสอบสภาพป่าของ
คณะกรรมการพฒันาทีด่นิและไดนํ้าเสนอคณะรฐัมนตรอีนุมตัใิหจ้าํแนกออกจากปา่ไมถ้าวรแลว้  ก่อนที่
จะสง่คณะกรรมการจดัทีด่นิแหง่ชาตมิอบหมายหน่วยงานจดัทีด่นิรบัไปดาํเนินการ 
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(3.2) ทีด่นิป่าสงวนแห่งชาตทิีไ่ดม้กีารจําแนกเขตทรพัยากรและทีด่นิป่าไมไ้ว้
เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกบัการเกษตร  ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพพื้นที่จากกรมป่าไม้  และนําเสนอ
คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบไปแลว้ 

(3.3) ในทางปฏบิตัหิากมสีภาพปา่หลงเหลอือยู ่ สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กจ็ะไม่จดัทีด่นิใหก้บัราษฎร  แต่จะกนัไวเ้ป็นปา่ชุมชน  หรอืกนัออกไปใหอ้ยู่ใน
ความดแูลของกรมปา่ไม ้

ในระหวา่งทีเ่สนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัใิห ้ส.ป.ก. เขา้ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิในพืน้ทีป่า่
สงวนแห่งชาตเิสื่อมโทรม ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีก่ําหนดไวเ้ป็นเขตโครงการจดัทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไรใ้น
พืน้ทีป่า่สงวนเสื่อมโทรม (คจก.) เดมิ   ส.ป.ก.  เหน็ว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายรฐับาลทีจ่ะเร่งรดั
งานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม และแกไ้ขปญัหาในเขตโครงการจดัทีท่ํากนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไร้
ในพืน้ทีป่่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) เดมิ มคีวามจําเป็นตอ้งส่งเจา้หน้าทีเ่ขา้ไปสํารวจพืน้ทีโ่ครงการ
ดงักลา่ว มเีน้ือทีป่ระมาณ 1,232,506.5 ไร ่เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูชัน้ตน้ในการปฏบิตังิาน และเพือ่ใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมาย  จงึมหีนังสอืสาํนักงานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ด่วนทีสุ่ด ที ่กษ 1204/0838 ลงวนัที ่
2 กุมภาพนัธ ์2536 ขออนุมตัดิาํเนินการในเขตปา่สงวนแห่งชาตปิา่โครงการจดัทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผู้
ยากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนเสือ่มโทรม (คจก.) เดมิ  ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2507 และรฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุเทพ เทอืกสุบรรณ)  ไดอ้นุมตัิ
เมือ่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2536 

วนัที ่ 25 กุมภาพนัธ ์ 2536  กรมปา่ไมม้หีนังสอื ที ่กษ. 0710/4711 ลงวนัที ่ 25 กุมภาพนัธ ์
2536  แจง้รายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินงานในพืน้ทีโ่ครงการจดัทีท่าํกนิใหก้บัราษฎรผูย้ากไร้
ในพืน้ทีป่า่สงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ปี 2534 – 2535  โดยกรมปา่ไมไ้ดป้รบัปรุงตารางขอ้มลูส่งมอบ
พื้นที่ดําเนินการตามโครงการจดัที่ทํากินให้กบัราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) 
จาํนวน 17 ปา่  ซึง่กรมปา่ไมม้อบให ้ส.ป.ก นําไปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ  ประมาณ 1.03 ลา้นไร่  ซึง่ไม่
รวมพืน้ทีท่ีก่รมปา่ไมม้ภีาระผกูพนัตามระเบยีบและกฎหมาย (อนุญาตใหส้ว่นราชการและเอกชนเขา้ทาํ
ประโยชน์ในพืน้ทีส่วนปา่ หมูบ่า้นปา่ไม ้พืน้ที ่สทก.) ประมาณ 0.07 ลา้นไร่  และพืน้ทีท่ีป่า่เหมาะสม
ต่อการเกษตร  ซึง่มอบให ้ส.ป.ก  ตัง้แต่วนัที ่26 สงิหาคม 2536 

วนัที ่30 มนีาคม 2536 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัดิําเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  ใน
พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ ทีไ่ดจ้าํแนกไวเ้ป็นเขตพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเกษตร  จาํนวน  306  แปลง ใน
ทอ้งที ่54 จงัหวดั  เน้ือที ่7.2 ลา้นไร่  กบัอนุมตัแินวทางปฏบิตังิานเพื่อเป็นการเร่งรดัขัน้ตอนในการ
ประกาศเขตปฏริูปที่ดนิ โดยการประกาศเขตปฏริูปที่ดนิ ในขัน้ตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ดังกล่าว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาโดยตรง  ไม่ตอ้งนําร่างพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตทีด่นิเสนอ
คณะรฐัมนตรอีนุมตัหิลกัการ ก่อนนําส่งสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา   และยกเวน้การตรวจสอบ
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สภาพป่าโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม ในที่ดนิของรฐัที่จะนํามาดําเนินการ
ปฏริปูทีด่นิ  โดยใหร้บัความเหน็และขอ้สงัเกตของคณะกรรมการรฐัมนตรฝีา่ยเศรษฐกจิไปดาํเนินการ
ดว้ย  ดงัน้ี 

1. ควรเร่งดําเนินการประชาสมัพนัธ์ชี้แจงทําความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อไว้เห็น
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัการปฏริปูทีด่นิในเขตปา่สงวนแห่งชาตเิสือ่มโทรม  และใหร้่วมมอืแก่เจา้หน้าทีท่าง
ราชการ 

2. การยกเว้นการตรวจสภาพป่าในพื้นที่จะดําเนินการปฏิรูปที่ดิน  โดยกระทรวง 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  เป็นเรื่องทีค่วรจะตอ้งระมดัระวงั  เน่ืองจากในทางปฏบิตัหิาก
ตรวจสอบพบว่า  บรเิวณใดมสีภาพเป็นปา่สมบูรณ์ กค็วรจะไดด้ําเนินการกนัพืน้ทีอ่อกจากเขตปฏริูป
ทีด่นิ 

3. การดําเนินการปฏริูปทีด่นิในเขตพืน้ที่ใด ในกรณีทีม่พีื้นคาบเกี่ยวกบัพื้นที่ทีอ่ยู่ใน
ความครอบครองของส่วนราชการ เช่น กระทรวงกลาโหม กรมธนารกัษ์ กรมราชทณัฑ์ ฯลฯ  ซึ่งมี
ประชาชนเขา้อยู่อาศยัครอบครองโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม
ควรจะไดป้ระสานงานกบัส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว เพื่อดําเนินการปฏริูปทีด่นิในคราวเดยีวกนั 
เพือ่ใหเ้กดิการแบง่แยกในหมูป่ระชาชน 
 

4.5  โครงการปฏิรปูท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีเป็นพื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมแก่
การเกษตร (โซน เอ) 

ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 2535  เรื่อง การจาํแนกการใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรและที่ดนิป่าไม้  ได้เห็นชอบผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรพัยากรและที่ดนิป่าไม ้ 
มาตรการการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิปา่ไม ้ และแนวทางการปฏบิตังิานตามมาตรการการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  ประกอบกับมติ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2535 เรื่อง ขอปรบัปรุงมตคิณะรฐัมนตรวีา่ดว้ยการกําหนดเขตการ
ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและที่ดนิป่าไม ้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ ซึ่งไดก้ําหนดว่า  สําหรบัป่าสงวน
แห่งชาตทิีเ่สื่อมโทรมในเขตป่าเศรษฐกจิทีไ่ม่เหมาะสมทางการเกษตร  หากจะดําเนินการโดยวธิกีาร
ปฏริูปทีด่นิ  โดยใหก้รมป่าไมแ้ละ ส.ป.ก.  ร่วมกนัดําเนินการกใ็หท้ําได ้และมเีงื่อนไขว่าตอ้งใชพ้ืน้ที่
ดังกล่าวเฉพาะเพื่อการทําการเกษตรในระบบวนเกษตร  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาตเิสยีก่อน  และในกรณีทีม่รีาษฎรเขา้อยู่อาศยัทํากนิในพืน้ทีแ่ลว้  
ควรใหค้วามสาํคญัแก่ราษฎรในการใชพ้ืน้ทีเ่ป็นลําดบัแรก เพื่อป้องกนัมใิหป้ญัหาทีด่นิทํากนิขยายตวั
รุนแรงยิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต  โดยมเีงือ่นไขไมใ่หม้กีารเปลีย่นมอืในกรรมสทิธิน์ัน้ 

วนัที ่ 26 สงิหาคม 2535  กรมปา่ไมม้หีนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่ กษ 0705.2/655 ลงวนัที ่ 26 
สงิหาคม 2535  แจง้ว่า  เพื่อเป็นการรองรบัการแกไ้ขปญัหาเรื่องทีด่นิทํากนิของราษฎร  โดยเฉพาะ
ราษฎรที่ถือครองทําประโยชน์อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์  ซึ่งต้องอพยพออกตามโครงการจดัการเพื่อ
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อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคา 2535  จงึไดส้ง่แผนทีผ่ล
การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรพัยากรและที่ดนิป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ(พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาตเิสือ่มโทรมดนิเหมาะสมต่อการเกษตร  จาํนวน 305 ปา่  เน้ือที ่7.2 ลา้นไร่)  เพือ่ใหก้ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พจิารณามอบหมายให้ ส.ป.ก. รบัไปดําเนินการตามมาตรการการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรและทีด่นิปา่ไม ้ ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 2535  และแนวทางการ
ดําเนินการเรื่องวนเกษตร ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2535  โดยมเีงื่อนไขว่าตอ้งใช้
พื้นที่ เพื่อรองรับการอพยพราษฎรจากเขตป่าอนุรักษ์   ตามโครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ โดยจะต้องจดัทีด่นิใหร้าษฎรครอบครวัละไม่เกนิ 15 ไร่  และหา้มมใิหม้กีาร
เปลีย่นมอืในกรรมสทิธิน์ัน้ 

 

            5. คาํพิพากษาศาลฎีกา 
5.1 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี  9780/2539  วนิิจฉัยว่า  ในกรณีมทีีด่นิสาธารณประโยชน์ของ

แผ่นดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัในเขตปฏริูปทีด่นิ พระราชบญัญตัปิฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 มาตรา 16 (1) บงัคบัใหต้อ้งจดัทีด่นิแปลงอื่นใหพ้ลเมอืงใชป้ระโยชน์ร่วมกนัแทน และใหม้กีาร
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เฉพาะกรณีทีท่ีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนินัน้ พลเมอืงยงัคง
ใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้อยู ่หากเป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์ทีเ่ลกิใชป้ระโยชน์แลว้กไ็มต่อ้งมกีารจดัทีด่นิ
แปลงอื่นใหพ้ลเมอืงใชร้ว่มกนัแทนโดยคณะกรรมการประกาศในราชกจิจานุเบกษาแต่อยา่งใด และพระ
ราชกฤษฎกีากาํหนดเขตทีด่นิใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิมผีลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผ่นดนิสําหรบัที่ดนิสาธารณประโยชน์เหล่านัน้ด้วย โดยมติ้องดําเนินการถอนสภาพตามประมวล
กฎหมายทีด่นิอกี พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 หา้มบุคคลที่
ไดร้บัสทิธใิหท้าํกนิในทีด่นิโดยการปฏริปูทีด่นิโอนสทิธใินทีด่นิไปยงัผูอ้ื่น ดงันัน้หากมกีารทาํสญัญาซื้อ
ขายทีด่นิดงักล่าวกนัเอง กเ็ป็นการขดักบับทบญัญตัดิงักล่าวสญัญาซื้อขายตกเป็นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 113  

 

5.2 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี  7545/2542 วนิิจฉยัว่า  ภายหลงัเกดิเหตุไดม้พีระราชกฤษฎกีา
กําหนดให้ท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบกับ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 26 (4) มผีลเป็นการเพกิถอนปา่สงวนแห่งชาต ิดงัน้ีเมือ่ทีด่นิทีเ่กดิเหตุ
สิ้นสภาพความเป็นป่าสงวนแห่งชาตโิดยผลของกฎหมายดงักล่าว แมบุ้คคลยงัคงยดึถือครอบครอง
ที่ดินที่ เกิดเหตุอยู่ การกระทําดังกล่าวก็ไม่ เ ป็นความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตาม 
พระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 มาตรา 14 มาตรา 31 วรรคสองกรณีเป็นเรื่องทีม่ ี
กฎหมายทีบ่ญัญตัใินภายหลงับญัญตัใิหก้ารกระทาํของดงักล่าวไมเ่ป็นความผดิต่อไป และยอ่มพน้จาก
การเป็นผูก้ระทาํความผดิ ตามประมวลกฎมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง 
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5.3 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี  1022/2544  วนิิจฉัยว่า  ทีด่นิทีส่ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไดม้าตามพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 สาํนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส .ป .ก .) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิโ์ดยไม่ตกเป็นที่ราชพัสดุตาม
พระราชบญัญตั ิ       การปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 36 ทว ิ ซึ่งเป็นการได้
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิมาตามกฎหมายอื่นตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา 3 (2)  จงึไม่ใช่ปา่ตาม
พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484  มาตรา 4 (1)    การตดัและทอนตน้มะมว่งปา่อนัเป็นไมห้วงหา้ม
ประเภท ก. ในที่ดนิสํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ย่อมไม่เป็นการทําไม้ตาม
ความหมายของมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบญัญตัปิ่าไม ้พ.ศ. 2484 อนัไม่เป็นความผดิตาม
พระราชบญัญตัปิ่าไม ้พ.ศ. 2484  เป็นผลใหก้ารไดไ้มม้ะม่วงปา่ทีย่งัไม่ไดแ้ปรรูปเป็นการไดม้าโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย  เมื่อสําคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิ ว่าต้นมะม่วงป่าขึ้นอยู่ในที่ดนิที่สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อนุญาตใหจ้าํเลยเขา้ทาํประโยชน์ ซึง่ขอ้เทจ็จรงิในสว่นน้ีถา้มอียูจ่รงิจะ
ทาํใหก้ารกระทาํไมเ่ป็นความผดิ  การทีม่ไีมม้ะมว่งปา่ซึ่งยงัไมไ่ดแ้ปรรูปดงักล่าว จงึไม่มคีวามผดิตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 วรรคหน่ึง 

 

5.4 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี  4347/2544  วนิิจฉัยวา่ ทีด่นิพพิาทอยู่ในโซนซขีองปา่สงวน
แห่งชาต ิซึ่งกรมป่าไมย้งัมไิดส้่งมอบพื้นที่ใหแ้ก่คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิ แมจ้ะมพีระราชกฤษฎกีา
กําหนดเขตปฏริปูทีด่นิออกมาแลว้แต่พระราชกฤษฎกีาดงักล่าวเป็นเพยีงการกําหนดขอบเขตของทีด่นิ
ที่จะทําการปฏริูปที่ดนิเท่านัน้ ไม่ได้มผีลเป็นการเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติในทนัท ียงัคงป่าสงวน
แหง่ชาตอิยูเ่ชน่เดมิ ทีพ่พิาทจงึยงัคงมสีภาพเป็นปา่สงวนแหง่ชาต ิ

 

5.5 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี  406/2550  ทีด่นิพพิาทอยู่ในเขตปา่สงวนแห่งชาตแิต่ไดม้กีาร
ออกพระราชกฤษฎกีากําหนดใหเ้ป็นเขตปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมแลว้ และไดป้ระกาศในราชกจิจา
นุเบกษา ซึ่งมผีลตามกฎหมายว่าประชาชนไดท้ราบพระราชกฤษฎกีา และกรมป่าไมไ้ดส้่งมอบพืน้ที่
ดงักล่าวให้สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมแล้ว ถือได้ว่าเป็นการเพกิถอนสภาพป่าสงวน
แห่งชาตใินบรเิวณพืน้ทีพ่พิาทตาม พ.ร.บ.การปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 26 (4) 
ทีด่นิพพิาทจงึไมม่สีภาพเป็นปา่สงวนแหง่ชาต ิ เมือ่โตแ้ยง้สทิธคิรอบครองยอ่มมอีาํนาจฟ้อง 

 

5.4 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี  4132/2550  วนิิจฉัยว่า ซื้อที่ดนิพพิาทซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิจงึมไิดม้สีทิธคิรอบครองทีด่นิทีซ่ื้อตามกฎหมาย และต่อมาไดม้กีารกําหนดใหท้ีด่นิในทอ้งที่
ทีด่นิพพิาทเป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ตามพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 
26 (4) กําหนดวา่ เมือ่คณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้าํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในทีด่นิเขตปา่สงวน
แห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะนําที่ดินแปลงใดในส่วนนั ้นไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ใหพ้ระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิมผีลเป็นการเพกิถอนปา่สงวนแห่งชาตใินทีด่นิ
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แปลงนัน้ และใหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอีํานาจนําทีด่นิแปลงนัน้มาใชใ้น
การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมได ้และมาตรา 36 ทว ิกําหนดวา่ บรรดาทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ดๆ 
ที ่ส.ป.ก. ไดม้า ตามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไดม้าโดยประการอื่นทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมไม่ใหถ้อืว่าเป็นทีร่าชพสัดุ และให ้ส.ป.ก. เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิเ์พื่อใหใ้ชใ้น
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังน้ี เมื่อที่ดินพิพาทอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  บุคคลจะมีสิทธิเข้า
ครอบครองไดก้แ็ต่โดยการไดร้บัเอกสารสทิธจิาก ส.ป.ก.  เมื่อ ส.ป.ก. ยงัมไิดอ้นุญาตใหเ้ป็นผูม้สีทิธิ
เขา้ทําประโยชน์ในที่ดนิพพิาท  จึงยงัไม่มสีทิธคิรอบครองที่ดนิพพิาท ทัง้หลงัจากยื่นคําขอเข้าทํา
ประโยชน์แลว้  มไิดเ้ขา้ครอบครองทําประโยชน์ในทีด่นิพพิาท  จงึยงัไม่มสีทิธคิรอบครองทีด่นิพพิาท
อยา่งใด เพยีงแต่อา้งวา่ไดไ้ถปรบัทีด่นิไว ้ หลงัจากนัน้อกีประมาณ 1 ปี  จงึไปดทูีด่นิพบว่า บุคคลอื่น
เขา้ไปทาํประโยชน์ในทีด่นิพพิาทแลว้ การทีอ่า้งวา่เพยีงแต่ไถปรบัทีด่นิทิง้ไว ้ โดยไมท่าํประโยชน์อะไร
นานเป็นปี ถือไม่ได้ว่า ได้ยดึถือครอบครองที่ดินพพิาทเป็นของตน  ในขณะที่บุคคลอื่นเข้าไปทํา
ประโยชน์ และทีด่นิพพิาทยงัคงเป็นของ ส.ป.ก.  จงึไมใ่ชผู่เ้สยีหายโดยนิตนิยัทีจ่ะรอ้งทุกขใ์หด้าํเนินคดี
แก่จําเลยฐานบุกรุกตามฟ้องซึ่งเป็นความผดิต่อส่วนตวั พนักงานสอบสวนจงึไม่มอีํานาจสอบสวนตาม 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง  

 

5.5 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี  6491/2550 วนิิจฉยัวา่ บุคคลผูม้สีทิธหิรอืทาํประโยชน์ในเขตปา่
สงวนแห่งชาตกิ่อนกฎกระทรวงประกาศใหเ้ป็นเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ แต่ไมม่สีทิธใินทีด่นิตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ  มสีทิธเิพยีงไดร้บัค่าทดแทนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 
2507 เท่านัน้  หาไดม้สีทิธใินที่ดนิที่ตนครอบครองทําประโยชน์อยู่ไม่  และต้องยื่นคํารอ้งที่อ้างว่า มี
สทิธหิรอืไดท้าํประโยชน์ในเขตปา่สงวนแห่งชาตอิยูก่่อนวนัทีก่ฎกระทรวงกําหนดเขตปา่สงวนแห่งชาติ
ขึน้ใชบ้งัคบั โดยยื่นต่อนายอําเภอภายใน 90 วนั นับแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนัน้ใชบ้งัคบั ถา้ไม่ยื่นคํารอ้ง
ต่อนายอาํเภอภายในกาํหนดดงักลา่วใหถ้อืวา่สละสทิธหิรอืประโยชน์นัน้ 

พระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 19 (7) บญัญตัใิห้
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการคดัเลอืกเกษตรกรซึ่งจะมสีทิธไิดร้บัทีด่นิจากการปฏริปูทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมจงึไดอ้อกระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรมว่าดว้ยการออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ.2536 ซึ่ง
ตามระเบยีบดงักล่าวขอ้ 9 กําหนดใหเ้ลขาธกิารมอีํานาจเพกิถอนหนังสอือนุญาตได ้ดงันัน้เลขาธกิาร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจงึมอีํานาจออกคําสัง่เพกิถอนหนังสอือนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิจงัหวดัภเูกต็ได ้

 

5.6 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6492/2550  วนิิจฉัยว่า เจา้ของเดมิครอบครองทีด่นิพพิาทมา
ตัง้แต่ปี 2498 ภายหลงัประมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัแลว้  เจา้ของเดมิรบัโอนการครอบครองมา
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ยอ่มไมไ่ดร้บัความคุม้ครองสทิธคิรอบครองในทีด่นิพพิาทตามประมวลทีด่นิ มาตรา 4 และตอ้งถอืว่า
ทีด่นิเป็นของรฐัตาม ประมวลกฎมายทีด่นิ มาตรา 2 ทีบ่ญัญตัวิา่ทีด่นิซึ่งไม่ไดต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง
บุคคลหน่ึงบุคคลใดใหถ้อืว่าเป็นของรฐั  เมื่อทางราชการออกกฎกระทรวงกําหนดใหท้ีด่นิพพิาทเป็น
ปา่สงวนแหง่ชาต ิและคณะรฐัมนตรมีอบหมายให ้ส.ป.ก. นําไปปฏริปูทีด่นิได ้ และต่อมาไดม้กีารออก
พระราชกฤษฎกีากําหนดใหท้ีด่นิพพิาทเป็นเขตปฏริปูทีด่นิมผีลเป็นการเพกิถอนปา่สงวนแห่งชาตใิน
ทีด่นิแปลงนัน้  และสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมมอีํานาจนําทีด่นินัน้  มาใชใ้นการปฏริปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 26 (4)  สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอีาํนาจนําทีด่นิพพิาทมาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิได ้

เจ้าของที่ดนิมทีี่ดนิเป็นของตนเองกว่า 100 ไร่  จงึมใิช่เกษตรกรตามความหมายแห่ง 
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 4 จงึเป็นผูข้าดคุณสมบตัใินการ
เขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ ส.ป.ก. จงึมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนหนงัสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ใน
เขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.4-01 ก.)  

การที่จะต้องเวนคนืที่ดนิเพื่อนํามาปฏริูปที่ดนินัน้ ที่ดนิพพิาทต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่
ของรฐั  เมือ่ฟงัขอ้เทจ็จรงิวา่ทีด่นิเป็นของรฐัแลว้ ส.ป.ก.กไ็มจ่าํตอ้งเวนคนืทีด่นิ 

 

5.7 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8371/2551  วนิิจฉัยว่า พระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 36 ทว ิวรรคหน่ึง ทีก่ําหนดให ้ส.ป.ก. เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ
หรอือสงัหารมิทรพัยใ์ดๆ ทีไ่ดม้ากเ็พื่อนําไปใชใ้นการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม  มไิดมุ้่งหมายให ้
ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิเ์ช่นเดียวกับเจ้าของทรพัย์สินทัว่ไปที่มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 1336 เมื่อทีด่นิพพิาทเดมิเป็นป่าสงวนแห่งชาตเิป็นทีด่นิของรฐั  แมถู้กเพกิถอน
สภาพจากการเป็นปา่สงวนแห่งชาต ิอนัเน่ืองจากการดําเนินการตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  มาตรา 26 (4) กย็งัคงเป็นทีด่นิของรฐัอยู ่เพยีงแต่เปลีย่นประเภทของ
ทีด่นิ วตัถุประสงคแ์ละการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิและเปลีย่นหน่วยงานของรฐัผูด้แูลและใชป้ระโยชน์ใน
ที่ดนิจากกรมป่าไม้เป็น ส.ป.ก.  โดยให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสทิธิเ์พื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามมาตรา 36 ทว ิยงัคงเป็นทีด่นิของรฐัตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา 2 ไมอ่าจถอื
ไดว้า่ ส.ป.ก. เป็นบุคคลผูไ้ดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นทีด่นิพพิาทตามกฎหมายอื่นตามประมวลกฎมายทีด่นิ 
มาตรา 3 (2) ทีด่นิพพิาทจงึไมม่บีุคคลไดม้าตามกฏหมายทีด่นิ การที ่ส.ป.ก. ออกหนังสอือนุญาตให้
เขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-01 ก.) ใหแ้ก่เกษตรกรจงึเป็นเพยีงหนังสอือนุญาตให้
เขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิเทา่นัน้ไมม่ผีลเปลีย่นแปลงสถานะทางกฎหมายของทีด่นินัน้ 

การทีไ่ดท้ีด่นิทีม่หีนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-01 ก.) มาไม่
อาจถอืไดว้่าเป็นการไดม้าซึ่งกรรมสทิธิใ์นทีด่นิตามกฎหมายอื่นตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา 3 
(2) จงึยงัมไิดม้บีุคคลไดม้าตามประมวลกฎหมายทีด่นิ และยงัคงเป็นปา่ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 
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2484 มาตรา 4 (1) การทีต่ดัฟนัโค่นไมป้ระดู่อนัเป็นไมห่วงหา้มประเภท ก. ในทีม่หีนังสอือนุญาตให้
เขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-01 ก.) โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่ จงึมี
ความผดิฐานทาํไมห้วงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 

5.8 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4049/2552  วนิิจฉยัวา่ ทีด่นิทีโ่จทกอ์า้งวา่มสีทิธนิัน้เป็นทีด่นิใน
เขตปฏริูปทีด่นิ ซึ่งตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 19 (7) 
บญัญตัใิหค้ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมมอีํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกําหนด
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขในการคดัเลอืกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ซึ่งจะมสีทิธไิดร้บัทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม ดงัน้ีบุคคลหรอืเกษตรกรทีจ่ะเขา้มาอยู่ในเขตปฏริูปทีด่นิได ้ตอ้งไดร้บัการพจิารณา
และอนุมตัจิากคณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมก่อน ฉะนัน้แมโ้จทก์จะครอบครองที่ดนิมา
ก่อนทางราชการประกาศเขตปฏริูปทีด่นิกต็าม แต่เมื่อทางราชการประกาศใหเ้ขตทีด่นิดงักล่าวตัง้อยู่
เป็นเขตปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมแลว้ทีด่นิรวมทัง้ตน้ยางพาราซึง่เป็นสว่นควบของทีด่นิยอ่มตกเป็น
ของ ส.ป.ก. ตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 36 ทว ิซึ่ง
คณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมมอีํานาจจดัให้บุคคลใดเขา้ถือครองและทําประโยชน์ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการคดัเลอืกทีค่ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมกาํหนด 

 

5.9 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8222/2553 วนิิจฉัยว่า  พระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  มาตรา 39 บญัญตัวิ่า ทีด่นิทีบุ่คคลไดร้บัสทิธโิดยการปฏริูปทีด่นิเพื่อ
เกษตรกรรมจะทําการแบ่งแยก หรอืโอนสทิธใินที่ดนินัน้ไปยงัผูอ้ื่นมไิด้ เวน้แต่เป็นการตกทอดทาง
มรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรอืโอนไปยงัสถาบนัเกษตรกรหรอื  ส.ป.ก.  เพื่อประโยชน์ในการปฏริูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีว่า ปจัจุบนัเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประสบปญัหาไม่มี
ทีด่นิทํากนิ รฐัจงึตอ้งดําเนินการแกไ้ขปญัหาเพื่อช่วยใหเ้กษตรกรมทีีด่นิทํากนิและใหก้ารใชท้ีด่นิเกดิ
ประโยชน์มากทีสุ่ด จงึเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่า ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิทีไ่ดร้บัหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทํา
ประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-01) นัน้  จะโอนสทิธใินทีด่นิไปยงัผูอ้ื่นมไิดเ้วน้แต่ตกทอดทาง
มรดกแก่ทายาทโดยธรรม การที่ผู้ได้รบัอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตาม
หนังสอือนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก. 4-01) ให้ผูอ้ื่นมสีทิธเิขา้ทํากนิต่าง
ดอกเบีย้ในทีด่นิดงักล่าว จงึตอ้งถอืวา่เป็นการโอนสทิธใินทีด่นิเช่นเดยีวกนั  มฉิะนัน้ยอ่มก่อใหเ้กดิการ
เลีย่งกฎหมายโดยใชว้ธิกีารทาํกนิต่างดอกเบีย้  

 
6.ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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6.1 เรื่องเสรจ็ท่ี 473/2524 บนัทึกเรื่อง อํานาจของสาํนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมในการดาํเนินการปฏิรปูท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(การตีความพระราชบญัญติั
การปฏิรปูท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507) 

คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรา่งกฎหมาย คณะที ่5) ไดพ้จิารณาประเดน็ขอ้กฎหมายวา่
ตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 26 (3) สํานักงานการปฏริูป
ที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะมอีํานาจดําเนินการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมในที่ดนิที่เป็นป่า
สงวนแหง่ชาตหิรอืเขตปา่ไมถ้าวรไดห้รอืไม ่และมคีวามเหน็ดงัน้ี  

(1) สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไมม่อีาํนาจนําทีด่นิทีเ่ป็นปา่สงวน
แห่งชาตหิรอืเขตป่าไมถ้าวรมาใชใ้นการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม เพราะที่ดนิทีอ่ยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาต ิไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 อกีทัง้บทนิยามคาํวา่"การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม" และคาํวา่"ทีด่นิของรฐั" ในมาตรา 4 
แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไม่ไดใ้หอ้ํานาจสํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทีจ่ะดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในเขตปา่สงวนแหง่ชาตไิด ้

(2) อํานาจของสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทีจ่ะดาํเนินการปฏริูป
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมมบีญัญตัไิวแ้ลว้โดยตรงในพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 ฉะนัน้ จงึใชอ้ํานาจตามกฎหมายอื่น เช่น มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 
2507 หรอืบทกฎหมายอื่นไม่ได ้และการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมมลีกัษณะต่อเน่ืองหรอืเป็นการ
ถาวรไมใ่ชเ่รือ่งชัว่คราวดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 

โดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที ่5) เหน็วา่หากจะดาํเนินการ
โดยชอบดว้ยกฎหมาย ก็ต้องดําเนินการออกกฎกระทรวงเพกิถอนให้เป็นที่ดนิอยู่นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาตติามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 เสยีก่อน เมื่อเพกิถอนแลว้ ก็
ย่อมดําเนินการไดต้ามมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 
เพราะทีน่ัน้อยูน่อกเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิลว้ 

 

6.2 เรื่องเสรจ็ท่ี 291/2525 บนัทึกเรื่อง ข้อหารือเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินสาํนักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  (ภายหลงัท่ีได้มีการประกาศเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมแล้วพนักงานท่ีดินจะออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินให้แก่ราษฎรผู้มีใบแจ้งการ
ครอบครองท่ีดิน(ส.ค.1) อยู่ก่อนแล้วในเขตปฏิรปูท่ีดินได้หรือไม่) 

คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรา่งกฎหมาย คณะที ่5) เหน็วา่ ภายหลงัทีไ่ดม้กีารประกาศ
เขตปฏริูปทีด่นิตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แลว้ บทบญัญตัแิห่ง
ประมวลกฎหมายทีด่นิในส่วนทีเ่กีย่วกบัการออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรผูม้ใีบแจง้การ
ครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) ซึ่งมสีทิธคิรอบครองทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิดงักล่าวไม่ขดัแยง้กบับทบญัญตัิ
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มาตรา 39 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพราะบทบญัญตันิัน้เป็น
บทบญัญัติที่ห้ามมิให้เกษตรกรซึ่งได้รบัที่ดินจาก ส.ป.ก. โอนสทิธิในที่ดินให้แก่บุคคลอื่น จึงเป็น
บทบญัญตัทิี่ไม่เกี่ยวกบัประมวลกฎหมายที่ดนิแต่ประการใด ฉะนัน้ ภายหลงัที่ไดม้กีารประกาศเขต
ปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมแล้ว พนักงานที่ดนิจะออกหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิใหก้บัผูม้ใีบแจง้การ
ครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) ในเขตปฏริปูทีด่นิไดห้รอืไมน่ัน้ กจ็ะตอ้งพจิารณาตามบทบญัญตัแิห่งประมวล
กฎหมายทีด่นิเป็นหลกั สําหรบัผูท้ี่บุกเบกิก่อสรา้งเขา้ครอบครองทีด่นิทีเ่ป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิอนั
มใิชส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัโดยไดแ้จง้การครอบครองทีด่นิ
ตามแบบ ส.ค.1 มาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ นัน้ ย่อมถือได้ว่ามีสิทธิ
ครอบครอง (คําพพิากษาฎีกาที่ 856-857/2508) และมสีทิธขิอรบัหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิได้ตาม
มาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวล
กฎหมายทีด่นิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2521 และมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่96 ลงวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2515 ไมว่า่จะมกีารประกาศเขตปฏริปู
ทีด่นิในภายหลงัหรอืไมก่ต็าม 

สําหรบัผูท้ี่มไิดแ้จง้การครอบครองทีด่นิตามแบบ ส.ค.1 ภายในระยะเวลาดงักล่าว มาตรา 5 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวบญัญตัวิ่า ใหถ้อืว่าบุคคลดงักล่าวเจตนาสละสทิธคิรอบครอง
ทีด่นิ เวน้แต่ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะไดม้คีาํสัง่ผอ่นผนัใหเ้ป็นการเฉพาะราย มาตรา 5 วรรคสองน้ี ต่อมา
ไดถู้กยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่96 ลงวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2515 แต่อยา่งไรกด็ ี
เพือ่แกไ้ขปญัหาในเรือ่งการผอ่นผนัเวลาแจง้การครอบครองน้ี ประกาศของคณะปฏวิตัดิงักล่าวไดแ้กไ้ข
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิโดยเพิม่มาตรา 27 ทว ิเร่งรดัใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาคํารอ้งขอ
ผอ่นผนัการแจง้การครอบครองดงักล่าวทีย่ ืน่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อนทีป่ระกาศของคณะปฏวิตัฉิบบั
น้ีใชบ้งัคบัใหเ้สรจ็สิน้โดยมชิกัชา้และเพิม่มาตรา 27 ตร ีกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการแจง้การ
ครอบครองทีด่นิทีย่งัมไิดแ้จง้การครอบครองก่อนทีป่ระกาศของคณะปฏวิตัใิชบ้งัคบัขึน้ใหมอ่กีทางหน่ึง
ดว้ย และใหผู้ท้ีแ่จง้การครอบครองตามมาตรา 27 ตร ีขอออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิไดต้ามมาตรา 
59 ทว ิ

นอกจากน้ี การกําหนดเขตป่าสงวนแห่งชาตติามพระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิ
พ.ศ.2507 จะทําใหร้าษฎรผูม้ใีบแจง้การครอบครองที่ดนิ (ส.ค.1) ต้องยื่นคํารอ้งภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวหรอืไม่นัน้ เหน็ว่า มาตรา 12 วรรคสาม ได้
บญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้วา่ มาตรา 12 วรรคหน่ึงไมใ่ชบ้งัคบัแก่กรณีสทิธใินทีด่นิทีบุ่คคลมอียูต่ามประมวล
กฎหมายที่ดิน และโดยที่มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้บัญญัติไว้ว่า "สิทธิในที่ดิน" 
หมายความว่ากรรมสทิธิแ์ละให้หมายความรวมถึงสทิธคิรอบครองด้วยฉะนัน้ราษฎรผู้มใีบแจ้งการ
ครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1)หรอืแจง้การครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิแลว้ถอืไดว้า่เป็นผูม้สีทิธใิน
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ทีด่นิตามความหมายของบทนิยามคําว่า "สทิธใินทีด่นิ" ในมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ จงึไม่
ต้องยื่นคําร้องภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที่กฎกระทรวงใช้บังคับตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบญัญตัดิงักลา่ว โดยไมถ่อืวา่สละสทิธหิรอืประโยชน์ในทีด่นินัน้ ดงันัน้ สทิธขิองราษฎรนัน้ยอ่ม
ไมถู่กกระทบกระเทอืนและยงัคงมสีทิธขิอรบัหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นินัน้ไดต่้อไป 

 

6.3 เรื่องเสรจ็ท่ี 781/2535 บนัทึกเรื่อง การเดินสาํรวจออกโฉนดท่ีดินในเขตปฏิรปูท่ีดิน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) เห็นว่า ผู้ครอบครองและทํา

ประโยชน์ในทีด่นิก่อนประมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั ซึ่งมไิดแ้จง้การครอบครองภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวต้ามมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 และ
ไมไ่ดร้บัผอ่นผนัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั นัน้ วรรคสองของบทบญัญตัดิงักลา่วกาํหนดใหถ้อืวา่บุคคลนัน้
เจตนาสละสทิธคิรอบครองทีด่นิและรฐัมอีํานาจจดัทีด่นินัน้ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ 
แม้ต่อมามาตรา 5 วรรคสองน้ีได้ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2515 และกําหนดมาตรา 27 ตร ีแห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ 96 ลงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2515 ขึน้แทน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ครอบครองและทําประโยชน์เหล่าน้ีแจง้ความประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นิโดยแจง้การครอบครองภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัปิดประกาศหรอืมานําหรอืสง่ตวัแทนมานําพนักงานเจา้หน้าทีท่ําการสาํรวจรงัวดัชี้
เขตที่ดนิของตนในเวลามกีารเดนิสํารวจรงัวดัก็ถือว่าประสงค์จะได้สทิธใินที่ดนิต่อไป ดงันัน้ หากผู้
ครอบครองและทาํประโยชน์ดงักลา่วไดแ้จง้ความประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นิก่อนมกีารกําหนดเขตปฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมกถ็อืวา่มสีทิธขิอออกโฉนดทีด่นิไดต้ามมาตรา 58 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2528 แต่ถา้
ไมไ่ดแ้จง้ความประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นิไวต่้อพนักงานเจา้หน้าทีแ่ละต่อมาทีด่นินัน้ถูกกําหนดเป็นเขต
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2518 ผูน้ัน้กไ็มม่สีทิธมิานําหรอืสง่ตวัแทนมานําพนักงานเจา้หน้าทีท่าํการสาํรวจรงัวดั เพราะถอืวา่ไมม่ี
สทิธคิรอบครองทีด่นินัน้ ส.ป.ก.  จงึมอีํานาจนําทีด่นินัน้มาดําเนินการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมได ้
โดยสรุป ภายหลงัทีไ่ดม้กีารประกาศเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมแลว้พนักงานเจา้หน้าทีย่งัมอีํานาจ
เดนิสํารวจรงัวดัเพื่อออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรซึ่งครอบครองและทําประโยชน์ในเขต
ดงักล่าวได้ แต่จะออกโฉนดในที่ดนิใหแ้ก่ราษฎรที่ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อนวนัที่ประมวล
กฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัโดยไม่ไดแ้จง้การครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497 ทัง้มไิดแ้จง้ความประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นิตามมาตรา 27 ตร ีแห่งประมวล
กฎหมายทีด่นิไวก้่อนมกีารกาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมไมไ่ด ้

 

6.4 เรื่องเสรจ็ท่ี 203/2536 บนัทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัป่าไม้ พทุธศกัราช 2484 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พจิารณาขอ้หารอืเกี่ยวกบัปญัหาขอ้กฎหมายกรณีการใช้บงัคบั
กฎหมายวา่ดว้ยปา่ไมใ้นบรเิวณทีไ่ดก้าํหนดเป็นเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม นิคมสรา้งตนเอง ทีด่นิ
ทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีําหนดใหเ้ป็นทีจ่ดัสรรเพื่อเกษตรกรรม หรอืทีด่นิทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีําหนดเป็น
ที่ดินของรฐั ซึ่งกรมป่าไม้หารือว่า ผู้ได้รบัอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรอืไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ใน
เขตนิคมสรา้งตนเองตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี พ.ศ. 2511 หรอืไดร้บั
อนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ตามพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2510 หรอืไดร้บัอนุญาตตามมาตรา 9 หรอื
มาตรา 12 แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ ใหใ้ชท้ีด่นิในเขตทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีําหนดใหเ้ป็นทีจ่ดัสรรเพือ่
เกษตรกรรมหรือในเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นที่ดินของรัฐแล้ว จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484 ดว้ยหรอืไม ่อยา่งไร และผูบุ้กรุกตดัฟนัทาํไมห้วงหา้ม แผว้ถาง หรอื
เผาป่า หรอืกระทําดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการทําลายป่า หรอืเขา้ยดึถอืครอบครองป่าในเขตปฏริูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นิคมสร้างตนเอง ที่ดินที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นที่จ ัดสรรเพื่อ
เกษตรกรรม หรอืทีด่นิทีม่มีตคิณะรฐัมนตรกีาํหนดเป็นทีด่นิของรฐั จะมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัปิา่
ไม ้พ.ศ. 2484 หรอืไม ่อยา่งไร คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรา่งกฎหมาย คณะที ่7) ไดพ้จิารณา
ปญัหาดงักล่าว โดยผูแ้ทนกรมพฒันาทีด่นิชี้แจงว่า คําว่า "ทีด่นิของรฐั" ซึ่งใชใ้นงานการจําแนกทีด่นิ
ของกรมพฒันาทีด่นิเป็นเกณฑท์ีก่าํหนดขึน้เพือ่ประโยชน์ในงานของกรมพฒันาทีด่นิ มไิดม้คีวามหมาย
ตามกฎหมายใดๆ ซึ่งปจัจุบนักรมพฒันาที่ดนิจําแนกทีด่นิเป็น 3 กลุ่ม คอื ประเภท ก. หมายถงึทีด่นิ
นอกเขตพื้นที่ป่าไมต้ามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิายนพ.ศ. 2504 ประเภท ข. หมายถึง
ทีด่นิทีจ่าํแนกไวเ้ป็นทีจ่ดัสรรเพือ่เกษตรกรรม และประเภท ค. หมายถงึทีด่นิทีจ่ะสงวนไวเ้ป็นปา่ไมข้อง
ชาต ิ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) มคีวามเห็นว่ามาตรา 54 แห่ง
พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484 ทีก่ําหนดหา้มมใิหผู้ใ้ดก่นสรา้ง แผว้ถาง หรอืเผาปา่ หรอืกระทาํดว้ย
ประการใด ๆ อนัเป็นการทาํลายปา่ หรอืเขา้ยดึถอืครอบครองปา่ เพือ่ตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะกระทาํ
ภายในเขตทีไ่ดจ้ําแนกไวเ้ป็นประเภทเกษตรกรรม และรฐัมนตรไีดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา หรอื
ได้ร ับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นั ้น  น่าจะมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองป่าไม้อันเป็น
ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่าํคญั โดยการหา้มมใิหม้กีารบุกรุกเขา้ใชป้ระโยชน์ในทีป่า่ตามมาตรา 4 (1) แห่ง
พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484 สาํหรบัผูไ้ดร้บัอนุญาตใหท้ําประโยชน์ตามปญัหาทีห่ารอื นัน้ บุคคล
ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ถอืไดว้า่เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะนัน้ๆ ใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิของ
รฐั จงึมใิช่ผูบุ้กรุก ถา้ทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ยงัมสีภาพเป็นปา่ พนักงานเจา้หน้าทีต่าม
พระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ก็มอีํานาจหน้าที่ในการดูแลรกัษาและรบัผดิชอบที่ดินนัน้ๆ เพื่อ
คุม้ครองปา่ไมเ้ท่าทีไ่มข่ดัต่อวตัถุประสงคใ์นการอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ขา้งตน้ ซึ่งในการประกอบ
เกษตรกรรมนัน้ย่อมจะตอ้งมกีารแผว้ถางปา่เพื่อเตรยีมพืน้ที ่ดงันัน้ บุคคลทีก่ล่าวขา้งตน้จงึไม่ตอ้งขอ
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อนุญาตแผว้ถางปา่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484 แต่ถา้ทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
เขา้ทําประโยชน์มไีมห้วงหา้มหรอืของปา่หวงหา้มขึน้อยู่การตดัฟนัหรอืเกบ็หาของปา่หวงหา้ม จะตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าทีเ่สยีก่อนเน่ืองจากในการ"ทาํไม"้ หวงหา้มตาม มาตรา 11 หรอืการ
เก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
พระราชบญัญตัปิา่ไม ้(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2494 รฐัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสงวนรกัษาไมห้รอืของปา่หายากไว ้
มาตรการควบคุมในเรือ่งน้ีจงึเขม้งวดกวา่การแผว้ถางปา่ กลา่วคอื ผูท้าํไมห้วงหา้มจะตอ้งไดร้บัอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รบัสมัปทานอย่างใดอย่างหน่ึง กบัต้องให้ประโยชน์ตอบแทนแก่รฐั
สาํหรบัผูเ้กบ็หาของปา่หวงหา้มกจ็ะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่และตอ้งเสยีค่าภาคหลวง
ของป่าหวงหา้มเช่นกนัและประกอบกบัทัง้การทําไม ้หวงหา้มหรอืเกบ็หาของป่าหวงหา้ม กไ็ม่อยู่ใน
ความหมายของ "เกษตรกรรม" ทัง้ตามความหมายธรรมดา หรอืตามคํานิยาม "เกษตรกรรม" ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 อันเป็นเรื่องที่บุคคล
นัน้ๆ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิของรฐัดว้ย 

สําหรบัผู้ได้รบัอนุญาตตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ให้เขา้ทํา
ประโยชน์ในทีด่นิทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตกิาํหนดใหเ้ป็นทีด่นิของรฐันัน้เหน็วา่ ทีด่นิของรฐัหมายถงึทีด่นิซึง่
ไม่ไดต้กเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลหน่ึงบุคคลใดตามที่มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิกําหนดไว ้
และหากที่ดินนัน้ยงัมีสภาพเป็นป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่ดิน
ดงักล่าวยงัอยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม ้ผูซ้ึง่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ใน
ทีด่นิของรฐัไมว่า่จะเป็นเพือ่การทาํเหมอืงแร่หรอืขดุเกบ็กรวด ทราย ลกูรงัหรอืดนิ หรอืประโยชน์อื่นใด
ซึง่มใิชก่ารเกษตรกรรม จะตอ้งขออนุญาตแผว้ถางปา่ตามมาตรา 54 นอกเหนือจากการขออนุญาตตาม
กฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการนัน้ ๆ และหากทีด่นิดงักลา่วมไีมห้วงหา้มหรอืของปา่หวงหา้มขึน้อยู ่การตดั
ฟนัไมห้วงหา้มหรอืเกบ็หาของป่าหวงหา้มกต็้องไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที่ตามมาตรา 11 
และมาตรา 29 เสยีก่อน 

 

6.5 เรื่องเสรจ็ท่ี 207/2537 บนัทึกเรื่อง อาํนาจในการดแูลรกัษาท่ีสาธารณสมบติัของ
แผน่ดินสาํหรบัพลเมืองใช้ร่วมกนัและการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินในเขตปฏิรปูท่ีดิน 

คณะกรรมการกฤษฎกีาเหน็ว่า ทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสําหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั หาก
พลเมอืงเลกิใชห้รอืเปลีย่นสภาพจากการเป็นทีด่นิสําหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัแลว้ทีด่นิดงักล่าวย่อมถูก
ถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิโดยผลของพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิ
และเป็นอาํนาจหน้าทีข่อง ส.ป.ก. ทีจ่ะดาํเนินการต่อไป แต่ถา้พลเมอืงยงัใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอยูห่รอืยงั
ไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดนิสําหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนั ที่ดนินัน้ก็ยงัคงเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผ่นดนิสาํหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัอยู่ต่อไป หน่วยงานใดเคยมอีํานาจหน้าทีดู่แลรกัษาอยู ่กค็งมอีํานาจ
หน้าทีดู่แลรกัษาต่อไปแมจ้ะอยู่ในเขตปฏริูปกต็ามส่วนการออกเอกสารสทิธใินเขตปฏริูปไม่ว่าจะเป็น
พื้นที่ที่ ส.ป.ก. เข้าดําเนินการหรือไม่ก็ตามพนักงานเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรผู้
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ครอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิมาก่อนประมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัไมไ่ด ้ถา้บุคคลดงักล่าวมไิด้
แจง้การครอบครองตามมาตรา 5 หรอืมไิดแ้จง้ความประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นิ ตามมาตรา 27 ตร ีก่อน
มกีารกําหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ( เวียนตามหนังสอืกรมที่ดิน ที่ มท 0625/ว 11610 ลงวนัที่ 27 
เมษายน 2537 ) 

 

6.6 เรื่องเสรจ็ท่ี 206/2538  บนัทึก เรื่อง   ผู้มีสิทธิได้รบัการจดัท่ีดินตามพระราชบญัญติั
การปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  

คณะกรรมการกฤษฎกีา (ทีป่ระชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย)  ไดพ้จิารณาในประเดน็
เกีย่วกบั มาตรา 30 พระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2532  มคีวามเหน็วา่  เกษตรกรตาม
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ม ี2 ประเภท คอื 

1. ผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกัและไม่มทีีด่นิเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง
หรอืมทีีด่นิเลก็น้อยไมเ่พยีงพอแก่การครองชพี และ 

2. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมแต่ไมม่ทีีด่นิเพือ่เกษตรกรรมเป็นของตนเอง
และเป็นผูย้ากจนหรอืมใิชผู่ท้ ีม่อีาชพีอื่นอนัมรีายไดเ้พยีงพอแก่การยงัชพี 

สาํหรบัเกษตรกรทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัการจดัทีด่นิ นอกจากจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ล่าวมาแลว้
ยงัต้องเป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตัน้ีิ ที่กําหนดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมกําหนด ซึง่คณะกรรมการฯ ไดอ้อกระเบยีบฯ โดย
กําหนดให้เกษตรกรที่จะมสีทิธไิด้รบัการจดัที่ดนิจะต้องไม่มทีี่ดนิเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของ
ตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การประกอบ
เกษตรกรรมเพือ่เลีย้งชพี 

ส่วนกรณีเกษตรกรทีจ่ะไดร้บัการจดัทีด่นิตามวรรคสามนัน้ คอื เกษตรกรผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ใหไ้ดร้บัทีด่นิในการจดัทีด่นิตามมาตรา 30 วรรคหน่ึง เพยีงแต่เป็นกรณีทีผู่น้ัน้ไดถ้อืครองทีด่นิของรฐั
อยู่แล้วเกนิ 50 ไร่ ด้วยเหตุน้ี เกษตรกรที่จะได้รบัการจดัที่ดนิตามวรรคหน่ึงและวรรคสามจะต้องมี
คุณสมบตัเิช่นเดยีวกนั และแมค้ณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมจะมอีํานาจในการตคีวามและ
วนิิจฉยัระเบยีบของตนได ้แต่หากการตคีวามนัน้ขดัต่อบทกฎหมาย ผลของการตคีวามนัน้กเ็ป็นเรื่องที่
ไมถู่กตอ้งตามกฎหมายไมส่ามารถนํามาใชบ้งัคบัและตอ้งดาํเนินการใหมใ่หถู้กตอ้งต่อไป 

ส่วนการจดัที่ดนิตามมาตรา 30 วรรคหา้ เป็นการจดัที่ดนิเพื่อใชส้ําหรบักจิการอื่นที่เป็นการ
สนับสนุนหรอืเกีย่วเน่ืองกบัการปฏริูปทีด่นิ มใิช่การจดัใหเ้พื่อประกอบเกษตรกรรม ซึง่ทีด่นิทีจ่ะนํามา
จดัตอ้งมจีํานวนไม่เกนิหา้สบิไร่ โดยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการอนุญาตหรอืการใหผู้ไ้ดร้บั
อนุญาตถอืปฏบิตันิัน้ตอ้งเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีดว้ย
เหตุน้ี การจดัทีด่นิตามวรรคหา้น้ีจงึสามารถจดัใหแ้ก่บุคคลใดๆ กไ็ด ้มไิดจ้ํากดัเฉพาะเกษตรกร และ
หากปรากฏว่าผูท้ี่ไดร้บัการจดัที่ดนิจากรฐัขาดคุณสมบตัติามกฎหมาย จะถอืว่าการจดัที่ดนิดงักล่าว
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เป็นการฝา่ฝืนต่อกฎหมายและนิตกิรรมทางปกครองทีเ่กีย่วขอ้งกเ็ป็นการออกทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ผู้
ทีม่อีํานาจทํานิตกิรรมทางปกครองในเรื่องใดย่อมมอีํานาจทีจ่ะแกไ้ขหรอืยกเลกิเพกิถอนนิตกิรรมทาง
ปกครองนัน้ได ้ดงันัน้ผูม้อีาํนาจออกเอกสาร  ส.ป.ก.4-01 จงึมอีํานาจเพกิถอนเอกสารนัน้ไดเ้พราะผูร้บั
ไมม่สีทิธติามกฎหมายทีจ่ะไดร้บัเอกสารนัน้ 

 

6.7 เรื่องเสรจ็ท่ี 214/2538 บนัทึกเรื่อง การกาํหนดเขตปฏิรปูท่ีดินท่ีจะมีผลเป็นการเพิก
ถอนป่าสงวนแห่งชาติ 

คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรา่งกฎหมาย คณะที ่6) เหน็วา่ การดาํเนินการเกีย่วกบัการ
กําหนดเขตปฏริูปที่ดนิ นัน้ บทบญัญตัมิาตรา 26 (1) (4) แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กําหนดขัน้ตอนการดําเนินการไวว้่า เมื่อคณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้ําเนินการ
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมในทีด่นิเขตปา่สงวนแห่งชาตสิ่วนใดแลว้  ส.ป.ก. จงึจะดําเนินการตราพระ
ราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิใชบ้งัคบัในทอ้งทีน่ัน้ เพือ่นําทีด่นิแปลงใดในสว่นนัน้ไปดาํเนินการ
ปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมและบทบญัญตัมิาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวบญัญตัิ
ว่า เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 26 ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 และมอีํานาจในการใหเ้ช่าทีด่นิอนัเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ดงักล่าวได้ และให้ค่าเช่าที่ได้มาตกเป็นของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบกับ
มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กบ็ญัญตัวิ่า การกําหนด
เขตทีด่นิใหเ้ป็นเขตปฏริูปทีด่นิใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีาโดยใหก้ําหนดเฉพาะทีด่นิทีจ่ะดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับแล้ว
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร กรรม พ.ศ. 2518 บัญญัติให้พนักงาน
เจา้หน้าที่มอีํานาจเขา้ไปสํารวจรงัวดั ปกัหลกั หรอืขุดร่องแนวและดําเนินการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคข์องการปฏริปูทีด่นิได ้จากบทบญัญตัดิงักล่าวจะเหน็ไดว้า่ เมือ่มกีารประกาศใชบ้งัคบัพระ
ราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิแลว้ พระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิเป็นเพยีงการกําหนด
ขอบเขตของที่ดินที่จะทําการปฏิรูปที่ดินเท่านัน้ ไม่ได้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
ทนัท ีพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตยิงัคงเป็นพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตอิยู่เช่นเดมิ เพยีงแต่พนักงานเจา้หน้าทีท่ี่
จะดําเนินการตามพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 นัน้ กฎหมายกําหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นผู้ดําเนินการแทน
พนักงานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยปา่สงวนแห่งชาต ิและ ส.ป.ก. มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งกนัพืน้ทีท่ีใ่ชใ้น
กจิกรรมของกรมปา่ไมต้ามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ทีส่ง่คนืใหแ้ก่กรมปา่ไมต้ามมตคิณะรฐัมนตรใีน
เรื่องน้ีต่อไป สําหรับความหมายของความว่า "...เมื่อ ส.ป.ก. จะนําที่ดินแปลงใดในส่วนนัน้ไป
ดาํเนินการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม..." มคีวามหมายเพยีงวา่ เมือ่ ส.ป.ก.  มคีวามพรอ้มทีจ่ะนําทีด่นิ
แปลงใดในเขตทีป่ระกาศในพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นิไปดําเนินการปฏริูปทีด่นิแน่นอน



8‐84 
 

แลว้ และ ส.ป.ก. มแีผนงานพร้อมทัง้งบประมาณเพยีงพอที่จะดําเนินการไดท้นัท ีพระราชกฤษฎกีา
กาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิดงักลา่วกจ็ะมผีลเป็นการเพกิถอนปา่สงวนแหง่ชาตเิฉพาะทีด่นิในแปลงนัน้  

 

6.8 เรื่องเสรจ็ท่ี 150/2539 บนัทึกเรื่อง การขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรปูท่ีดินเฉพาะส่วนท่ี
สาํนักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไม่ประสงคจ์ะดาํเนินการปฏิรปู 

คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) เหน็ว่า เมื่อกระทรวงมหาดไทย
ได้รบัหนังสือยืนยนัจาก ส.ป.ก. ว่า ไม่ประสงค์จะใช้ที่ดินที่ถูกถอนสภาพเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตลอดไปกระทรวงมหาดไทยยอ่มมอีาํนาจใหท้บวงการเมอืงเขา้ใชป้ระโยชน์ในราชการหรอื
ดําเนินการขึน้ทะเบยีนใหท้บวงการเมอืงใชป้ระโยชน์ได ้พระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นิเป็น
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจ ส.ป.ก. เขา้ดําเนินการปฏริูปแต่ไม่มผีลเป็นการลบลา้งอํานาจอํานาจทีก่ระทรวง 
ทบวง กรม เคยมอียูต่ามกฎหมายอื่น สาํหรบัทีเ่ขาและทีภู่เขา ทีอ่ยูใ่นเขตปฏริูปถา้พนักงานเจา้หน้าที่
ผู้มีอํานาจตามกฎหมายได้รับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. ว่าไม่ประสงค์จะนํามาปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และไม่ขดัขอ้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้อํานาจตามกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิย่อมมอีํานาจอนุญาตใหร้ะเบดิและย่อยหนิทีเ่ขา ทีภู่เขาได ้( เวยีนตามหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0618/ว 1334 ลงวนัที ่26 เมษายน 2539 )  

 

6.9 เรื่องเสรจ็ท่ี 287/2539 บนัทึกเรื่อง อํานาจในการจดัการชุมชนในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน  และการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินส่วนท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม   ไม่ประสงคจ์ะดาํเนินการปฏิรปูท่ีดิน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) ได้ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัอํานาจ
จดัการชุมชนชนบทและชุมชนเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตปฏริูปทีด่นิโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตักิาร
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ของสํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมว่า การปฏริูป
ที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมเป็นการดําเนินการเพื่อช่วยให้เกษตรกรมทีี่ดนิทํากิน และให้การใช้ที่ดนิเกิด
ประโยชน์มากทีสุ่ด พรอ้มกบัการจดัระบบการผลติและการจําหน่ายผลติผลเกษตรกรรมเพื่อใหค้วาม
เป็นธรรมแก่เกษตรกร ดงันัน้การจดัที่อยู่อาศยัตามที่บญัญตัไิว้ในมาตรา 4 จงึหมายถึงการจดัที่อยู่
อาศยัในที่ดนิที่มกีารประกอบเกษตรกรรม หรอืกจิการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ฉบบัที ่
3) พ.ศ. 2532 ส่วนการตัง้บา้นเรอืนในลกัษณะทีเ่ป็นชุมชนอยู่นอกเหนือวตัถุประสงค์ของการปฏริูป
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม และมกีฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องสว่นราชการอื่นอยูแ่ลว้ ดงันัน้ ส.
ป.ก. จงึไม่มอีํานาจเขา้ไปจดัการหรอืดําเนินการในทีด่นิบรเิวณดงักล่าว แมว้่าจะอยู่ภายในเขตปฏริูป
ทีด่นิกต็าม 
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สําหรบัที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดนิซึ่งไม่เหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรม และ ส.ป.ก. ไม่
ประสงค์จะนําที่ดนิดงักล่าวมาดําเนินการปฏริูปที่ดนิ ถ้าที่ดนินัน้อยู่ในหลกัเกณฑต์ามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 แลว้ จะเป็นทีร่าชพสัดุหรอืไม ่สามารถแยกพจิารณาออกไดเ้ป็น
สองกรณ ีคอื  

กรณีทีห่น่ึง ที่ราชพสัดุที่อยู่ในเขตปฏริูปที่ดนิ ถ้ากระทรวงการคลงัมไิดใ้หค้วามยนิยอมตาม
มาตรา 26 (2) แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ทีด่นินัน้กย็งัคงเป็นที่
ราชพสัดุอยูเ่ชน่เดมิ มไิดถู้กถอนสภาพแต่อยา่งใด  

กรณีที่สอง ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะหรอืทีด่นิทีไ่ดส้งวนหวงหา้มไวต้ามความตอ้งการของทางราชการ ถ้ากระทรวงการคลงัให้
ความยนิยอมแลว้จะมผีลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ  ส.ป.ก. มอีํานาจนํา
ที่ดินนัน้มาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ แม้ต่อมา ส.ป.ก. ไม่ประสงค์จะนําที่ดนินัน้มา
ดําเนินการปฏริูปทีด่นิกไ็ม่มผีลทําใหท้ีด่นิดงักล่าวทีพ่น้จากสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ
กลบัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิใชเ้พือ่ประโยชน์ของแผน่ดนิโดยเฉพาะ (ทีร่าชพสัดุ) อกี 

 

6.10 เรื่องเสรจ็ท่ี 106/2540 บนัทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกบัการนําท่ีดินท่ี
มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามท่ีดินเพ่ือประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้มาดาํเนินการปฏิรปูท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรา่งกฎหมาย คณะที ่7) มคีวามเหน็ ดงัน้ี 
ประเด็นที่หน่ึง ที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยอาศยัอํานาจตาม

พระราชบญัญตักิารหวงหา้มทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พุทธศกัราช 2478 
แมว้่ากฎหมายดงักล่าวจะถูกยกเลกิไปตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2497 แต่ก็ยงัคงเป็นที่หวงห้ามต่อไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายทีด่นิฯ การจะนําทีด่นิทีม่กีารหวงหา้มไปใชใ้นกจิการอื่นนอกเหนือจากวตัถุประสงค์เดมิของ
การหวงห้ามโดยหลักเกณฑ์ทัว่ไปจะต้องมีการถอนการหวงห้ามเสียก่อน ซึ่งมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 กําหนดวิธีการถอนการหวงห้ามไว้ว่าให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานัน้ด้วย แต่เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ในมาตรา 26 (2) แห่ง
พระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  จงึกําหนดว่า เมื่อกระทรวงการคลงัให้
ความยนิยอมแลว้ ใหพ้ระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิมผีลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผน่ดนิ ดงักลา่ว โดยไมต่อ้งถอนสภาพตามกฎหมายวา่ดว้ยทีร่าชพสัดุ ดงันัน้ ทีด่นิทีไ่ดห้วง
หา้มไวเ้พื่อประโยชน์แห่งราชการกรมป่าไมต้ามพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตหวงหา้มที่ดนิในทอ้งที่
ตําบลห้วยโป่ง และตําบลสํานักกะท้อน อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง พ.ศ. 2492 เมื่อจะนํามา



8‐86 
 

ปฏริปูทีด่นิจงึตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากกระทรวงการคลงัตามมาตรา 26 (2) แห่งพระราชบญัญตักิาร
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เสยีก่อน 

ประเดน็ทีส่อง การหวงหา้มทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่าไวต้ามพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตหวงหา้ม
ทีด่นิฯ แมว้่าต่อมาจะมกีารออกกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัปิ่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 
2507 ทบัซอ้นทีด่นิทีไ่ดห้วงหา้มไวก้ม็ไิดม้ผีลเป็นการเปลีย่นแปลงสภาพการหวงหา้ม ดงันัน้การทีพ่ระ
ราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมจะมผีลเป็นการเพกิถอนเขตปา่สงวนแห่งชาตทิีไ่ด้
กําหนดไวก้ม็ไิดม้ผีลเป็นการเพกิถอนสภาพการหวงหา้มทีด่นิแต่อยา่งใด เมือ่ทีด่นิยงัมสีภาพเป็นทีด่นิ
รกรา้งว่างเปล่าทีม่กีารหวงหา้มอยู่ การจะนํามาปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมจงึตอ้งไดร้บัความยนิยอม
จากกระทรวงการคลงั ตามเหตุผลทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ในประเดน็ทีห่น่ึง 

ประเดน็ที่สาม ที่ดนิที่ไดห้วงห้ามไวเ้พื่อประโยชน์แห่งราชการกรมป่าไม ้กรมป่าไมเ้ป็นผูม้ ี
หน้าทีดู่แลรบัผดิชอบ แต่การนําทีด่นิดงักล่าวมาปฏริูปที่ดนิกต็้องดําเนินการตามมาตรา 26 (2) แห่ง
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ดว้ย 

 

6.12 เรื่องเสรจ็ท่ี 343/2545 บนัทึก เรื่อง หารือเก่ียวกบัการนําท่ีดินในเขตปฏิรปูท่ีดินไป
ดาํเนินการตามกฎหมายอ่ืน 

คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่7) ไดพ้จิารณาในประเดน็เกี่ยวกบัทีด่นิที่อยู่ในเขตพระราช
กฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมและเป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิประเภททีร่กรา้ง
ว่างเปล่าตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 หาก ส.ป.ก. ไม่มีแผนงานและไม่ประสงค์จะนําที่ดินดงักล่าวมาดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และกรมทีด่นิไดร้บัคํายนืยนัจาก ส.ป.ก. เช่นนัน้แลว้ ส.ป.ก.) จะตอ้งดําเนินการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพื่อกนัเขตที่ดนิออกจากเขตปฏริูปใหม่หรอืไม่ เพยีงใด โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 7) เหน็ว่าในกรณีที่ที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมที่มพีระราชกฤษฎกีากําหนดเขต
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมครอบคลุมทัง้เขตอาํเภอ และเป็นพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิฯ 
ทีต่ราขึน้ก่อนพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ. 2532 ใชบ้งัคบั นัน้ เขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ย่อมมีความหมายครอบคลุมถึงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราช
กฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ซึง่อาจเป็นเขตที ่ส.ป.ก. เขา้ไปดาํเนินการ และเขตที ่
ส.ป.ก. ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดําเนินการดว้ย สาํหรบักรณกีารตราพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปทีด่นิใน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่าตามมาตรา 26 (3) แห่ง
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 นัน้ สว่นของพืน้ทีท่ี ่ส.ป.ก. มไิดม้แีผนและ
ไม่ประสงค์เข้าดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก็ยงัคงสถานะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าดงัเดิม 
หน่วยราชการซึ่งเคยเป็นผูดู้แลรกัษาที่ดนิตามที่กฎหมายได้บญัญัตใิห้เป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วย
ราชการใดกค็งมอีํานาจหน้าทีท่ี่จะต้องดูแลรกัษาต่อไป ทัง้น้ี คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการร่าง
กฎหมาย คณะที่ 7 และกรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 2 ) ไดเ้คยใหค้วามเหน็ไวใ้นการตอบขอ้หารอื
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ของกระทรวงมหาดไทย (กรมทีด่นิ) ว่า  ไมม่บีทบญัญตัมิาตราใดกําหนดหา้มมใิหเ้ดนิสาํรวจรงัวดัเพื่อ
ออกโฉนดที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  แต่การที่พนักงานเจา้หน้าที่จะออกหนังสอืแสดง
สทิธใินทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรทีค่รอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบัได้
นัน้ จะต้องปรากฏว่าราษฎรรายนัน้ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 หรอืไดแ้จง้ความประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นิตามมาตรา 27 ตร ีแห่ง
ประมวลกฎหมายทีด่นิไวก้่อนมกีารกําหนดเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ซึง่คณะกรรมการกฤษฎกีา 
(คณะที ่7) มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการร่างกฎหมาย) ทัง้
สองดงักลา่วและถูกตอ้งกบัหลกักฎหมายแลว้ 

อน่ึง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) มคีวามเห็นพ้องกบัความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎกีา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2 ) ที่ไดเ้คยมคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า เพื่อใหก้ารปฏริูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมขีอบเขตการดําเนินการทีช่ดัเจน  หาก ส.ป.ก. ไม่
ประสงคท์ีจ่ะนําทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทีถู่กถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบั
พลเมอืงใช้ร่วมกนัไปดําเนินการปฏริูปที่ดินแล้ว ก็สมควรที่จะได้มกีารประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อตราพระราชกฤษฎกีากนัพื้นที่ที่ ส.ป.ก.  ไม่ประสงค์จะนํามาปฏริูปที่ดนิออก
จากเขตปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมและใหห้น่วยราชการทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงสามารถเขา้ไป
ดาํเนินการไดป้ระกอบกบัขอ้เทจ็จรงิของขอ้หารอืของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องน้ี  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดม้คีาํสัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่223/2544 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่
พจิารณากนัเขตทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิที ่ส.ป.ก. ไม่ประสงค์จะดําเนินการออกจากเขตปฏริูปทีด่นิ ลง
วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งประกอบดว้ยเจา้หน้าทีจ่ากกระทรวงมหาดไทย (กรมทีด่นิ) และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม) เพื่อพจิารณากนัที่ดินที ่
ส.ป.ก. ไม่ประสงค์จะดําเนินการออกจากเขตปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม เมื่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไดม้กีารดาํเนินการตัง้คณะกรรมการฯพจิารณากนัเขตทีด่นิที ่ส.ป.ก. ไมป่ระสงคเ์ขา้ดาํเนินการ
แลว้  ส.ป.ก. กค็วรดาํเนินการตราพระราชกฤษฎกีากนัพืน้ทีท่ี ่ส.ป.ก. ไมม่แีผนและไมป่ระสงคจ์ะนํามา
ปฏริูปที่ดนิออกจากเขตปฏริูปที่ดนิฯ และให้หน่วยราชการที่มอีํานาจหน้าที่เกี่ยวขอ้งเขา้ดําเนินการ
ต่อไป 
 

6.13 เรื่องเสรจ็ท่ี 425/2546  บนัทึก เรื่อง การปรบัปรงุเขตปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที่ 7)  ไดพ้จิารณาในประเดน็เกี่ยวกบัการปรบัปรุงเขตปฏริูป

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ตามมาตรา 25 มาตรา 36 พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2532 มี
ความเหน็ว่า การกนัเขตทีด่นิที่ ส.ป.ก.  (ส.ป.ก) ไม่ไดใ้ชเ้ป็นเขตดําเนินการปฏริูปทีด่นิออกจากเขต
ปฏริูปทีด่นิ ยอ่มกระทาํไดโ้ดยการตรากฎหมายทีม่ลีาํดบัชัน้สงูกว่า หรอืการตราพระราชกฤษฎกีาโดย
อาศยัอํานาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งแกไ้ข
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เพิม่เตมิโดย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2532 อนัเป็นบทบญัญตัทิี่ใหอ้ํานาจตราพระราชกฤษฎกีากําหนดเขต
ปฏริูปทีด่นินัน้เอง  โดยยกเลกิเขตปฏริูปทีด่นิเดมิแลว้กําหนดเขตปฏริูปทีด่นิขึน้ใหม่ ส่วนการจดัทํา
แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากรณีที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏริูปที่ดนิครอบคลุมท้องที่หลาย
อําเภอแลว้นัน้ ไม่ว่าจะปรบัมาตราส่วนของแผนทีห่รอืใหพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบัหน่ึงมแีผนทีท่า้ยเป็น
หลายฉบบัหรอืจะตราพระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิแยกเป็นรายอาํเภอ ยอ่มกระทาํได ้แต่ไม่
ว่ารูปแบบใดก็ตาม ต้องแสดงเขตปฏิรูปที่ดินและท้องที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ปรากฏชัดเจน 
เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบถงึตาํแหน่งและเขตปฏริปูทีด่นิไดแ้น่นอน 

อน่ึง การตราพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริูปที่ดนิตามมาตรา 25 ไม่มผีลทําให ้
ส.ป.ก  ไดม้าซึง่ทีด่นิเพือ่ใชใ้นการปฏริปูทีด่นิ จนกวา่ ส.ป.ก  มคีวามประสงคท์ีจ่ะนําทีด่นิมาใชเ้พือ่การ
ปฏริูปทีด่นิ และในกรณีทีเ่ป็นทีด่นิของรฐั ส.ป.ก ตอ้งดําเนินการตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง (1) (2) (3) 
หรอื (4) ก่อน สว่นกรณทีีเ่ป็นทีด่นิของเอกชน ส.ป.ก ตอ้งเวนคนืหรอืจดัซื้อทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตปฏริปูทีด่นิ
ตามมาตรา 29 วรรคหน่ึง เสยีก่อน  ส.ป.ก  จงึจะไดม้าซึ่งทีด่นิเพือ่ใชใ้นการปฏริปูทีด่นิ เมือ่ไดม้าซึ่ง
ทีด่นิแลว้ ส.ป.ก จงึจะเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเพือ่ใชใ้นการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 
36 ทว ิ การยกเลกิพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิ จงึไมม่ผีลทาํใหก้รรมสทิธิใ์นทีด่นิที ่ส.ป.ก 
ไดร้บัมาแลว้ตอ้งเสยีไป  ดงันัน้ เมือ่มกีารยกเลกิเขตปฏริปูทีด่นิแลว้กําหนดเขตปฏริปูทีด่นิใหม ่แมไ้ม่
ครอบคลุมเขตดําเนินการปฏริูปทีด่นิกต็าม ส.ป.ก กย็งัมอีํานาจในการนําทีด่นิที ่ส.ป.ก ไดม้าเพื่อการ
ปฏริปูทีด่นิมาจดัใหแ้ก่เกษตรกร และดาํเนินการปฏริปูทีด่นิในทีด่นินัน้ตามอาํนาจหน้าทีไ่ดต่้อไป 

สาํหรบัทีด่นิที ่ส.ป.ก ไดม้าโดยประการอื่น เช่น ทีด่นิภูมทิานหรอืทีด่นิบรจิาค ส.ป.ก 
ไดก้รรมสทิธิต์ามมาตรา 36 ทว ิเสมอืนเป็นทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ โดยไม่ตอ้งดําเนินการกําหนดเขต
ตามมาตรา 25 ทว ิดงัน้ี แมเ้ขตปฏริปูทีด่นิทีก่าํหนดใหมจ่ะครอบคลุมทีด่นิประเภทน้ีกไ็มม่ผีลทาํใหก้าร
ถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาํนาจดาํเนินการปฏริปูทีด่นิในทีด่นิดงักลา่วของ ส.ป.ก หมดสิน้ลงแต่อยา่งใด 

 

6.14 เรื่องเสรจ็ท่ี 583/2547  บนัทึก เรื่อง อาํนาจดาํเนินการในท่ีดินท่ีได้มาตาม
มาตรา 25 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบญัญติัการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2532 

คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่7) ไดพ้จิารณาในประเดน็เกีย่วกบัอํานาจดาํเนินการ
ในที่ดนิที่ไดม้าตามมาตรา 25 ทว ิมาตรา 30 พระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2532  มี
ความเหน็ว่า  การที่ ส.ป.ก ได้ที่ดนิแปลงเลก็แปลงน้อยมาจากการจดัซื้อของกองทุนที่ดนิและที่ดนิ
แปลงนัน้อยูน่อกเขตปฏริปูทีด่นิ  ส.ป.ก กม็อีํานาจจดัทีด่นิใหแ้ก่เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรเสมอืน
เป็นทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิโดยไมต่อ้งดาํเนินการตราพระราชกฤษฎกีา 

ส่วนอํานาจในการจดัที่ดนิของ ส.ป.ก เป็นไปตามบทนิยามคําว่า  การปฏริูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม ซึ่งหมายถงึการปรบัปรุงสทิธแิละการถอืครองทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม การจดัทีอ่ยู่อาศยัใน
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ที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม โดยรฐันําที่ดนิของรฐัหรอืที่ดนิที่รฐัจดัซื้อหรอืเวนคืนมาดําเนินการจดัให้แก่
เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรเชา่ซือ้ เชา่ หรอืเขา้ทาํประโยชน์ โดยรฐัใหค้วามชว่ยเหลอืในการพฒันา
อาชพีเกษตรกรรม การปรบัปรุงทรพัยากรและปจัจยัการผลติ ตลอดจนการผลติและการจําหน่ายให้
เกดิผลดยีิง่ขึน้  กรณน้ีี ส.ป.ก จงึมอีาํนาจนําทีด่นิดงักล่าวมาจดัใหแ้ก่เกษตรกรได ้ซึง่รวมถงึการเขา้ไป
พฒันาทีด่นิซึง่เป็นการดาํเนินการอื่นๆ ตามกระบวนการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมดว้ย 

 

6.15 เรื่องเสรจ็ท่ี 128/2548  เรื่อง  ปัญหาการจดัท่ีดินของนิคมสหกรณ์ลํา้เข้าไปในแนว
เขตปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกบัการจดัที่ดินของนิคม
สหกรณ์ลํ้าเขา้ไปในแนวเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ตามมาตรา 36 ทว ิพระราชบญัญตักิารปฏริปู
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2532  มคีวามเหน็ว่า  เมื่อคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมมมีตใิห ้ส.ป.ก. 
นําเอาที่ดนิที่คณะกรรมการจดัที่ดนิแห่งชาตมิอบให้มาดําเนินการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม การ
ได้รับที่ดินดังกล่าวมายังไม่อาจถือได้ว่า ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิต์ามมาตรา 36 ทวิ แห่ง
พระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพีอ่เกษตรกรรมฯ  เพราะ ส.ป.ก. ยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปดาํเนินการปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมในทีด่นิ  นอกจากน้ี มตขิองคณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมอยู่บนพื้น
ฐานขอ้มลูว่าทีด่นิดงักล่าวมไิดม้หีน่วยงานใดของรฐั เขา้ไปดําเนินการและมคีวามเหมาะสมทีจ่ะนํามา
ปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมได้ ต่อมาเมื่อมกีารสํารวจที่ดนิจงึพบว่า กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้เขา้ไป
ดาํเนินการจดัทีด่นิในบางสว่นใหแ้ก่ประชาชนแลว้ จงึเป็นเรือ่งที ่ส.ป.ก. ยงัมไิดเ้ขา้ไปดาํเนินการปฏริปู
ที่ดนิและไม่อาจดําเนินการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมไดเ้พราะมหีน่วยงานอื่นของรฐัดําเนินการใน
พืน้ที่อยู่ก่อน เมื่อ ส.ป.ก. รายงานขอ้เทจ็จรงิที่ถูกต้องใหค้ณะกรรมการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม
ทราบ กอ็าจมมีตแิกไ้ขมตเิดมิใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิและสง่พืน้ทีด่งักล่าวคนืใหแ้ก่
คณะกรรมการจดัทีด่นิแหง่ชาตเิพือ่ใหม้มีตสิง่มอบพืน้ทีใ่หแ้ก่กรมสง่เสรมิสหกรณ์ต่อไปได ้

 

6.16 เรื่องเสรจ็ท่ี 307/2549 บนัทึกเรื่อง สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณท่ีมีการ
กาํหนดเขตปฏิรปูท่ีดิน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้พจิารณาขอ้หารอืของกรมที่ดนิเกี่ยวกบัพื้นที่ป่าไม้
ถาวรและปา่สงวนแห่งชาตซิึ่งไดม้พีระราชกฤษฎกีากําหนดใหเ้ป็นเขตปฏริูปทีด่นิ โดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเหน็ว่าพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏริูปจะมผีลเป็นการเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติตาม
มาตรา 26 (4) แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2532 กต่็อเมื่อมอีงคป์ระกอบครบ 2 
ประการคอื คณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้ําเนินการปฏริูปทีด่นิในเขตปา่สงวนแห่งชาตนิัน้ และสาํนักงานการ
ปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะนําที่ดินนัน้ไปดําเนินการปฏริูปที่ดนิด้วย หากข้อเท็จจริง



8‐90 
 

ปรากฏว่า สํานักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปดําเนินการในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติบรเิวณใด พื้นที่นัน้ยงัคงมสีถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่เช่นเดิม สําหรบัในส่วนที่
คณะรฐัมนตรมีมีตใิหร้กัษาไวเ้ป็นปา่ไมถ้าวรและยงัไมม่มีตเิพกิถอนมตคิณะรฐัมนตรเีดมิ พืน้ทีด่งักล่าว
กย็งัคงเป็นปา่ไมถ้าวรอยู ่ดงันัน้ พืน้ทีป่า่ไมถ้าวรและปา่สงวนแห่งชาตทิี ่ส.ป.ก. ยงัมไิดเ้ขา้ดาํเนินการ
กย็งัคงมสีถานะเป็นปา่ไมถ้าวรและปา่สงวนแหง่ชาตอิยูเ่ชน่เดมิ 

 

8.4 ลกัษณะปัญหาการละเมิดสิทธิ 

จากการศกึษารายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเรื่องที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดิน 
เฉพาะกรณีคณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ขปญัหา
พบลกัษณะการละเมดิสทิธ ิ ดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

- การกําหนดเขตปฏริูปทีด่นิทบัซอ้นกบัทีด่นิอยู่อาศยัหรอืทีท่ํากนิของราษฎร หรอืที่
สาธารณประโยชน์ หรอืปา่ชุมชน 

- หน่วยงานของรฐั และเอกชน เขา้ไปใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ 

- การออกหนงัสอือนุญาตใหป้ระโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ มคีวามผดิพลาดคลาดเคลือ่น 
- พืน้ทีป่ฏริปูทีด่นิไมม่ขีอบเขตทีแ่น่น 

- การจดัทีด่นิในเขตปฏริปูทีใ่หก้บับุคคลทีม่ใิชเ่กษตรกร หรอืสถาบนัการเกษตร 

- หน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิของราษฎร เช่น 
การปรบัสภาพพืน้ทีข่องของราษฎร   

- เจา้หน้าทีร่ฐัใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล ่ขม่ขู ่คุกคาม ดาํเนินคด ี 

- เจา้หน้าทีร่ฐัไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นราษฎรในการรงัวดั นําชี ้แนวเขต 

- เจา้หน้าทีร่ฐัพดูจาโน้มน้าว โฆษณาชวนเชือ่  แต่ไมป่ฏบิตัติามทีพ่ดูนัน้ 
- หน่วยงานงานราชการบบีบงัคบัใหย้อมรบัการจดัสรรทีด่นิ  

 สาเหตกุารละเมิดสิทธิ 

- หน่วยงานราชการมคีวามตอ้งการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 
- เจา้หน้าทีเ่ลอืกปฏบิตั ิ

- เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานผดิพลาด 
- ความลา้ชา้ในการออกหนงัสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ 

- เขตปฏริปูทีด่นิไมม่ขีอบเขตแน่นอน ทีช่ดัเจน  โดยเฉพาะกรณีการสง่มอบพืน้ทีป่า่
สงวนแหง่ชาต ิ
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- ไมม่กีระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจนของหน่วยงานราชการเกีย่วขอ้ง 
ผลกระทบของราษฎรจากการถกูละเมิด 

- ราษฎรขอออกเอกสารสทิธใินทีค่รอบครองทาํประโยชน์ไมไ่ด ้

- ราษฎรเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในทีด่นิไมไ่ด ้
- ราษฎรถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี

- ราษฎรถูกบงัคบั ขบัไล ่ออกจากพืน้ที ่
- ราษฎรสญูเสยีทรพัยส์นิและทีด่นิทาํกนิ 

รายละเอยีดปรากฏตามฐานขอ้มูลการตรวจสอบเรื่องร้องเรยีนกรณีที่ดนิในเขตปฏริูปที่ดนิ  

เฉพาะกรณคีณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ ตรวจสอบพบการละเมดิสทิธ ิตวัอยา่งเชน่ 

 

รายงานผลการตรวจสอบท่ี 125/2549 เรื่อง สิทธิชุมชนท้องถ่ิน กรณีการละเมิดสิทธิใน
ท่ีดินและทรพัยสิ์นจากการตัง้มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ผูร้้องกลุ่มที่ 1 รวม 11 ราย ร้องเรยีนว่าถูกมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) และสํานักงาน
ปฏริูปทีด่นิจงัหวดันครศรธีรรมราช  ประกาศเขตปฏริูปทีด่นิและจดัสรรทีด่นิ โดยออกหนังสอือนุญาต
ใหท้ําประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-01) ทบัทีด่นิของบรรพบุรุษ โดยผูไ้ดร้บัสทิธิจ์าก ส.ป.ก.  
ดงักล่าว ไดร้บัความเดอืดรอ้นเพราะถูกอพยพจากทีด่นิทีค่รอบครองอยูเ่ดมิ เพือ่นําไปมอบใหก้่อสรา้ง
มหาวทิยาลบัวลยัลกัษณ์ (มวล.) และถูกข่มขู่ว่าจะทําลายตน้ยางและไถทีด่นิ ซึ่งทางอําเภอไม่ใหก้าร
ชว่ยเหลอืปกป้องความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของผูร้อ้ง จงึรอ้งไปยงัสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช การข่มขู่จงึยุตไิปชัว่คราว  แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าต่อสูต่้อไป จงึ
ยนิยอมให้ ส.ป.ก. จดัสรรที่ดนิให้  โดยได้รบัหนังสอือนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดิน 
(สปก. 4-01) ครอบครวัละ 5 ไร่ เท่ากบักลุ่มถูกอพยพ แต่ผูร้อ้ง 11 รายยงัไม่ยนิยอม สาเหตุขอ้พพิาท
เกดิจากการก่อสรา้งมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) โดยใชท้ีส่าธารณ ประโยชน์ทุ่งคลองปุด ทุ่งหาด
ทรายขาว ทุ่งบ่อนิง ทีเ่ดมิมเีน้ือที ่7,773 ไร่ แต่มาออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (นสล.) เลขที ่นศ. 
0119 ไดเ้น้ือทีถ่งึ 10,560 ไร่เศษ  และต่อมาขอออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (นสล.) อกี 1 แปลง 
เลขที่ นศ. 0423 เน้ือที่ 775 ไร่ ในที่สาธารณะทุ่งคลองปุด ทุ่งหาดทรายขาว และทุ่งบ่อนิง แปลง
เดียวกัน รวมได้เน้ือที่ทัง้หมด 11,335 ไร่ ที่ดินแปลงสาธารณประโยชน์ดังกล่าว มีประชาชนอยู่
ครอบครองมาก่อน  900 กวา่ครวัเรอืน และมจีาํนวนมากทีม่หีนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 ก., 
น.ส. 3)  ใบแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค. 1) และใบเสยีภาษบีาํรุงทอ้งที ่มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
(มวล.) ยงัขอใชท้ีส่าธารณประโยชน์ทุ่งบา้นไผ่อกี 1 แปลง ซึง่เดมิมกีารสงวนไว ้ตามทะเบยีนมเีน้ือที ่
1,681 ไร่ แต่มาขอออกออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (นสล.) เลขที ่นศ. 0118 เน้ือที ่1,911 ไร่เศษ 
รวมพืน้ทีม่หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) ขอใช ้13,346 ไร่ ประชาชนคดัคา้นวา่ มกีารขยายขอบเขตที่
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สาธารณะเกนิความเป็นจรงิ และไม่เป็นธรรมต่อราษฎรทีถ่อืครองมายาวนาน มกีารต่อสูข้ดัแยง้อย่าง
มากในช่วงแรกเป็นเวลาหลายปี จนต่อมามกีารอนุมตัใิหม้หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) ดําเนินการ
จดัสรรทีด่นิร่วมกบั ส.ป.ก. โดยประกาศเขตปฏริปูทีด่นิในพืน้ทีบ่างสว่นของแปลงทุ่งคลองปุด ทุ่งหาด
ทรายขาว ทุ่งบ่อนิง จาํนวน 3,653 ไร่ ซึง่ทบัซอ้นทีท่าํกนิเดมิของผูร้อ้งกลุ่มที ่1  และจดัทีด่นิใหแ้ก่ผู้
ยนิยอมอพยพครอบครวัละ 5 ไร่ ทําใหช้าวบา้นจํานวนมากไม่ยนิยอมเพราะทีด่นิเดมิมมีากกวา่ 5 ไร ่
และบางรายมใีบแจง้การครอบครองที่ดนิ (ส.ค.1) แต่ในที่สุดชาวบา้นทัง้สองพื้นที่จํายอมรบัที่ดนิ
ครอบครวัละ 5 ไร่  ไปจาํนวนมาก โดยในบรเิวณทีก่่อสรา้ง มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) ยงัมผีูไ้ม่
ยนิยอมอพยพ 32 ราย และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) กาํลงัดาํเนินคดอียูใ่นศาล สว่นผูร้อ้งกลุ่มที ่
1 จาํนวน 11 รายทีอ่ยูใ่นเขตปฏริปูทีด่นิกย็งัไมย่นิยอมเชน่กนั 

 จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสทิธใินการจดัการที่ดนิและป่า ชุดที่ 3 พบว่า พื้นที่
พพิาทเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งคลองปุด ทุ่งหาดทรายขาว ทุ่งบ่อนิง ซึ่งตามทะเบยีน มเีน้ือที ่
7,773 ไร่  เมื่อมกีารออกหนังสอืสําคญัสําหรบัทีห่ลวง (นสล.) กลายเป็นมเีน้ือที ่11,335 ไร่ และที่
สาธารณประโยชน์ทุ่งบา้นไผ ่ซึ่งมเีน้ือทีต่ามทะเบยีน 1,681 ไร่ เมือ่มกีารออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัที่
หลวง  (นสล . )  กลายเ ป็นมีเ น้ื อที่  1,911 ไร่  ต่อมามีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ดงักล่าว ทําให้อํานาจในการจดัและดูแลที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นอํานาจของ
คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิระดบัจงัหวดั (คปจ.) ในการพจิารณาคดัเลอืกบุคคล การพฒันาปรบัปรุงพืน้ที่
ใหเ้หมาะสม และการจดัผงัลงแปลง แต่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิระดบัจงัหวดั (คปจ.) มไิดด้ําเนินการ
ตามระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ว่าดว้ย หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการ
คดัเลอืกเกษตรกร พ.ศ. 2535 ทีป่ระกาศเมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2535 ซึ่งเกษตรกรจะมสีทิธไิดร้บัทีด่นิ
จากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม แต่กม็อบใหม้หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) ดาํเนินการโดยมไิดม้ี
กระบวนการดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ ส.
ป.ก. กไ็ดเ้หน็ชอบกบั มวล.จนทาํใหเ้กดิปญัหาสบัสนและทบัซอ้นในพืน้ที ่เชน่   

1. ผูท้ีม่ใีบแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) และ ส.ป.ก. 
ไม่ไดม้กีารตรวจสอบใหช้ดัเจนว่าผูท้ีม่ใีบแจง้การครอบครองทีด่นิ (ส.ค.1) มสีทิธใิน
การครอบครองดกีวา่ 

2. คนทีค่รอบครองอยูเ่ดมิ ไมไ่ดร้บัการพจิารณาตามเกณฑส์าํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ซึ่งแม้จะอยู่ในที่ดินของรฐัสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  กจ็ะพจิารณาจากการครอบครองทําประโยชน์ในทีด่นิอยู่เดมิ
ก่อน หากมคีุณสมบตัติามเกณฑ์ ส.ป.ก. จะไดร้บัการจดัสรรไม่เกนิครอบครวัละ 50 
ไร่ แต่ในกรณีน้ีกลบัไดร้บัการจดัสรรครอบครวัละ 5 ไร่ เท่ากบัผูท้ีถู่กอพยพจากทีต่ัง้ 
มวล. 
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3. ผูเ้ดอืดรอ้นทุกกลุ่มทีเ่ป็นครอบครวัขยาย ไม่ไดร้บัการจดัสรรทีด่นิ ทัง้ทีม่หีลกัเกณฑ ์
ส.ป.ก. ว่า ครอบครวัทีม่บีุคคลทีบ่รรลุนิตภิาวะจะตอ้งไดร้บัการจดัสรรทีด่นิเพิม่อกี 1 
แปลง 

ดงันัน้ เมื่อ มวล.ส่งมอบผงัการจดัแปลงดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิระดบัจงัหวดั 
(คปจ.) โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดบัจงัหวดั (คปจ.) ไม่ได้พจิารณารายละเอียดตามเกณฑ ์
ส.ป.ก. และกลบัดาํเนินการตามที ่มวล. เสนอ จงึสง่ผลใหเ้กดิปญัหาดงักลา่วขึน้ 

การที่มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ (มวล.) และกล่าวอ้างว่า ที่ดิน นสล. ทัง้ 3 แปลงที่ยกให้
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) มสีทิธใินทีด่นิทัง้ 3 แปลงนัน้ แต่
เมือ่มกีารมอบพืน้ที ่3,653 ไร่  ให ้ส.ป.ก. จดัสรรใหช้าวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ และมพีระราชกฤษฎกีา
ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่นัน้จึงตกเป็นของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ตามกฎหมายปฏริปูทีด่นิ ดงันัน้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) และจะอา้งสทิธิ
เหนือทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิไมไ่ด ้

คณะอนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและป่า ชุดที ่3 จงึมคีวามเหน็ว่า การจดัทีด่นิใหก้บั
ราษฎรผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการตัง้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ในเขตปฏริปูทีด่นิ มกีารละเมดิสทิธบิุคคล
และชุมชน และมกีารกระทาํทีไ่มเ่ป็นธรรม 

 

รายงานผลการตรวจสอบท่ี 479/2552 เรื่อง สิทธิชมุชน กรณีสาํนักงานปฏิรปูท่ีดิน
จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาํประโยชน์ในเขตปฏิรปูท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) 
ทบัท่ีป่าชมุชนเขาเหล่าใหญ่ผาจนัได ต.ดงมะไฟ อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัลาํภ ู

 ผูร้อ้งเป็นประธานกรรมการป่าชุมชนและราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษ์ป่า (ร.ส.ท.ป.) รุ่นที ่6/48 
คณะกรรมการป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจนัได บ้านผาซ่อนและบ้านโชคชยั ตําบลดงมะไฟ อําเภอ
สวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลาํภู ไดร้อ้งเรยีนวา่ สาํนักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัหนองบวัลาํภูไดอ้อก
หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01) แปลงที1่3 ใหก้บันายไพฑรูย ์วงศค์ําจนัทร ์ทบัทีป่า่
ชุมชนบางสว่น ซึง่พืน้ทีท่ีเ่ป็นปา่ชุมชนทีพ่พิาทดงักลา่ว เป็นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหวัไร่ปลายนาของทีด่นิของ
ชาวบา้นจาํนวน 4 ราย ผูไ้ดร้บัหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01) แปลงที ่4 5 6 และ 7 
ซึง่เดมิก่อนออกหนงัสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01) ลกัษณะของทีด่นิทัง้ 4 แปลง รวมทัง้
แปลงที ่13  มพีืน้ทีจ่ดเขตแดนปา่อนุรกัษ์ โดยปญัหาเกดิขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2537 เมือ่เจา้หน้าทีป่ฏริปูทีด่นิ
ได้ดําเนินการรงัวดัเพื่อออกหนังสอือนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01) ให้กบัชาวบ้าน โดย
เจา้ของทีด่นิแปลงที ่4 5 6 และ7 ไมส่ามารถออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01) ได้
ถงึเขตป่าอนุรกัษ์เพราะเจา้หน้าที่สํานักงานปฏริูปทีด่นิ อ้างว่าเป็นป่าไมห้นาแน่นไม่สามารถหนังสอื
อนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01) ได้ ซึ่งเจ้าของที่ดนิทัง้ 3 รายก็ยอมรบัตามความเหน็นัน้  
ต่อมาปี 2542 ชาวบา้นไดป้ระชุมจดัตัง้ปา่ชุมชน โดยขอความยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีต่ดิกบัผาฮวก 
ผาจนัได ผาน้ํารอด และป่าชุมชน รวมทัง้เจ้าของที่ดนิทัง้ 3 แปลง ที่เป็นที่พพิาทด้วย ในปี 2545 
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สํานักงานปฏริูปที่ดนิจงัหวดัหนองบวัลําภูได้ออกหนังสอือนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01) 
แปลงที ่13 กลุม่ที ่4312 ใหน้ายไพฑรูย ์วงศค์าํจนัทร ์ ซึง่ปรากฏวา่หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ 
(ส.ป.ก. 4-01) ดงักลา่ว ครอ่มทีด่นิหวัไรป่ลายนาของทีด่นิแปลงที ่3 5 6 และ7 ซึง่ไดม้กีารจดัตัง้เป็นปา่
ชุมชนแลว้  

 จากการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของคณะอนุกรรมการสทิธใินการจดัการที่ดนิและป่า ชุดที่ 2 
พบว่า ที่ดนิดงัที่พพิาทดงักล่าวนัน้ อยู่ในเขตปฏริูปที่ดนิป่าเก่ากลอย - นากลาง (คจก.) มพีระราช
กฤษฎกีากําหนดเขตที่ดนิใหเ้ป็นเขตปฏริูปที่ดนิ พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบั
กฤษฎีกาเล่ม 111 ตอนที่ 16 ก ลงวนัที่ 18 พ.ค. 37 และพระราชบญัญัติการปฏิรูปที่ดินที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2532 ให้
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอีํานาจนําทีด่นินัน้มาใชใ้นการปฏริปูทีด่นิเพือ่การ
เกษตรกรรมได ้ซึ่งคณะกรรมการปฏริูปที่ดนิจงัหวดัหนองบวัลําภู มมีตกิารประชุมครัง้ที่ 1/2549 ลง
วนัที ่9 กรกฎาคม 2545 และประกาศผลการคดัเลอืกเกษตรกรใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิในเขตปฏริูป
ทีด่นิ ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2545 อนุญาตให ้นายไพฑรูย ์วงศค์าํจนัทร ์เขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริูป
ที่ดนิ แปลงที่ 13 กลุ่มที่ 4312 เน้ือที่ 39 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ดงันัน้ หนังสอือนุญาตจงึชอบตาม
ระเบยีบกฎหมายเพือ่การปฏริูปทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม  ในวนัที ่3 ตุลาคม 2549 สาํนักงานปฏริูป
ที่ดนิจงัหวดัหนองบวัลําภู เอกสารที่ นภ 0011/9155 แจ้งว่าในการประชุมครัง้ที่ 4/2549 เมื่อวนัที่ 6 
กนัยายน 49 มมีตใิหส้าํนักงานการปฏริปูทีด่นิหนองบวัลาํภู ตรวจสอบทีด่นิสาธารณประโยชน์ในพืน้ที่
ดังกล่าว นอกจากน้ีสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู  อ้างคําชี้แจง สํานักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัหนองบวัลาํภู ต่อสาํนักงานปฏริปูทีด่นิ วา่ กรณีรายละเอยีด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตัง้ป่าชุมชนว่า บ้านผาซ่อน–โชคชัย ไม่ได้มีการจัดตัง้โครงการหรือ
ดาํเนินการของเจา้หน้าทีก่รมปา่แต่อยา่งใด 

จากการลงพืน้ทีต่รวจสอบของคณะอนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา่ ชุดที ่2  พบวา่ 
พื้นที่ดงักล่าวมสีภาพเป็นป่าที่ค่อนข้างหนาแน่นจริง ราษฎรให้การสอดคล้องกนัได้ว่าได้เข้าไปใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีป่า่จรงิ อกีทัง้จากขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บัจากชาวบา้นเจา้ของทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ แปลง
ที ่6  ชีแ้จงวา่อกีสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัหนองบวัลาํภูไมอ่นุญาตใหอ้อกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้
ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 – 01)  ในพืน้ทีห่วัไร่ปลายนาทีม่ลีกัษณะเป็นปา่โปร่ง  แต่
กรณีนายไพฑูรย ์วงศ์คําจนัทร์ จากการอ่านแผนทีภ่ายถ่ายทางอากาศ ปี 2539 พบว่าเป็นทีห่วัไร ่
ปลายนา ประมาณ 7 ไร่ ประกอบกบัคําชีแ้จงของพระบุญเลยฯ ในเอกสารทีบ่อกว่า ไดก้นัไวเ้ป็นป่า 
ไม่ไดท้ําประโยชน์อื่นใด แต่สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดัหนองบวัลําภูกอ็อกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้
ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 – 01) ให ้อกีทัง้การทีร่ปูแปลงทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิของนาย
ไพฑรูย ์ วงศค์าํจนัทร ์ทีอ่า้งวา่เป็นหวัไร่ปลายนาโคง้ลอ้มทีด่นิของราษฎรรายอื่นๆ อกี 4 ราย อนัเป็น
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พืน้ทีเ่ดยีวกนักบัทีส่าํนักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดัหนองบวัลําภูไดเ้คยปฏเิสธทีจ่ะออกเอกสารสทิธใิหก้บั
ชาวบา้นอื่นๆ  มาแลว้ 

จากการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน พบว่า การดูแลป่าชุมชนมีการดําเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม มีหน่วยงานทางราชการหลายหน่วยรับทราบและร่วมให้การสนับสนุน มีการจดัตัง้เป็น
คณะกรรมการ มรีะเบยีบขอ้บงัคบัการฟ้ืนฟูและพฒันาป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ มคีณะกรรมการย่อย 
เพื่อทํากจิกรรม เช่น การทําแนวกัน้ไฟ ซึ่งการดําเนินการชาวบ้านรบัทราบและมสี่วนร่วม โดยการ
บรจิาคทีด่นิเพือ่ทาํแนวกัน้ไฟ มกีารประชุมร่วมกนัมาตลอด ตัง้แต่ปี 2541 จนถงึปจัจุบนั ประกอบกบั
ขอ้มลูทีส่าํนักงานทีด่นิจงัหวดัหนองบวัลาํภูไดร้ายงานต่อ ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองบวัลาํภู กร็ะบุไวว้า่ 
คณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบา้นกว่า 90 ราย ยนืยนัว่าพื้นที่ดงักล่าว เป็นป่าชุมชนที่ชาวบา้น
ช่วยกนัดูแลรกัษามานานกว่า 30 ปี ก่อนการกําหนดเขตปฏริูปทีด่นิ จากความร่วมมอืดงักล่าว ย่อม
เป็นที่ประจกัษ์ว่า ราษฎรรูจ้กัพื้นที่ ป่าชุมชนน้ีกนัเป็นอย่างด ีดงันัน้ หากการทําแผนผงัเมื่อปี 2537 
ราษฎร ไดม้โีอกาสเหน็ผงัแปลงทีด่นิ ส.ป.ก.ทัง้หมด โดยเฉพาะผงัแปลงของทีด่นิของนายบุญเลยฯ ซึง่
มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากคนอื่นๆ จะตอ้งมกีารคดัคา้นอยา่งแน่นอน 

จากการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของคณะอนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและป่า ชุดที ่2 จะ
เหน็ว่าสาํนักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดัหนองบวัลําภู ออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูป
ทีด่นิ (ส.ป.ก.4-01) ใหก้บันายไพฑรูย ์วงศค์าํจนัทร ์ไมถู่กตอ้ง ทาํใหม้กีารละเมดิสทิธชิุมชน เน่ืองจาก
ทาํใหช้าวบา้นไมส่ามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีป่า่ชุมชนได ้
 

รายงานผลการตรวจสอบท่ี   262/2552  เรื่อง  สิทธิในท่ีดิน  กรณี ขอให้หน่วยงาน
ทางราชการจดัสรรท่ีดินทาํกินให้ราษฎร 

ผูร้อ้งและพวกเป็นราษฎรในพืน้ทีต่ําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ซึ่ง
ประสบปญัหาเรื่องทีด่นิทาํกนิ  จงึรวมตวักนัจดัตัง้ “กลุ่มสนัตพิอเพยีงบางสวรรค”์ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อเรียกร้องให้รฐันําที่ดินเอกชนบุกรุกมาจดัสรรให้กบัราษฎรที่ยากจน  ทัง้น้ีจากการตรวจสอบ
เบื้องตน้พบว่า ในพืน้ทีอ่ําเภอพระแสงม ีบรษิทัสวนสุราษฎร์ จํากดั และบรษิทัสหอุตสาหกรรมน้ํามนั
ปาลม์ จํากดั (มหาชน) ไดบุ้กรุกทีด่นิของรฐัซึ่งอยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของกรมปา่ไมแ้ละ ส.ป.ก. จงึเป็น
เหตุใหช้าวบา้นเขา้ไปชุมนุมในทีด่นิแปลงดงักล่าว  เพื่อเรยีกรอ้งใหร้ฐัดําเนินการตรวจสอบทีด่นิของ
บรษิทั และนํามาจดัสรรใหร้าษฎรทีป่ระสบปญัหาเรือ่งทีด่นิทาํกนิต่อไป 

จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า ชุดที่ 3 พบว่า 
บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษัทสวนสุราษฎร์ จํากัด  ได้ทําการ
ครอบครองและทําประโยชน์ในทีด่นิซึ่งอยู่ในเขตปา่ไมถ้าวรหมายเลข 92 แปลงที ่29 รวมเน้ือทีท่ ัง้สิน้
ประมาณ 1,289–3–23 ไร่ และในที่ดนิซึ่งอยู่ในเขตที่ได้มพีระราชกฤษฎกีากําหนดใหเ้ป็นเขตปฏริูป
ทีด่นิ เมื่อปี พ.ศ. 2537 รวมเน้ือทีท่ ัง้สิน้ประมาณ 805–0–82 ไร่ ซึ่งพืน้ทีด่งักล่าวสาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมอีํานาจหน้าทีด่ําเนินการจดัทีด่นิใหแ้ก่เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกร  ตาม
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มาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตักิารปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิม่เตมิ) แต่เมื่อ
ปรากฏว่าบรษิทัทัง้สอง มไิดเ้ป็นเกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกรรตามความหมายของพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว และไม่ปรากฏว่าสํานักงานปฏริูปทีด่นิจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขต
ปฏริปูทีด่นิ  ดงันัน้บรษิทัทัง้สอง จงึครอบครองทีด่นิเขตปา่ไมถ้าวรและเขตปฏริปูทีด่นิโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย  ทัง้น้ีในกรณีแปลงทีด่นิของบรษิทัทัง้สอง ซึ่งมหีนังสอืรงัรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) 
ออกโดยการเดินสํารวจออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2519 และ 2522 และทบัซ้อนเข้าไปในเขตป่าไม้ถาวรและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมนัน้  ปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวา่ออกโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายหรอืไมอ่ยา่งไรและยงัไมไ่ดข้อ้ยตุ ิ

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า ชุดที่ 3 จึงมีความเห็นว่า ผลจากการ
ตรวจสอบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเชื่อไดว้่า  บรษิทัทัง้สองยดึถอื ครอบครอง และทําประโยชน์ทีด่นิ
ของรฐัซึง่อยูเ่ขตปา่ไมถ้าวรและเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  แต่กรมปา่ไม้
และสาํนกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ซึง่มอีาํนาจหน้าทีใ่นการดแูลพืน้ทีใ่นสว่นของปา่ไมถ้าวร
และทีก่นิเขตปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมตามลําดบั  กลบัมไิดด้ําเนินการตามอํานาจหน้าที ่ โดยกรม
ปา่ไมล้ะเลยใหบ้รษิทัทัง้สองยดึถอืครอบครองพืน้ทีป่า่ไมถ้าวรมาอยา่งต่อเน่ือง  ในขณะทีส่าํนกังานการ
ปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการนําที่ดนิที่อยู่ในเขตปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมมาดําเนินการ
จดัสรรใหแ้ก่เกษตรกรรมตามพระราชบญัญตักิารปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมล่าชา้มาก  จงึทําใหเ้กดิ
ความไม่เป็นธรรมแก่ผูร้อ้งและพวกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรคนยากจนและไดล้งทะเบยีนคนยากจน
กบัทางจงัหวดัตามนโยบายแกไ้จปญัหาความยากจนของรฐับาล 

 

รายงานผลการตรวจสอบ 378/2551  เรื่อง สิทธิในทรพัยสิ์น กรณีโครงการฟ้ืนฟพืู้นท่ี
ภาคใต้ท่ีประสบวาตภยัจากใต้ฝุ่ นเกยป์ลกูป่าทบัท่ีดินทาํกิน 

ผูร้อ้ง รอ้งเรยีนว่า บดิาของนายสุชาต ิจนัทร์ช่วง นายวชิยั จนัทร์ช่วง และนายเลก็ แสงผ่อง 
ไดเ้ขา้ไปจบัจองและใชป้ระโยชน์ในทีด่นิพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตําบลสองพีน้่อง อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 
กว่า 30 ปี และเมื่อ พ.ศ. 2531 สํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ไดก้ําหนดใหพ้ืน้ที่
ดงักล่าวอยูใ่นเขตระวางของสาํนักงานการปฏริปูทีด่นิ บดิาของทัง้ 3 คน ไดนํ้าเจา้หน้าทีส่าํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิรงัวดัทําระวางไวเ้พื่อขอออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ (สปก.4-
01) ซึ่งเจา้หน้าทีส่าํนักงานการปฏริูปทีด่นิไดอ้อกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ 
(สปก.4-01)  ใหบ้างสว่น ยงัเหลอืพืน้ทีท่ีย่งัไมไ่ดอ้อกให ้ประมาณ 20 กวา่ไร ่ 

ต่อมาใน พ.ศ.2535 ทางราชการไดจ้ดัใหม้โีครงการปลกูปา่ฟ้ืนฟูวาตภยัใตฝุ้น่เกยข์ึน้ ซึง่พืน้ที่
ปลกูปา่ไดท้บัซอ้นกบัทีด่นิทาํกนิของชาวบา้น ทาํใหเ้กดิปญัหาการทบัซอ้นกบัพืน้ทีท่าํกนิของบุคคลทัง้
สาม ส่วนที่ยงัไม่มหีนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ (สปก.4-01) หลงัจากนัน้ใน 
พ.ศ.2547 กลุ่มราษฎรทีอ่าจไดร้บัผลกระทบไดส้อบถามไปยงัสํานักงานการปฏริูปทีด่นิจงัหวดัชุมพร 
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วา่มกีารเปลีย่นแปลงเขตระวางใหมห่รอืยกเลกิพืน้ทีร่ะวางเดมิหรอืไม ่แต่กไ็มไ่ดร้บัคาํตอบ แจง้เพยีงวา่ 
สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัชุมพรเหน็ใจเกษตรกร อยากออกหนงัสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ใน
เขตปฏริปูทีด่นิ (สปก.4-01) ให ้แต่ตดิอยูท่ีก่รมปา่ไมไ้มย่นิยอม   

เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2550 เจา้หน้าที่ป่าไมโ้ครงการปลูกป่าฟ้ืนฟูวาตภยัใตฝุ้่นเกย ์นําโดย
นายประมวล ขนัธธง กบัเจา้หน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นอกเครื่องแบบ กองร้อยตํารวจ
ตะเวนชายแดนที่ 411 (น้ําตกกะเปาะ) ไดเ้ขา้จบักุมนายสุชาตฯิ นายวชิยัฯ และนายเลก็ฯ ขณะทัง้ 3 
คน ทําการตดัหญ้าวชัพชืในพืน้ทีท่ํากนิส่วนทีย่งัไม่มหีนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูป
ทีด่นิ (สปก.4-01) โดยในขณะจบักุม ตชด.ไดใ้ชอ้าวุธปืนสงครามขม่ขูโ่ดยจีท้ีศ่รีษะของผูถู้กจบักุมทัง้ 3 
คน ซึ่งไม่มอีาวุธและไม่ไดข้ดัขนืแต่อย่างใด ต่อมาเจา้หน้าทีไ่ดนํ้าผูต้อ้งหาทัง้ 3 คน ส่งตวัไปที ่สถานี
ตํารวจภูธรตําบลสลุย อ.ท่าแซะและถูกแจง้ขอ้กล่าวหาวา่ "บุกรุกพืน้ทีโ่ครงการปลกูปา่ฟ้ืนฟูวาตภยัใต้
ฝุ่นเกย์ จํานวน 1 ไร่" ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร
ตาํบลสลุย 

จากกรณีดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า ผูร้อ้งไดค้รอบครองและทําประโยชน์ในทีด่นิ  แปลงพพิาทจรงิ
ตัง้แต่ปี 2526 โดยผูร้อ้งมใีบตอบรบัคาํขอหนังสอืสทิธทิาํกนิในปา่สงวนแห่งชาต ิปา่รบัร่อและสลุย และ
แผนทีต่น้ร่าง กลุ่มที ่480 ของ ส.ป.ก. และพืน้ที ่มรี่องรอยการทาํประโยชน์ดงันัน้ การดาํเนินการออก
หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ(สปก.4-01) ทีล่่าชา้ทาํใหช้าวบา้นถูกเจา้หน้าทีป่า่
ไมเ้ขา้จบักุมดําเนินคดจีากการบุกรุกโครงการปลูกปา่ฟ้ืนฟูพืน้ทีภ่าคใตท้ีป่ระสบวาตภยัจากใตฝุ้น่เกย ์
ของกรมปา่ไม ้ในพืน้ทีพ่พิาท 

รายงานผลการตรวจสอบท่ี  240/2552  เรื่อง สิทธิมนุษยชน กรณีมหาวิทยาลยัทกัษิณ
ขอใช้พื้นท่ีสาธารณะเพ่ือก่อตัง้วิทยาลยัภมิูปัญญาชุมชนและวิทยาเขตพทัลุง ทบัซ้อนพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ของชมุชน และพืน้ท่ีเขตปฏิรปูท่ีดิน (ส.ป.ก.) ของราษฎร 

ผูร้อ้งทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากการทีม่หาวทิยาลยัทกัษณิไดเ้ขา้มาครอบครองทีด่นิสาธารณะ
ประโยชน์ “ทุง่สระ” เพือ่ก่อสรา้งวทิยาลยัภูมปิญัญาชุมชน มหาวทิยาลยัทกัษณิในขณะทีผู่ร้อ้งที ่2 เป็น
ราษฎรตําบลบา้นพรา้ว อําเภอปา่พะยอม จงัหวดัพทัลุง ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาครอบครอง
และก่อสรา้งมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง และอาจจะทําใหส้ทิธไิด้รบัการจดัสรรที่ดนิในเขต
ปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมจากการประกาศแนวเขตทีด่นิสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ในทีด่นิใน
แนวเขตปฏริปูทีด่นิ 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของคณะอนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา่  ชุดที ่3  ไดแ้บ่ง
ประเดน็การตรวจสอบออกเป็น 2 ประเดน็  ดงัต่อไปน้ี 

ประเดน็ที ่1 การดําเนินการก่อสรา้ง มหาวทิยาลยัทกัษณิ ในเขตตําบลพนางตุง อําเภอควน
ขนุน จงัหวดัพทัลุง มกีารกระทาํทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนต่อผูร้อ้งที ่1 หรอืไม ่อยา่งไร 
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จากมตขิองสภาตาํบลพนางตุง เมือ่ 8 กรกฎาคม 2537 ทีเ่หน็ชอบใหม้หาวทิยาลยัศรนีครนิทร์
วโิรฒ (ต่อมาเป็นมหาวทิยาลยัทกัษณิ) ใชพ้ืน้ที ่“ทุ่งสระสาธารณประโยชน์” ประมาณ 1,500 ไร่ โดน
เจตนารมณ์ เพื่อสละพื้นทีข่องชุมชนใหก้่อสรา้งมหาวทิยาลยั แต่ต่อมามหาวทิยาลยัทกัษณิ ไดข้อใช้
พืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ ‘ทุง่ลานโย’ ตาํบลบา้นพรา้ว อาํเภอปา่พะยอม จงัหวดัพทัลุง จาํนวนประมาณ 
3,000 ไร่ ซึง่จงัหวดัพทัลุงไดม้ปีระกาศลงวนัที ่10 มนีาคม 2538 ใหร้าษฎรแจง้รบัค่าชดเชยอาสนิโดย
มกีารก่อสรา้งตัง้แต่ปี 2541 ทางองคก์ารบรหิารสว่นตําบลพนางตุง จงึมมีตวินัที ่15 ตุลาคม 2552 เป็น
เอกฉนัขอทีด่นิสาธารณะประโยชน์ทุง่สระ สว่นทีม่หาวทิยาลยัทกัษณิ ขอใชค้นื เน่ืองจากไมเ่ป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน ทีเ่สยีสละพืน้ทีท่ํากนิ และวตัถุประสงคก์ารขอใชเ้ปลีย่นแปลงจากเดมิ และ
เพือ่ใชป้ระโยชน์รว่มกนัของชุมชน 

การทีม่หาวทิยาลยัทกัษณิไดก้่อสรา้งในพืน้ท่าธารณะประโยชน์ใน ตําบลบา้นพรา้ว อําเภอปา่
พะยอม จงัหวดัพทัลุง ถงึ 3,500 ไร่ จงึสมควรทีจ่ะเพยีงพอแลว้ ประกอบกบัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
พนางตุง กม็มีตขิอคนืตัง้แต่ปี 2542 ดงันัน้การทีม่หาวทิยาลยัทกัษณิอา้งสทิธทิีเ่คยขอใชพ้ืน้ทีจ่ากสภา
ตําบลพนางตุง เมื่อปี 2537 จงึเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน และไมเ่ป็นธรรมต่อราษฎรผูร้อ้งที ่1 ตาม
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 56 และ 59 และ 290 

ประเดน็ที ่2 การก่อสรา้งมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ใน อําเภอป่าพะยอม จงัหวดั
พทัลุง มกีารกระทาํทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนต่อผูร้อ้งที ่2 หรอืไม ่อยา่งไร 

จากทะเบยีนทีส่าธารณะประโยชน์ ‘ทุ่งลานโย’ ไดข้ึน้ทะเบยีนไวต้ามประกาศอําเภอ เมือ่วนัที ่
10 ตุลาคม 2535 โดยแจง้เน้ือทีไ่ว ้40,000 ไร่ ซึง่ทศิตะวนัตก ระยะ 100 เสน้ จดปา่ไมเ้คีย่มงามสงวน 
แต่เมือ่มหาวทิยาลยัทกัษณิ มาขอใชป้ระมาณ 3,000 ไร ่ทางอาํเภอและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กลบัไมม่ี
การรงัวดัออก หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (นสล.) เพือ่กําหนดขอบเขตทีช่ดัเจน แต่จงัหวดัพทัลุงกลบั
มอบพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ และมปีระกาศตัง้แต่ 10 มนีาคม 2538 ซึ่งทบัที่ทํากนิ ที่อยู่อาศยัของ
ราษฎรจํานวนมาก ดงัมปีระกาศใหแ้จง้ทรพัยส์นิ สิง่ปลูกสรา้ง ผลอาสนิ เพื่อรบัค่าชดเชย และจะจดัที่
อยู่ใหอ้าศยัใหค้รอบครวัละ 2 ไร่ ทัง้ทีย่งัไม่ไดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชพ้ืน้ทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย เพยีงแต่มี
การรงัวดัปกัเขตเมื่อ 9 กุมภาพนัธ์ 2541 และมรีาษฎรคดัคา้นโดยเฉพาะผูร้อ้งที ่2 ซึ่งเคยมใีบ สทก. 
ออกโดยกรมปา่ไมต้ัง้แต่ปี 2532 และเมื่อมกีารประกาศเขตปฏริูปทีด่นิมกีารรงัวดัพืน้ทีส่งวนฯ กไ็ดร้บั
ใบ ส.ป.ก. 4 –01 ทัง้หมดยกเวน้กลุม่ผูร้อ้งที ่2 ในเน้ือทีป่ระมาณ 300 ไร่ ซึง่ไดร้บัการรงัวดัจนไดใ้บ ส.
ป.ก. 4 – 98 แลว้ 
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เมื่อมหาวทิยาลยัทกัษณิปกัหลกัลอ้มรัว้พืน้ทีพ่พิาทของผูร้อ้งที ่2 โดยอา้งว่าเป็นทีส่าธารณะ
ทุ่งลานโยทีไ่ดร้บัอนุญาต ทัง้ทีไ่ม่มกีารตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณะมาก่อน และราษฎรไดท้ํากนิมา
ยาวนานมหีลกัฐานแน่ชดัมคีาํสัง่ที ่47/2551 แต่งตัง้คณะทาํงานในการรงัวดัออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัที่
หลวง (นสล.) และนายอาํเภอปา่พะยอม มคีาํสัง่ที ่235/51 แต่งตัง้คณะทาํงานเพือ่ร่วมชีร้บัรองแนวเขต
เพื่อออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (นสล.) ซึ่งผลการเดนิสาํรวจปรากฏว่าทีด่นิกลุ่มผูร้อ้งที ่2 อยู่ใน
เขตปฏริปูทีด่นิโครงการปา่เกาะเต่า – คลองเรยีน อยูน่อกเขตทีส่าธารณะ 

ดงันัน้ การก่อสร้างมหาวทิยาลยัทกัษิณ โดยล้อมรัว้พพิาท ไม่ให้ผูร้้องที่ 2 เขา้ไปทํากนิใน
ที่ดนิเดมิและยงัมกีารขุดคลอง ขุดดนิ ในพื้นที่พพิาท โดยไม่แก้ไขปญัหาใดๆ ให้ผู้ร้อง จงึเป็นการ
ละเมดิสทิธใินทีด่นิ และสทิธใินทรพัยส์นิของผูร้อ้ง 

 
8.5  วิเคราะหก์ารละเมิดสิทธิ 
 ปญัหาการละเมดิสทิธใินทีด่นิในเขตปฏริปูทีน่ัน้ ไมไ่ดม้ปีระเดน็ทีม่คีวามขดัแยง้รุนแรง  แต่ถา้
ปญัหาดงักล่าวเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักรณีอื่นๆ เช่น หน่วยงานราชการ หรอืเอกชน ขออนุญาตเขา้ใช้
ประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ ปญัหาการละเมดิดงักล่าวจะเพิม่ระดบัความรุนแรงมากขึน้  ซึ่งอาจดูได้
จากการศกึษาทัง้ 5 กรณีประกอบกบัเรื่องเรื่องเรยีนในคณะอนุกรรมการ พบวา่มปีระเดน็ละเมดิสทิธทิี่
สาํคญัคอื  

1. หน่วยงานราชการมีความต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น กรณีการให้
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์เขา้มามอีํานาจในการจดัทีด่นิ  แมว้า่คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจงัหวดัจะมกีาร
รบัรองภายหลงั แต่กเ็ป็นการจดัทีด่นิทีไ่มเ่ป็นธรรม ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งราษฎรทีค่รอบครอง
ทีด่นิกบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และนําสู่การทําลายอาสนิและแจง้ความดําเนินคดกีบัชาวบา้นโดย
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  แมก้ารกระทําดงักล่าว ส.ป.ก.  ไม่ใช่ผูก้ระทําและเป็นคู่ขดัแยง้หลกั  แต่ถอื
วา่ ส.ป.ก. เป็นสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิการละเมดิสทิธแิละไมธ่รรมต่อราษฎร 

2. ความล่าชา้ในการดําเนินการปฏริูปทีด่นิ เช่น โครงการฟ้ืนฟูพื้นที่ภาคใตท้ี่ประสบ
วาตภยัจากใต้ฝุ่นเกย์ปลูกป่าทบัที่ดนิทํากิน  ซึ่งผูร้้องได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดนิแปลง
พพิาทจรงิตัง้แต่ปี 2526 และผูร้อ้งมใีบตอบรบัคําขอหนังสอืสทิธทิํากนิในปา่สงวนแห่งชาต ิปา่รบัร่อ
และสลุย และแผนทีต่น้ร่าง กลุ่มที ่480 ของ ส.ป.ก. และพืน้ทีม่รี่องรอยการทาํประโยชน์  แต่เน่ืองจาก
การดําเนินการออกหนังสอือนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปที่ดนิ(สปก.4-01) ที่ล่าช้าทําให้
ชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าจบักุมดําเนินคดีจากการบุกรุกโครงการปลูกป่าฟ้ืนฟูพื้นที่ภาคใต้ที่
ประสบวาตภยัจากใตฝุ้น่เกยข์องกรมปา่ไมใ้นพืน้ทีพ่พิาท  กรณีดงักล่าวน้ีเกดิจาก ส.ป.ก.  ปล่อยปละ
ละเลยไม่ยอมดูแลทีด่นิทีอ่ยู่ความรบัผดิชอบ โดยปล่อยใหก้รมปา่ไมเ้ขา้มาดําเนินการปลูกปา่  แต่เมื่อ
ราษฎรรอ้งเรยีนกไ็มไ่ดเ้ขา้มาดแูล จงึถอืวา่กระทาํดงักล่าวน้ี เป็นสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิการละเมดิสทิธแิละ
ไมธ่รรมต่อราษฎร 
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3. เจา้หน้าทีเ่ลอืกปฏบิตั ิหรอืหรอืปฏบิตังิานผดิพลาด และไม่มกีระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่ชดัเจนของหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง เช่น กรณีสํานักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวดั
หนองบวัลําภู ออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-01) ทบัทีป่่าชุมชน
เขาเหล่าใหญ่ผาจนัได ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคหูา จ.หนองบวัลาํภู  แมพ้ืน้ทีพ่พิาทจะมกีารประกาศเขต
ปฏริูปที่ดนิแล้วกต็าม การที่ ส.ป.ก.เขา้ไปดําเนินการออกหนังสอือนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์ในเขต
ปฏริูปทีด่นิ  (ส.ป.ก. 4 – 01) เมื่อปี 2537 ไดแ้จง้ว่าพืน้ทีพ่พิาทมลีกัษณะเป็นปา่ไม่สามารถออก
หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 – 01) ไดน้ัน้  ต่อมาปี 2545  ส.ป.ก. 
เขา้ไปดาํเนินการออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก. 4 – 01) ในพืน้ที่
พพิาทอกีครัง้ และโดยไมไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากชุมชนหรอืผูนํ้าชุมชนนัน้ๆ  จงึทาํใหเ้กดิขอ้พพิาทขึน้ 
และเมือ่เกดิการรอ้งเรยีนในเรื่องดงักล่าว  ส.ป.ก.  กลบัอา้งเรื่องมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จงัหวดัหนองบวัลาํภแูละประกาศผลการคดัเลอืกเกษตรกรใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ 
เพื่อยนืยนัการออกหนังสอือนุญาตชอบตามระเบยีบกฎหมายเพื่อการปฏริูปทีด่นิเพื่อการเกษตรกรรม  
และอ้างคําชี้แจง สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดัหนองบวัลําภู ต่อสํานักงาน
ปฏริปูทีด่นิวา่ กรณีรายละเอยีดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัตัง้ปา่ชุมชนวา่ บา้นผาซ่อน–โชคชยั ไมไ่ดม้ี
การจดัตัง้โครงการหรอืดําเนินการของเจา้หน้าทีก่รมป่า  แต่ไม่ไดไ้ม่มกีระบวนการตรวจสอบหรอื
แสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจน หากมกีารตรวจสอบหรอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจนแลว้ ส.ป.ก. กพ็บ
ขอ้เทจ็จรงิตามคณะอนุกรรมการสทิธใินทีด่นิและปา่ดาํเนินการตรวจสอบ  จากกรณีดงักล่าวน้ี  แม ้ส.
ป.ก. มอีํานาจในการจดัทีด่นิตามกฎหมาย แต่ของเจา้หน้าทีด่งักล่าว ถอืเป็นการละเมดิสทิธชิุมชนตาม
บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550   

 
8.6 สรปุและข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษาพบว่าปญัหาการละเมดิสทิธใินทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ ไม่ไดม้ปีระเดน็ทีม่คีวาม
ขดัแยง้รุนแรงมาก  สว่นใหญ่เป็นเรื่องความล่าชา้ในการจดัทีด่นิ  การตคีวามเรื่องการทบัซอ้นกบัพืน้ที่
ปา่  การตคีวามเรือ่งคุณสมบตัเิกษตรกร การอนุญาตใหใ้ชพ้ืน้ที ่เชน่ กรณกีารทาํเหมอืงแร่ฯ การจดัคน
เข้าแปลง  และอํานาจในการจัดการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินที่ไม่มีคุณสมบัติเป็น
เกษตรกร  ผูศ้กึษาเหน็วา่ควรมกีารปรบัปรุงดงัน้ีคอื 

1. รฐับาลตอ้งใหค้วามสาํคญัในการปฎริปูทีด่นิมากกวา่เดมิ  โดยการอุดหนุนทรพัยากรใหแ้ก่ 
ส.ป.ก. ใหม้ากขึน้ไมว่า่จะเป็นบุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ในการทาํงาน  

2. ในพื้นที่ที่ไดจ้ดัให้ราษฎรไปแล้ว  รฐับาลต้องให้เงนิอุดหนุนเกษตรกรผ่านกองทุนปฎริูป
ทีด่นิเพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถพึง่ตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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3. ตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญตักิารปฎริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรมใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วม
มากขึน้ในทุกๆ ดา้น  และให ้ส.ป.ก. มอีํานาจในการจดัการกบัผูค้รอบครองทีด่นิในเขตปฎริปูทีด่นิโดย
มบีทลงโทษทีห่นกัมากขึน้  

4. ในพืน้ทีท่ีม่กีารอนุญาตใหป้ระกอบกจิการอื่นนอกเหนือจากการทําการเกษตร  ตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากชุมชน และ ส.ป.ก. ทาํการประชาคมก่อน     
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ตารางที่ 8 ข้อมลูรายงานตรวจสอบประเภทที่ ส.ป.ก. ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

ลาํดบั คาํร้อง เรื่อง ข้อมลู ประเดน็ละเมิด/มาตรการ 

1. 479/2552 สทิธขิองชุมชน กรณี ส.ป.ก. จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูกาํหนดเขตปฏริปูทีด่นิและ
ออก ส.ป.ก.4-01 ทบัทีป่า่ชุมชนเขาเหลา่ใหญ่ผาจนัได ต.ดงมะไฟ อ.สวุรรณ
คหูา จ.หนองบวัลาํภู 
สาระสาํคญั 
สาํนกังานปฏริปูทีด่นิ จ.หนองบวัลาํภ ูออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ทบัเขตปา่
ชุมชน 

พรบ.สปก 
พรบ.ปา่ชุมชน 

มกีารออกเอกสาร สปก.4-01 ใหก้บัผูถ้กูรอ้งอยา่งไม่
ถกูตอ้ง เป็นการละเมดิสทิธชิุมชน 
มาตรการ 
ให ้ส.ป.ก.  จ.หนองบวัลาํภ ูเพกิถอน สปก.4-01 ของนาย
ไพฑรูย ์วงศค์าํจนัทร ์เฉพาะสว่นทีเ่ป็นปา่ชุมชน โดยให้
ดาํเนินการภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานฉบบั
นี้ 
 

2. 240/2552 สทิธชิุมชน กรณีมหาวทิยาลยัทกัษณิขอใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเพือ่ก่อตัง้วทิยาลยั
ภมูปิญัญาชุมชนและวทิยาเขตพทัลุง ทบัซอ้นพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ของชุมชน 
และพืน้ทีเ่ขตปฏริปูทีด่นิ ของราษฎร 
สาระสาํคญั 
มหาวทิยาลยัทกัษณิมาขอใชพ้ืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ก่อสรา้งมหาวทิยาลยั 
และมกีารรงัวดัเขตกนิเขา้ไปในพืน้ที ่สปก.ของชาวบา้น รวมกนัเป็นจาํนวน 
300 ไร ่ณ อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง 

 การก่อสรา้งมหาวทิยาลยัทกัษณิทัง้สองแห่งยงัไมไ่ดม้กีาร
ขอใชป้ระโยชน์ซึง่ไมถ่กูตอ้งตามขัน้ตอน ระเบยีบ ขอ้
กฎหมาย ซึง่เป็นการละเมดิสทิธชิุมชนและองคก์าร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
มาตรการ 
1. ใหม้หาวทิยาลยัยตุกิารก่อสรา้งใดๆในพืน้ทีข่อ้พพิาท 
จนกวา่จะไดด้าํเนินการขอใชพ้ืน้ทีใ่หถ้กูตอ้งตามขัน้ตอน
กฎหมายและเคารพต่อสทิธชิุมชน 
2. ให ้ ส.ป.ก. เรง่ดาํเนินการจดัสรรทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ
ใหก้บัราษฎร ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่ไดร้บั
รายงานฉบบันี้ 
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3. ให ้ม.ทกัษณิ ชดเชยคา่เสยีสทิธปิระโยชน์ในการ
ประกอบอาชพี ในพืน้ทีข่องผูเ้ดอืดรอ้น ตามระยะเวลาที่
ไมไ่ดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จรงิตามความเหมาะสม ภายใน 
60 วนั นบัตัง้แต่ไดร้บัรายงานฉบบันี้ 
4. ใหก้ระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบระเบยีบและแนวทาง
ปฏบิตัใิหช้ดัก่อนวา่ ม.ทกัษณิ มสีถานะเป็นทบวง
การเมอืง เพื่อกําหนดขัน้ตอนทีถ่กูตอ้งในการขอใช้
ประโยชน์ทีด่นิภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัรายงานฉบบันี้ 
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3. 378/2551 กรณีโครงการฟื้นฟูพืน้ทีภ่าคใตท้ีป่ระสบวาตภยัจากใตฝุ้น่เกยป์ลกูปา่ทบัทีด่นิ
ทาํกนิ 
สาระสาํคญั 
ผูร้อ้งที ่1 ถกูเจา้หน้าทีป่า่ไมห้วัหน้าโครงการฟื้นฟูพืน้ทีภ่าคใตท้ีป่ระสบวาต
ภยัจากใตฝุ้น่เกยว์า่ ไดจุ้ดไฟเผาทีข่องตวัเองและลามไปในเขตพืน้ทีส่วนปา่
โครงการฯ ทัง้ยงักลา่วหาวา่ยงัไมไ่ดร้บัเอกสารสทิธ ิสปก. 4-01 
ผูร้อ้งที ่2 ถกูเจา้หน้าทีป่า่ไมห้วัหน้าโครงการฟื้นฟูพืน้ทีภ่าคใตท้ีป่ระสบวาต
ภยัจากใตฝุ้น่เกยร์ว่มกบัตาํรวจตระเวนชายแดนนอกเครือ่งแบบจบัตวั ขณะ
นําเอาเครือ่งตดัหญา้เขา้ไปตดัหญา้และวชัพชืในทีด่นิทาํกนิทีย่งัไมไ่ดร้บั
เอกสารสทิธ ิสปก. 4-01 โดยแจง้ขอ้หาบุกรกุ แผว้ถาง ทาํลายสภาพปา่ให้
ไดร้บัความเสยีหายและเสือ่มสภาพ เป็นความผดิตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาต ิ

 ผูร้อ้งไดค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิแปลงพพิาท
จรงิตัง้แต่ปี 2526 จรงิ โดยผูร้อ้งมใีบตอบรบัคาํขอหนงัสอื
สทิธทิาํกนิในปา่สงวนแห่งชาต ิปา่รบัรอ่และสลุย และแผน
ทีต่น้รา่ง กลุม่ที ่480 ของ สปก. และพืน้ทีม่รีอ่งรอยการทาํ
ประโยชน์และการดาํเนินการปลกูสรา้งสวนปา่ของ
โครงการฟื้นฟูพืน้ทีภ่าคใตท้ีป่ระสบวาตภยัจากใตฝุ้น่เกย ์
ของกรมปา่ไม ้ในพืน้ทีพ่พิาท ถอืเป็นการละเมดิสทิธใิน
ทรพัยส์นิของผูร้อ้ง 
มาตรการ 
1. ใหก้รมปา่ไมป้รบัปรงุและกนัแนวเขตพืน้ทีส่วนปา่
โครงการฟื้นฟูพืน้ทีป่ระสบวาตภยัจากพายใุตฝุ้น่เกยอ์อก
จากทีด่นิของผูร้อ้งและประชาชนรายอื่น ทีม่หีลกัฐานการ
สาํรวจรงัวดักระจายสทิธถิอืครองทีด่นิตามแผนทีต่น้รา่ง 
เมือ่ปี 2532 ของ ส.ป.ก. ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัที่
ไดร้บัรายงานฉบบันี้ 
2. ให ้สปก. ไดร้บัรองสทิธขิองผูร้อ้งและประชาชนทีม่ี
ปญัหาเดยีวกนั ทีไ่ดร้บัการสาํรวจรงัวดักระจายสทิธถิอื
ครองทีด่นิตามแผนทีร่ะวาง ปี2532 ของ สปก.โดย
คาํนึงถงึสทิธกิารครอบครองและความมัน่คงในทีด่นิของ
ประชาชน ทัง้นี้ใหด้าํเนินการภายใน 180 วนั นบัตัง้แต่
ไดร้บัรายงานฉบบันี้ 
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9. การละเมิดสิทธิท่ีดินเอกชน 
 

9.1 ความเป็นมาและภาพรวมสถานการณ์ปัญหา 
 ทีด่นิเอกชนหมายถงึทีด่นิทีร่ฐัอนุญาตใหเ้อกชนถอืครอง แบ่งไดส้องส่วนคอืทีด่นิมกีรรมสทิธิ ์
และทีด่นิทีร่ฐัอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ โดยมหีนังสอืสาํคญัแสดงสทิธใินทีด่นิหรอืเอกสารทางราชการอื่น
เป็นหลกัฐาน เช่น หนังสอืสําคญัแสดงกรรมสทิธิ ์ไดแ้ก่ โฉนดทีด่นิ โฉนดแผนที ่โฉนดตราจอง และตราจอง          
ทีต่ราว่าไดท้ําประโยชน์แลว้ฯ หนังสอืสําคญัแสดงสทิธปิระเภทอื่น ไดแ้ก่ ใบจอง (น.ส. 2, น.ส. 2ก) 
แบบแจง้การครอบครอง (ส.ค.1) หนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ (น.ส.3,น.ส.3 ก.) ผูค้รอบครองทีด่นิ
ดงักล่าวมเีพยีงสทิธคิรอบครองเท่านัน้ และเอกสารทางราชการอื่น ไดแ้ก่ แบบชําระภาษบีํารุงทอ้งที ่
มใิช่หนังสอืแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ แบบประเมนิการเสยีภาษี
บํารุงทอ้งทีก่่อนการชําระเงนิภาษบีํารุงทอ้งที ่(ภ.บ.ท.5) แบบใบเสรจ็รบัเงนิภาษบีํารุงทอ้งทีท่ีบุ่คคล
ตอ้งชาํระภาษบีาํรุงทอ้งทีต่ามพระราชบญัญตัภิาษบีาํรุงทอ้งที ่พ.ศ. 2508 (ภ.บ.ท.11) เพือ่บาํรุงทอ้งที่
ทีต่นเขา้ครอบครองและทาํประโยชน์ 
 การถอืครองทีด่นิของเอกชน1 จากเอกสารเชงิประวตัศิาสตร์ ในเรื่องพฒันาการกฎหมายว่า
ด้วยการถือครองที่ดนิเอกชนตัง้แต่ พ.ศ. 2489 - 2549 พบว่าประวตัิศาสตร์การถือครองที่ดนิของ
เอกชนเป็นไปตามพระราชประสงคข์องพระมหากษตัรยิใ์นยุคสมยัการปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์              
ทีจ่ะทรงมอบทีด่นิใหแ้ก่ราษฎร สมยัรชักาลที ่5 มพีระราชบญัญตัอิอกตราจองทีด่นิชัว่คราว ร.ศ.121  
มกีฎหมายออกโฉนดทีด่นิฉบบัแรก2 มกีารปรบัระบบกรรมสทิธิใ์หมด่ว้ยการปฏริปูระบบกฎหมายทีด่นิ
จากกฎหมายตราสามดวงให้เป็นระบบกรรมสิทธิท์ี่ดินแบบทอแรนส์ (โฉนดแผนที่) พ.ศ. 2444 
กฎหมายทีด่นิระบบทอแรนส ์คอื ระบบการจดทะเบยีนทีด่นิในรฐัออสเตรเลยีใต ้ซึง่ผา่นความเหน็ชอบ
จากสภาฯ และตราเป็นพระราชบญัญตัใินปี ค.ศ.1857 โดยยดึหลกัความเรยีบงา่ยในการโอนกรรมสทิธิ ์
การมแีผนที่อยู่หลงัโฉนดทําให้ไม่จําเป็นต้องสอบสวนหรอืรงัวดัใหม่ซึ่งส่งผลให้เกิดความรวดเร็ว
รวมทัง้ประหยดัค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิ ์นอกจากนัน้รฐัยงัทําหน้าทีเ่ป็นนายประกนักรรมสทิธิ ์
ของผู้ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของคนสุดท้ายในทะเบียน โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะกรณีการฉ้อฉลเท่านัน้             
สมยัรชักาลที ่6 มพีระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิใหป้ระชาชนเขา้จบัจองทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่าของรฐัได ้
ซึง่เป็นรากฐานการถอืครองทีด่นิจนถงึปจัจุบนั 
 ภายหลงัจากที่ประเทศเปลี่ยนแปลงทางปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา              
มกีฎหมายหลายฉบบัที่มุ่งถึงการบรหิารงานที่ดนิของรฐั ได้แก่ พระราชบญัญตัจิดัที่ดนิเพื่อการครองชพี 
พ.ศ. 2485 พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการหวงหา้มทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 

                                                            
1รงัสรรค ์แสงสขุ, สนีุย ์มลัลกิะมาลย,์ พฒันาการกฎหมายวา่ดว้ยการถอืครองทีด่นิเอกชน, พ.ศ. 2550 
2วรีวฒัน์ อรยิะวริยิานันท์, พุทธกาล รชัธร, แล ดลิกวทิยรตัน์, ววิฒันาการของการปฏริูปที่ดนิในประเทศไทย : 

ศกึษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏริปูทีด่นิ (พ.ศ. 2475 -  2518)  
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พ.ศ. 2478 พระราชบญัญตัคิวบคุมการไดม้าซึ่งทีด่นิโดยหา้งหุน้ส่วนและบรษิทัจํากดัเพื่อคา้กําไร พ.ศ. 2485 
และพระราชบญัญตัทิีด่นิในสว่นทีเ่กีย่วกบัคนต่างดา้ว พ.ศ. 2486  
 ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 ได้ประมวลเอากฎหมายฉบบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังานที่ดนิ 
เป็นกฎหมายทีจ่ดัระบบการถอืครองที่ดนิของเอกชนโดยกําหนดประเภทของเอกสารสทิธเิป็น โฉนดที่ดนิ 
และหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ทีแ่สดงความเป็นกรรมสทิธิแ์ละสทิธคิรอบครอง กฎหมายฉบบัน้ี           
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิมากถงึ 13 ครัง้ 

สมยัรัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์3 (พ.ศ. 2501 - 2506) อยู่ในช่วงเวลาที่โลกถูกแบ่ง
ออกเป็นสองอุดมการณ์ คอื อุดมการณ์แบบเศรษฐกจิเสรนํีาโดยสหรฐัอเมรกิาและอุดมการณ์เศรษฐกจิ
แบบรวมศูนย์(คอมมิวนิสต์) นําโดยสหภาพโซเวียตและสาธารณรฐัประชาชนจีน หรือที่เรียกว่า 
สงครามเย็น ประเทศไทยกลายเป็นเป้าหมายและจุดยุทธศาสตร์ของทัง้สองอุดมการณ์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและธนาคารโลกได้ยื่นขอ้เสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ การทหาร การศึกษา 
รวมทัง้แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่1 จากธนาคารโลก สง่ผลใหก้ารดาํเนินนโยบายของรฐับาลถูกชีนํ้า
โดยสหรฐัอเมริกาและธนาคารโลก เช่นการยกเลิกกฎหมายบางมาตราของพระราชบญัญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ที่จํากัดการถือครองหรือห้ามการถือครองของคนต่างชาต ิ
นอกจากนัน้ยงัปรบัปรุงกฎหมายส่งเสรมิการลงทุนใหเ้อกชนและต่างชาตไิดส้ทิธปิระโยชน์และความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทุนประกอบการทางเศรษฐกิจในประเทศไทยยิง่ขึ้น จงึส่งเสรมิให้เกดิการ               
ถอืครองทีด่นิแบบกระจุกตวัอยูก่บันายทุนเป็นสว่นใหญ่ในขณะทีช่าวไรช่าวนาตอ้งสญูเสยีทีด่นิ 
 พฒันาการของกฎหมายว่าด้วยการจดัที่ดนิตามพระราชบญัญตัิจดัที่ดนิเพื่อการครองชพี4 
พ.ศ. 2511 วางรปูแบบการจดัทีด่นิเป็นนิคมสรา้งตนเอง และนิคมสหกรณ์ทีใ่หส้มาชกิเขา้ทาํประโยชน์
ในทีด่นิไม่เกนิ 50 ไร่ เช่นเดยีวกบัพระราชบญัญตักิารปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ปญัหา
ของเกษตรกรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเอกสารสทิธกิารถอืครองทีด่นิกค็อืเอกสารสทิธบิางประเภท เช่น น.ส.3,
น.ค.1, ส.ป.ก. 4 - 01 เป็นตน้ เป็นเอกสารทีเ่กษตรกรสว่นใหญ่ถอืครองอยูแ่ต่ไมส่ามารถนําไปใชเ้ป็น
หลกัประกนัเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและธนาคารได ้จงึไดเ้ป็นนโยบายใหม้กีารแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน
ดว้ยการใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ารรบัรองเอกสารสทิธปิระเภทนัน้ๆ เพือ่กูเ้งนิได ้
 
 
 
 
 
 

                                                            
3วรีวฒัน์ อรยิะวริยิานันท์, พุทธกาล รชัธร, แล ดลิกวทิยรตัน์, ววิฒันาการของการปฏริูปทีด่นิในประเทศไทย : 

ศกึษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏริปูทีด่นิ (พ.ศ. 2475 - 2518)  
4รงัสรรค ์แสงสขุ, สนีุย ์มลัลกิะมาลย,์ พฒันาการกฎหมายวา่ดว้ยการถอืครองทีด่นิเอกชน, พ.ศ. 2550 
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9.2 แนวความคิดและการปฏิบติัในการบริหารจดัการท่ีดินเอกชน 
 9.2.1 แนวคิด 

ทีด่นิรฐั เอกชนสามารถเขา้ถอืครองและทําประโยชน์ได ้โดยรบัอนุญาตจากผูม้อีํานาจแห่งรฐั 
ภายใตค้วามคดิ เหตุและผลของผูม้อีํานาจ ณ ขณะนัน้ ลกัษณะการถอืครองทีด่นิเริม่ดว้ยการอาศยั 
ผนืดนิเป็นถิน่ทีอ่ยู่ ทีท่ํากนิ ความกา้วหน้าของระบบการคา้การเงนิทําใหท้ีด่นิและสทิธใินทีด่นิมรีาคา
และถอืเอาได ้ผูม้กีาํลงัคา้และลงทุนสามารถครอบครองไดต้ามความเป็นจรงิ 
 การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน5 ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 

                                                            
5เอกสารสิทธิในท่ีดินสมยัสโุขทยั  กรรมสทิธิใ์นทีด่นิเป็นของผูบุ้กเบกิหกัรา้งถางพงในทีด่นิเมือ่เพาะปลกู

ไดผ้ลประโยชน์และพระเจา้แผน่ดนิทรงโปรดใหท้ีด่นินัน้ สมยักรงุศรีอยุธยา ทีด่นิเป็นของพระเจา้แผ่นดนิ ผูท้ีจ่ะได้
ที่ดนิต้องขออนุญาตจบัจองหรอืรอทางราชการจดัให้ ราษฎรในฐานะผู้อาศยัต้องเสยีภาษี โฉนฏเป็นคู่มอืสําหรบั
ประโยชน์ในการเก็บภาษี สมยักรงุรตันโกสินทร ์1. หนังสอืสําคญัสําหรบัที่บ้าน สมยัรชักาลที่ 3 ออกเพื่อเป็น
หลกัฐานและของเขตทีด่นิทีต่นปลูกบา้นอยู่อาศยัเท่านัน้ สามารถเปลีย่นเป็นโฉนดทีด่นิไดเ้มื่อมปีระกาศออกโฉนด          
ในพืน้ทีน่ัน้ 2. ตราแดงหรอืโฉนดตราแดง สมยัรชักาลที ่4 เป็นหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิทีเ่ป็นทีน่าเพื่อประโยชน์ใน
การ เกบ็เงนิคา่นา 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์- สมยัรชักาลท่ี 5 (ข้อ 3. - 13.) 
3. โฉนดสวน ออกเพื่อเกบ็อากรสวน, 4. โฉนดป่า ออกเพื่อเก็บอากรตามจํานวนเน้ือที,่ 5. ใบเดนิทุ่ง ร่างขอ้มูล

รายละเอยีดเกีย่วกบัทีด่นิ ก่อนทาํเป็นใบไต่สวน, 6. ใบไต่สวน ใบหมายเขตทีด่นิ เป็นบนัทกึการสอบสวนหรอืหนังสอื
แสดงการสอบสวนเพื่อโฉนดทีด่นิ สามารถโอนไดโ้ดยทําเป็นหนังสอืหรอืจดทะเบยีนต่อพนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงาน
ทีด่นิจงัหวดัสาขา, 7. ใบนํา ทําขึน้เพื่อทดแทนใบไต่สวน ต่อมามกีารสัง่ยกเลกิ, 8. ใบเหยยีบยํ่า เป็นหนังสอืทีเ่ป็น
ใบอนุญาตใหเ้ขา้จบัจองทีด่นิ เขา้หกัรา้งถางพงทําประโยชน์ในทีด่นิ ซึง่จะตอ้งทําใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ฎหมาย
กําหนด มฉิะนัน้สิน้สทิธ,ิ 9. ตราจอง เป็นหนังสอืสําคญัทีอ่อกใหใ้นทีด่นิซึ่งไดท้ําประโยชน์แลว้ แต่ทางการยงัโฉนดแผนที ่             
ไปไมถ่งึ จงึออกตราจองใหเ้ป็นการชัว่คราวก่อนเพือ่แลกเปลีย่นเป็นโฉนดแผนทีใ่นภายหลงั, 10. ตราจองทีต่ราวา่ “ ไดท้าํ
ประโยชน์แลว้ ” (ออกตัง้แต่สมยัรชักาลที ่8 - ปจัจุบนัไม่มกีารออก) เป็นหนังสอืสําคญัแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิตามประมวล
กฎหมายที่ดนิเช่นเดยีวกบัโฉนดแผนที่, 11. แบบหมายเลข 3(ปจัจุบนัไม่มกีารออก) เป็นหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์              
ออกตามกฎกระทรวงตามความในพระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2479, 12. โฉนดแผนทีเ่ป็นหนังสอื
แสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิมแีผนทีจ่ําลองไวด้า้นหลงั ออกตามประกาศออกโฉนดทีด่นิ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) และออกตาม
พระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิ ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ออกใหผู้ถ้อืครองทีด่นิทางราชการสง่เจา้หน้าทีอ่อกไปทาํการเดนิสาํรวจ
เพือ่เปลีย่นโฉนดตราจองเป็นโฉนดแผนที ่เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2473, 13. โฉนดตราจอง เป็นหนังสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิ ์
ในที่ดนิ ออกตามความพระราชบญัญตัิออกโฉนดตราจอง (ตราจองชัว่คราว) ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) และประกาศเสนาบดี
กระทรวงเกษตราธกิาร ลงวนัที ่1 มนีาคม ร.ศ. 121 ใหเ้ปลีย่นตราจองชัว่คราวเป็นโฉนดตราจอง ประกาศใชใ้นมณฑล
พษิณุโลก อนัไดแ้ก่จงัหวดัพษิณุโลก พจิติร อุตรดติถ์ สุโขทยั และนครสวรรค์ (บางส่วนซึ่งโอนเขตปกครองมาจาก
จงัหวดัพจิติร) , 14. ส.ค.1 แบบแจง้การครอบครองทีด่นิทีผู่ค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิอยู่ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิใชบ้งัคบั โดยไมม่หีนังสอืแสดงกรรมสทิธิ ์ไมก่่อใหเ้กดิสทิธขิึน้ใหมแ่ก่ผูแ้จง้ เวน้แต่ผูแ้จง้จะไดส้ทิธคิรอบครองอยู่แลว้
โดยชอบดว้ยกฎหมาย, 15. ส.ค.2  บญัชรีบัแจง้การครอบครองทีด่นิตามมาตรา 27 ตร ีแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิฯ 
มไิดเ้ป็นหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ แต่เป็นหลกัฐานว่าบุคคลนัน้ยงัประสงค์จะไดส้ทิธใินทีด่นิ, 16. ส.ค.3 เป็นใบรบัแจง้
ความประสงค์จะได้สทิธใินที่ดนิตามมาตรา 27 ตร ีแห่งประมวลกฎหมายที่ดนิฯ ซึ่งเจ้าพนักงานผูร้บัแจ้งออกใหแ้ก่ราษฎร            
มใิช่หนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิ, 17. ใบจอง (น.ส.2, น.ส.2ก) เป็นหนังสอืแสดงการยอมให้เขา้ครอบครองชัว่คราว                
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน6 

                                                                                                                                                                          
ผูร้บัใบจองต้องทําประโยชน์ภายใน 6 เดอืนนับแต่วนัจอง ถ้าไม่ทําอธบิดมีอีํานาจสัง่ออกจากทีด่นิใบจองออกได ้2 
กรณี 1) กรณีรฐัจดัทีด่นิเพื่อประชาชน เรยีกว่าการจดัทีด่นิผนืใหญ่ ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา 30 2) กรณีจดัให้
ราษฎร  ขออนุญาตจบัจอง เรยีกว่า การจดัที่ดนิแปลงเลก็แปลงน้อย ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 33, 18. 
หนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข) เป็นหนังสอืคาํรบัรองของพนักงานเจา้หน้าทีว่า่ไดท้าํประโยชน์ใน
ทีด่นิไวแ้ลว้ น.ส.3 นายอาํเภอหรอืปลดัอําเภอฯ ออกโดยอาศยักฎกระทรวงฉบบัที ่2 และ ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2497) ออก
ตามความพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 น.ส.3 ก ออกโดยวิธีใช้รูปถ่ายทางอากาศ 
นายอําเภอหรอืปลดัอําเภอฯ ออกโดยอาศยักฎกระทรวงฉบบัที ่18 (พ.ศ. 2515) ออกตามความพระราชบญัญตัใิหใ้ช้
ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 น.ส.3ข เจ้าพนักงานที่ดนิเป็นผูอ้อก โดยอาศยักฎกระทรวง ฉบบัที่ 43 (พ.ศ. 
2537) ออกตามความพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497, 19. โฉนดทีด่นิ เป็นหนังสอืสาํคญัแสดง
กรรมสทิธิท์ีเ่จา้ของสามารถใชย้นืยนัสทิธขิองตนเองต่อบุคคลทัว่ไป โฉนดทีด่นิออกตามอํานาจในประมวลกฎหมายทีด่นิม ี6 
แบบ คอื 1. น.ส.4  2. น.ส.4ก  3. น.ส.4ข 4. น.ส.4ค  5. น.ส.4ง 6. น.ส.4จ  รวมถงึ โฉนดแผนที ่ โฉนดตราจอง  และ
ตราจองทีต่ราว่า “ไดท้ําประโยชน์แล้ว”, 20. ส.ป.ก. 4 - 28 หรอื ส.ป.ก. 4 - 28 ก เป็นหนังสอืรบัมอบที่ดนิ ใช้เป็น
หลกัฐานแสดงว่าเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจงัหวดั ใหม้สีทิธไิดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้ทํา
ประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ, 21. ส.ป.ก. 4 - 01 หรอื ส.ป.ก. 4 - 01 ก หรอื ส.ป.ก. 4 - 01 ข  เป็นหนังสอือนุญาตให้
เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดนิซึ่งเกษตรกรจะได้รบัมอบต่อจากหนังสอืรบัมอบที่ดิน, 22. ส.ป.ก.4 - 98 เป็น
ใบรบัรองการทําประโยชน์ออกใหแ้ก่เกษตรกรผูร้อ้งขอ เพื่อพจิารณาคดัเลอืกใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในเขตปฏริูปทีด่นิ, 
23. น.ค.1 เป็นหนังสอือนุญาตใหส้มาชกินิคมสร้างตนเองเขา้ทําประโยชน์ในที่ดนินิคมสร้างตนเองออกตามความ
พระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี พ.ศ. 2511, 24. น.ค.3 เป็นหนังสอืแสดงการทําประโยชน์ในทีด่นินิคมสรา้ง
ตนเองออกตามความพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพื่อการครองชพี พ.ศ. 2511 สามารถขอใหท้างราชการออกโฉนดทีด่นิ
หรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดนิได้, 25. กสน.3 เป็นหนังสอือนุญาตใหส้มาชกินิคม
สหกรณ์เขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นินิคมสหกรณ์ออกตามความพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี พ.ศ. 2511, 26. 
กสน.5 เป็นหนงัสอืแสดงการทาํประโยชน์ในทีด่นินิคมสหกรณ์ออกตามความพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี 
พ.ศ. 2511 สามารถขอใหท้างราชการออกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายทีด่นิได,้ 27. 
สทก. 1 เป็นหนังสอือนุญาตใหร้าษฎรมสีทิธทิํากนิชัว่คราวในเขตป่าสงวนแห่งชาต,ิ 28. สทก. 1 ก, สทก. 2 ก เป็น
หนังสอือนุญาตใหท้าํประโยชน์และอยู่อาศยัภายในเขตปรบัปรุงปา่สงวนแหง่ชาต,ิ 29. สทก. 1 ข เป็นหนังสอือนุญาต
ใหท้าํการปลกูปา่หรอืไมย้นืตน้ในเขตปรบัปรุงปา่สงวนแหง่ชาต,ิ 30. หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ หรอือยู่อาศยั
ภายในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิออกโดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 16 พระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507, 31. 
หนังสอือนุญาตใหท้าํการปลกูสรา้งสวนปา่หรอืไมย้นืตน้ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิออกโดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 20 
พระราชบญัญตัปิา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507, 32.ใบอนุญาตใหแ้ผว้ถางปา่ ตามพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พ.ศ. 2484, 33. 
ใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ เป็นใบอนุญาตใหบุ้คคลเขา้ทาํประโยชน์ในทีด่นิของรฐัซึง่
เป็นทีร่กรา้งวา่งเปลา่ทีย่งัมไิดม้บุีคคลใดมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง  

แบบชาํระภาษบีาํรุงทอ้งที ่มใิชห่นงัสอืแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
 1. แบบ ภ.บ.ท.5 เป็นแบบประเมนิการเสยีภาษบีาํรุงทอ้งที ่ก่อนการชาํระเงนิภาษบีาํรุงทอ้งที ่
 2. แบบ ภ.บ.ท.11 เป็นแบบใบเสรจ็รบัเงนิภาษบีํารุงทอ้งทีท่ีบุ่คคลตอ้งชําระภาษบีํารุงทอ้งที ่ตามพระราชบญัญตัิ
ภาษบีาํรุงทอ้งที ่พ.ศ. 2508 

6ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
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 แบบหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารออกใบจอง หนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ ใบไต่สวนหรอืโฉนด
ทีด่นิ รวมทัง้ใบแทนของหนังสอืดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่43 ออกตาม
ความพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 
 โฉนดทีด่นิและหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ ใหม้ขีอ้ความสาํคญัดงัต่อไปน้ี ชื่อตวั ชื่อสกุล 
ทีอ่ยูข่องผูม้สีทิธใินทีด่นิ ตาํแหน่งทีด่นิ จาํนวนเน้ือที ่รปูแผนทีข่องทีด่นิแปลงนัน้ซึง่แสดงเขตขา้งเคยีง
ทัง้สีท่ศิ ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั เจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัสาขา หรอืเจา้พนักงานทีด่นิซึ่งอธบิดี
มอบหมาย เป็นผูล้งลายมอืชื่อ และประทบัตราประจาํตําแหน่งของเจา้พนักงานทีด่นิเป็นสาํคญั กบัให้
มสีารบญัสาํหรบัจดทะเบยีนไวด้ว้ย 
 โฉนดทีด่นิและหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ใหท้าํเป็นคู่ฉบบัรวมสองฉบบัมอบใหผู้ม้สีทิธใิน
ทีด่นิฉบบัหน่ึง อกีฉบบัหน่ึงเกบ็ไว ้ ณ สาํนักงานทีด่นิ สาํหรบัฉบบัทีเ่กบ็ไว ้ ณ สาํนักงานทีด่นินัน้                
จะจําลองเป็นรูปถ่ายหรอืจดัเกบ็โดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกไ็ด ้ ในกรณีเช่นน้ี              
ใหถ้อืเสมอืนเป็นตน้ฉบบั7“  

 ใบจอง 
 แบบใบจองม ี2 แบบ คอื แบบ น.ส. 2 และ น.ส. 2 ก. ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
 ใบแทนใบจองใหใ้ชแ้บบ น.ส. 2 หรอื น.ส. 2 ก. แลว้แต่กรณ ี
 การออกใบแทนใบจอง ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีด่ําเนินการตามวธิกีารออกใบแทนโฉนดทีด่นิ
โดยอนุโลม 
 การออกใบจองในทอ้งทีซ่ึง่รฐัมนตรยีงัไมไ่ดป้ระกาศยกเลกิอาํนาจหน้าทีใ่นการปฏบิตักิารตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิของหวัหน้าเขต นายอําเภอหรอืปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํกิง่อําเภอตาม
มาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ ( ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2528 ใหใ้ชแ้บบ 
น.ส. 2 สว่นในทอ้งทีอ่ื่นใหใ้ชแ้บบ น.ส. 2 ก. 
 หนังสือรบัรองการทาํประโยชน์ 
 แบบหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ม ี3 แบบ คอื แบบ น.ส. 3 น.ส. 3 ก. และน.ส.3 ข.             
ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
 ใบแทนหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ใหใ้ชแ้บบ น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หรอื น.ส. 3 ข.แลว้แต่กรณ ี
 การออกใบแทนหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีด่ําเนินการตามวธิกีาร
ออกใบแทนโฉนดทีด่นิโดยอนุโลม 
 การออกหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ในทอ้งทีท่ีม่รีะวางรปูถ่ายทางอากาศใหใ้ชแ้บบ น.ส.3 
ก. ในทอ้งทีท่ีไ่มม่รีะวางรปูถ่ายทางอากาศซึง่รฐัมนตรไีดป้ระกาศยกเลกิอาํนาจหน้าทีใ่นการปฏบิตักิาร
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิของหวัหน้าเขต นายอําเภอหรอืปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํกิง่อําเภอ 
ตามมาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ ( ฉบบัที ่4 ) พ.ศ. 2528 แลว้ 
ใหใ้ชแ้บบ น.ส. 3 ข. สว่นในทอ้งทีอ่ื่นใหใ้ชแ้บบ น.ส. 3 

                                                            
7กฎกระทรวงฉบบัที ่43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 
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 ข้อ 5. ทีด่นิทีจ่ะออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ตอ้งเป็นทีด่นิทีผู่ม้สีทิธใินทีด่นิไดค้รอบครอง
และทาํประโยชน์แลว้และเป็นทีด่นิทีส่ามารถออกโฉนดทีด่นิไดต้ามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 14 
 ในการนําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการสํารวจพสิูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ตามมาตรา 58 
แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ ประมวลกฎหมายทีด่นิ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2528 ใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นิหรอืตวัแทนปกัหลกัตามมุมเขตทีด่นิของตนและใหถ้อ้ยคาํต่อ
พนกังานเจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่พนกังานเจา้หน้าทีม่อบหมายตามแบบ น.ส. 1 ก. ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
 ก่อนออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีป่ระกาศการออกหนังสอืรบัรอง
การทําประโยชน์ใหท้ราบมกีําหนดสามสบิวนั ประกาศนัน้ใหปิ้ดไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สํานักงานทีด่นิทอ้งที ่
สาํนกังานเขตหรอืทีว่า่การอําเภอหรอืทีว่า่การกิง่อําเภอทอ้งที ่ทีท่าํการแขวงหรอืทีท่าํการกํานันทอ้งที ่
และในบรเิวณทีด่นินัน้ แหง่ละหน่ึงฉบบั ในเขตเทศบาลใหปิ้ดไว ้ณ สาํนกังานเทศบาล อกีหน่ึงฉบบั 
 ข้อ 7. การขอออกหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทว ิ แห่งประมวล
กฎหมายทีด่นิ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่96 ลงวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2515 
ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
  (1) ใหผู้ข้อยืน่คาํขอตามแบบ น.ส. 1 ข. ทา้ยกฎกระทรวงน้ี ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่
  (2) ในการยืน่คาํขอตาม (1) ถา้ผูข้อมใีบจอง ใบเหยยีบยํ่า ตราจอง หลกัฐานการแจง้การ
ครอบครองทีด่นิ หลกัฐานวา่เป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การครองชพีหรอืพยานหลกัฐานอื่น
ทีแ่สดงวา่ไดส้ทิธใินทีด่นิโดยชอบดว้ยกฎหมายใหแ้นบหลกัฐานดงักลา่วมาประกอบการพจิารณาดว้ย 
 เมือ่ไดร้บัคาํขอแลว้ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีไ่ปพสิจูน์สอบสวนการทาํประโยชน์ยงัทีด่นิตามแบบ 
น.ส.1 ค. ทา้ยกฎกระทรวงน้ี ในการน้ีจะมอบใหเ้จา้หน้าทีไ่ปทาํการแทนกไ็ด ้
 ในการนําพนักงานเจา้หน้าทีพ่สิจูน์สอบสวนการทําประโยชน์ ใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นิหรอืตวัแทน
ปกัหลกัตามมุมเขตที่ดินของตนและให้ถ้อยคําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมายตามแบบ น.ส.1 ค. ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
 ในการคํานวณจํานวนเนื้อที่เพื่อออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก.              
ใหค้าํนวณโดยวธิคีณิตศาสตรห์รอืโดยมาตราสว่น ทัง้น้ี ใหถ้อืวา่จาํนวนเน้ือทีท่ีค่าํนวณไดเ้ป็นจาํนวน
เน้ือทีโ่ดยประมาณ 
 ข้อ 10. เมื่อไดพ้สิูจน์สอบสวนการทําประโยชน์แลว้ ปรากฏว่าไดม้กีารครอบครองและทํา
ประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพทีด่นิในทอ้งถิน่ ตลอดจนสภาพของกจิการทีไ่ดท้ําประโยชน์ ใหพ้นักงาน
เจา้หน้าทีด่าํเนินการดงัน้ี 
  (1) ประกาศการออกหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ใหท้ราบมกีําหนดสามสบิวนั ประกาศนัน้
ใหปิ้ดไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สํานักงานที่ดนิทอ้งที่ สํานักงานเขตหรอืทีว่่า การอําเภอหรอืที่ว่าการกิง่
อําเภอทอ้งที ่ ทีท่าํการแขวงหรอืทีท่าํการกํานันทอ้งทีแ่ละในบรเิวณทีด่นินัน้ แห่งละหน่ึงฉบบั ในเขต
เทศบาลใหปิ้ดไว ้ณ สาํนกังานเทศบาลอกีหน่ึงฉบบั 
  (2) ถา้ปรากฏว่าทีด่นินัน้ไมอ่ยู่ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิเขตอุทยานแห่งชาต ิ เขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัวป์า่หรอืเขตทีไ่ดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ี และ
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ทีด่นินัน้ไมเ่ป็นทีด่นิซึง่ตอ้งหา้มมใิหอ้อกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ตามขอ้ 5 และไมม่ผีูค้ดัคา้น
ภายในกาํหนดเวลาทีป่ระกาศตาม (1) ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีอ่อกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ใหไ้ด ้
  (3) ถา้ปรากฏวา่ทีด่นินัน้ตัง้อยูใ่นตําบลทีม่ปีา่สงวนแห่งชาต ิอุทยานแห่งชาต ิ พืน้ทีร่กัษา
พนัธุส์ตัวป์า่ พืน้ทีห่า้มล่าสตัวป์า่หรอืพืน้ทีท่ีไ่ดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร ตามมตคิณะรฐัมนตรแีละ
กรมปา่ไมห้รอืกรมพฒันาทีด่นิยงัไม่ไดข้ดีเขตปา่สงวนแห่งชาต ิ เขตอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัวป์า่หรอืเขตทีไ่ดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ีลงในระวาง
รปูถ่ายทางอากาศเพือ่การออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ หรอืกรณีทีข่ดีเขตแลว้ แต่ทีด่นิทีข่อ
ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ             
เขตอุทยานแห่งชาต ิ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัวป์า่หรอืเขตทีไ่ดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไม้
ถาวรตามมตคิณะรฐัมนตร ีใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการรว่มกนัออกไปตรวจพสิจูน์ทีด่นิ
ประกอบดว้ยปา่ไมอ้ําเภอหรอืผูท้ีป่า่ไมจ้งัหวดัมอบหมายสาํหรบัทอ้งทีท่ีไ่ม่มปีา่ไมอ้ําเภอ เจา้หน้าที่
บรหิารงานทีด่นิอําเภอ ปลดัอําเภอ (เจา้พนักงานปกครอง) และกรรมการอื่นตามทีเ่หน็ สมควร              
เมือ่คณะกรรมการดงักล่าวไดท้าํการตรวจพสิจูน์เสรจ็แลว้ ใหเ้สนอความเหน็ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัวา่
สมควรออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ใหไ้ดห้รอืไม่ เพยีงใด สาํหรบัทีด่นิทีไ่ดจ้ําแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไม้
ถาวรตามมตคิณะรฐัมนตร ีแต่ยงัไมไ่ดข้ดีเขต หรอืขดีเขตแลว้แต่ทีด่นิดงักลา่วมอีาณาเขตคาบเกีย่วกบั
เขตทีไ่ดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวรใหแ้ต่งตัง้ผูแ้ทนกรมพฒันาทีด่นิเป็นกรรมการดว้ย  
 ข้อ 11. เมือ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัไดพ้จิารณาผลการตรวจพสิจูน์ทีด่นิของคณะกรรมการตามขอ้ 
10 (3) แลว้ ปรากฏวา่ทีด่นินัน้ไมอ่ยูใ่นเขตปา่สงวนแห่งชาต ิเขตอุทยานแห่งชาต ิ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 
เขตหา้มล่าสตัวป์า่หรอืเขตทีไ่ดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ีหรอืปรากฏวา่ทีด่นิ
นัน้อยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิเขตอุทยานแหง่ชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัวป์า่ หรอืเขต
ทีไ่ดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ีแต่ผูข้อไดค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิ
ดงักล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวนัที่ทางราชการกําหนดให้ที่ดินนัน้เป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ
อุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัวป์า่หรอืเขตทีไ่ดจ้ําแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีและไมม่ผีูค้ดัคา้นภายในกาํหนดเวลาทีป่ระกาศตามขอ้ 10 (1) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
สัง่การใหพ้นกังานเจา้หน้าทีพ่จิารณาดาํเนินการตามขอ้ 10 (2) 
 โฉนดท่ีดิน 
 โฉนดทีด่นิใหใ้ชแ้บบ น.ส. 4 จ. ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
 ใบแทนโฉนดทีด่นิใหใ้ชแ้บบ น.ส. 4 จ. 
 ในกรณีโฉนดทีด่นิทีอ่อกเป็นโฉนดตราจองหรอืตราจองทีต่ราว่า "ไดท้ําประโยชน์แลว้" ใหม้คีําว่า 
"โฉนดตราจอง" หรอื "ตราจองทีต่ราวา่"ไดท้าํประโยชน์แลว้"" แลว้แต่กรณ ีไวใ้ตต้ราครุฑ 
 ข้อ 14. ทีด่นิทีจ่ะออกโฉนดทีด่นิตอ้งเป็นทีด่นิทีผู่ม้สีทิธใินทีด่นิไดค้รอบครองและทาํประโยชน์แลว้
และเป็นที่ดนิที่สามารถออกโฉนดที่ดนิไดต้ามกฎหมาย แต่ห้ามมใิหอ้อกโฉนดที่ดนิสําหรบัที่ดนิ 
ดงัต่อไปน้ี 
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  (1) ทีด่นิทีร่าษฎรใชป้ระโยชน์รว่มกนั เชน่ ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ทีช่ายตลิง่ 
  (2) ทีเ่ขา ทีภู่เขา และพืน้ทีท่ีร่ฐัมนตรปีระกาศหวงหา้มตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวล
กฎหมายทีด่นิ แต่ไมร่วมถงึทีด่นิซึง่ผูค้รอบครองมสีทิธคิรอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ 
  (3) ทีเ่กาะ แต่ไมร่วมถงึทีด่นิของผูซ้ึง่มหีลกัฐานแจง้การครอบครองทีด่นิ มใีบจอง ใบเหยยีบยํ่า 
หนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองทีต่ราวา่ "ไดท้าํประโยชน์แลว้" หรอืเป็นผูม้สีทิธิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัทีด่นิเพื่อการครองชพีหรอืทีด่นิทีค่ณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาตไิดอ้นุมตัิ
ใหจ้ดัแก่ประชาชน หรอืทีด่นิซึง่ไดม้กีารจดัหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวล
กฎหมายทีด่นิ โดยคณะกรรมการจดัทีด่นิแหง่ชาตไิดอ้นุมตัแิลว้ 
  (4) ทีส่งวนหวงหา้มตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 
มาตรา 20 (3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายทีด่นิ ฉบบัที ่(3) พ.ศ. 2526 หรอืกฎหมายอื่น 
  (5) ทีด่นิที่คณะรฐัมนตรสีงวนไวเ้พื่อรกัษาทรพัยากรธรรมชาตหิรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อยา่งอื่น 
 การออกโฉนดทีด่นิตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2528 ใหด้าํเนินการดงัน้ี  
  (1) ใหม้กีารรงัวดัทาํแผนทีต่ามวธิกีารรงัวดัเพือ่ออกโฉนดทีด่นิโดยใหเ้จา้ของทีด่นิปกัหลกั
หมายเขตทีด่นิไวทุ้กมมุทีด่นิของตน 
  (2) ใหเ้จา้ของทีด่นิหรอืผูแ้ทนใหถ้อ้ยคาํตามแบบ น.ส. 5 ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 
  (3) ก่อนแจกโฉนดทีด่นิ ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิประกาศการแจกโฉนดทีด่นิใหท้ราบมกีําหนด
สามสบิวนั ประกาศนัน้ใหปิ้ดไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สํานักงานทีด่นิทอ้งที ่สํานักงานเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ 
หรอืทีว่่าการกิง่อําเภอทอ้งที ่ ทีท่ําการแขวงหรอืทีท่ําการกํานันทอ้งที ่และในบรเิวณทีด่นินัน้แห่งละ
หน่ึงฉบบั ในเขตเทศบาลใหปิ้ดไว ้ณ สาํนกังานเทศบาล อกีหน่ึงฉบบั 
 ในกรณีออกโฉนดที่ดนิเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ  
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่96 ลงวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2515 ใหผู้ม้สีทิธิ
ครอบครองทีด่นิยืน่คาํขอตามแบบ น.ส. 1 ข. ทา้ยกฎกระทรวงน้ี และใหนํ้า ขอ้ 7 (2) ขอ้ 10 (2) และ
(3) ขอ้ 11 และขอ้ 15 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ในการออกใบแทนโฉนดทีด่นิใหด้าํเนินการดงัน้ี 
  (1) ในกรณีโฉนดทีด่นิเป็นอนัตรายหรอืสญูหาย ใหเ้จา้ของทีด่นิยืน่คาํขอและปฏญิาณตน
เต่อเจา้พนักงานทีด่นิโดยใหนํ้าพยานหลกัฐานมาใหเ้จา้พนักงานทีด่นิทาํการสอบสวนจนเป็นทีเ่ชื่อถอื
ไดแ้ละใหเ้จา้พนักงานทีด่นิประกาศใหท้ราบมกีําหนดสามสบิวนั ประกาศนัน้ใหปิ้ดไวใ้นทีเ่ปิดเผย            
ณ สาํนกังานทีด่นิทอ้งที ่สาํนกังานเขตหรอืทีว่า่การอาํเภอ หรอืทีว่า่การกิง่อําเภอทอ้งที ่ทีท่าํการแขวง 
หรอืทีท่ําการกํานันทอ้งที ่และในบรเิวณทีด่นินัน้ แห่งละหน่ึงฉบบั ในเขตเทศบาลใหปิ้ดไว ้ณ สาํนักงาน
เทศบาลอกีหน่ึงฉบบั ถา้มผีูค้ดัคา้นภายในเวลาทีก่ําหนดและนําพยานหลกัฐานมาแสดง ใหเ้จา้พนักงาน
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ทีด่นิสอบสวนแลว้สัง่การไปตามควรแก่กรณี ถา้ไม่มผีูใ้ดคดัคา้นภายในเวลาทีก่ําหนดใหอ้อกใบแทน       
ใหไ้ปตามคาํขอ 
  (2) ในกรณีโฉนดทีด่นิชํารุด ถา้เจา้ของทีด่นินําโฉนดทีด่นิทีช่ํารุดมามอบและโฉนดทีด่นิ           
ทีช่าํรุดนัน้ยงัมตีําแหน่งทีด่นิ เลขทีโ่ฉนดทีด่นิ ชื่อและตราประจาํตําแหน่งของผูว้า่ราชการจงัหวดั และ
หรือชื่อและตราประจําตําแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดินปรากฏอยู่ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได ้ใหอ้อกใบแทนใหไ้ปได ้ถา้ขาดขอ้ความสาํคญัดงักลา่วใหนํ้าความใน (1) มาใชบ้งัคบั 
  (3) ในกรณีศาลมคีําสัง่หรอืมคีําพพิากษาอนัถึงที่สุดเกี่ยวกบัโฉนดที่ดนิหรอืผู้ใดมสีทิธ ิ          
จดทะเบยีนตามคําพพิากษาของศาล แต่ไม่ไดโ้ฉนดทีด่นิมาหรอืโฉนดทีด่นิเดมิเป็นอนัตราย ชํารุด 
หรอืสญูหายดว้ยประการใด ใหผู้ม้สีทิธจิดทะเบยีนยื่นคําขอใบแทนแลว้ใหด้ําเนินการตามทีก่ําหนดไวใ้น 
(1) หรอื (2) แลว้แต่กรณ ี
  (4) ในกรณีเจา้พนักงานผูม้อีํานาจในการยดึและขายทอดตลาดทีด่นิของผูท้ีค่า้งชาํระภาษอีากร
หรอืเงนิคา้งจ่ายใด ๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้ ขอใหอ้อกใบแทนโฉนดทีด่นิสาํหรบัทีด่นิดงักล่าว             
ซึง่เจา้พนักงานผูม้อีํานาจไดย้ดึมาขายทอดตลาดแลว้ แต่ไมไ่ดโ้ฉนดทีด่นิมาหรอืโฉนดทีด่นิเดมิเป็นอนัตราย 
ชํารุดหรอืสูญหายดว้ยประการใด ใหถ้อืหนังสอืของเจา้พนักงานดงักล่าวเป็นคําขอและดําเนินการ
ทาํนองเดยีวกบัทีก่าํหนดไวใ้น (3) แต่ไมต่อ้งสอบสวน 
  (5) ในกรณีอธบิดจีะใชอ้ํานาจจาํหน่ายทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ แต่ไมไ่ดโ้ฉนดทีด่นิมา 
หรอืโฉนดที่ดนิเดมิเป็นอนัตราย ชํารุดหรอืสูญหายดว้ยประการใด ใหด้ําเนินการทํานองเดยีวกบั                  
ทีก่าํหนดไวใ้น (4) แต่ไมต่อ้งสอบสวน 
  (6) ในกรณีอธบิดหีรอืผูว้่าราชการจงัหวดัใชอ้ํานาจเพกิถอน หรอืแกไ้ขโฉนดทีด่นิ เพกิถอน
หรอืแก้ไขรายการจดทะเบยีนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2528 แต่ไมไ่ดโ้ฉนดทีด่นิมาหรอื
โฉนดทีด่นิเป็นอนัตราย ชาํรุดหรอืสญูหายดว้ยประการใด ใหด้าํเนินการทาํนองเดยีวกบัทีก่ําหนดไวใ้น 
(4) แต่ไมต่อ้งสอบสวน 
 ในกรณทีีไ่มไ่ดโ้ฉนดทีด่นิมาตาม (3) (4) (5) และ (6) ใหถ้อืวา่โฉนดทีด่นิสญูหาย 
 การออกใบแทนโฉนดทีด่นิ ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัสาขา          
คนปจัจุบนัหรอืเจา้พนักงานทีด่นิซึ่งอธบิดมีอบหมายลงลายมอืชื่อและประทบัตราประจําตําแหน่งของ
เจา้พนกังานทีด่นิเป็นสาํคญั ใหม้คีาํวา่ "ใบแทน" ดว้ยหมกึสแีดงไวด้า้นหน้าของโฉนดทีด่นิ ในสารบญั
จดทะเบยีนใหร้ะบุวนั เดอืน ปี ทีอ่อกโฉนดทีด่นิฉบบัเดมิดว้ยหมกึสแีดง ถา้มรีายการจดทะเบยีนใหค้ดัรายการ
ดว้ยหมกึสแีดง และใหเ้จา้พนักงานทีด่นิลงลายมอืชื่อและประทบัตราใต ้รายการสุดทา้ย ถา้ไม่มรีายการ            
จดทะเบยีน ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิลงลายมอืชือ่และประทบัตราใตว้นั เดอืน ปี ทีอ่อกโฉนดทีด่นิฉบบัเดมิ 
 สว่นโฉนดทีด่นิฉบบัสาํนักงานทีด่นิ ในสารบญัจดทะเบยีนใหม้คีําว่า “ ไดอ้อกใบแทนโฉนด
ทีด่นิแลว้ " และวนั เดอืน ปี ทีอ่อกดว้ยหมกึสแีดงกบัใหเ้จา้พนกังานทีด่นิลงลายมอืชือ่กาํกบัไว ้
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 ในกรณีออกโฉนดทีด่นิใหก้บับุคคลตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 ซึ่งไดแ้จง้การครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 ไวแ้ลว้ ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎกระทรวงน้ีกาํหนดไวโ้ดยอนุโลม “ 

การเดินสาํรวจทัง้ตาํบล 
 รฐัมนตรเีหน็สมควรจะใหม้กีารออกโฉนดทีด่นิ หรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ในจงัหวดัใด 
ในปีใด ใหร้ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดจงัหวดัทีจ่ะทาํการสาํรวจรงัวดัทําแผนทีห่รอื
พสิจูน์สอบสวนการทาํประโยชน์สาํหรบัปีนัน้ 
 เขตจงัหวดัทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดไมร่วมทอ้งทีท่ีท่างราชการไดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร  
 เมือ่ไดม้ปีระกาศของรฐัมนตร ีใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดักาํหนดทอ้งทีแ่ละวนัเริม่ตน้ของการเดนิสาํรวจ
รงัวดัในทอ้งทีน่ัน้โดยปิดประกาศไว ้ณ สาํนักงานทีด่นิ ทีว่า่การอําเภอ ทีว่า่การกิง่อําเภอ ทีท่าํการกํานัน 
และทีท่าํการผูใ้หญ่บา้นแหง่ทอ้งทีก่่อนวนัเริม่ตน้สาํรวจไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
 เมือ่ไดม้ปีระกาศของผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหบุ้คคลตามมาตรา 58 ทววิรรคสอง หรอืตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าว นําพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่งพนักงานเจา้หน้าทีม่อบหมายเพื่อทําการสํารวจ
รังวัดทําแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ในที่ดินของตนตามวันและเวลาที่พนักงาน
เจา้หน้าทีไ่ดน้ดัหมาย 
 ในการเดนิสํารวจพสิูจน์สอบสวนการทําประโยชน์เพื่อออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์  
เจ้าพนักงานที่ดินมีอํานาจแต่งตัง้ผู้ซึ่งได้ร ับการอบรมในการพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์                
เป็นเจา้หน้าทีอ่อกไปพสิจูน์สอบสวนการทําประโยชน์แทนตนได ้(ในการปฏบิตัหิน้าที ่ ใหเ้จา้หน้าที่
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา) 
 เมื่อไดส้ํารวจรงัวดัทําแผนที่หรอืพสิูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ในที่ดนิตามมาตรา 58             
แลว้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีอ่อกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่บุคคล
ตามทีร่ะบุไวใ้นวรรคสอง เมือ่ปรากฏวา่ทีด่นิทีบุ่คคลนัน้ครอบครองเป็นทีด่นิทีอ่าจออกโฉนดทีด่นิหรอื
หนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ไดต้ามประมวลกฎหมายนี้ บุคคลซึ่งพนักงานเจา้หน้าทีอ่าจออกโฉนดทีด่นิ
หรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ใหไ้ด ้คอื 
  (1) ผูซ้ึง่มหีลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิ มใีบจอง ใบเหยยีบยํ่า หนังสอืรบัรองการ
ทาํประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองทีต่ราวา่ “ไดท้าํประโยชน์แลว้” หรอืเป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายวา่ดว้ย
การจดัทีด่นิเพือ่การครองชพี 
  (2) ผูซ้ึง่ไดป้ฏบิตัติามมาตรา 27 ตร ี
 (มาตรา 27 ตร ีเมือ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศกําหนดทอ้งทีแ่ละวนัเริม่ตน้ของการสาํรวจ
ตามมาตรา 58 วรรคสอง ผูค้รอบครองและทําประโยชน์ในทีด่นิอยู่ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายน้ี                 
ใชบ้งัคบัโดยไมม่หีนังสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิ และมไิดแ้จง้การครอบครองตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 หรอืผูซ้ึ่งรอคําสัง่ผ่อนผนัจากผูว้่าราชการ
จงัหวดัตามมาตรา 27 ทว ิแต่ไดค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นินัน้ตดิต่อมาจนถงึวนัทาํการสาํรวจ
รงัวดัหรอืพสิจูน์สอบสวน ถา้ประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นินัน้ ใหแ้จง้การครอบครองทีด่นิต่อเจา้พนักงานทีด่นิ 
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ณ ทีด่นินัน้ตัง้อยูภ่ายในกาํหนดเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัปิดประกาศ ถา้มไิดแ้จง้การครอบครองภายใน
กําหดเวลาดงักล่าว แต่ไดม้านําหรอืสง่ตวัแทนมานําพนักงานเจา้หน้าทีท่าํการสาํรวจรงัวดัตามวนัและ
เวลาทีพ่นกังานเจา้หน้าทีป่ระกาศกาํหนด ใหถ้อืวา่ยงัประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นินัน้ 
 เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี ผูค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถงึ          
ผูซ้ึง่ไดค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองมาจากบุคคลดงักลา่วดว้ย) 
  (3) ผูซ้ึ่งครอบครองทีด่นิและทําประโยชน์ในทีด่นิภายหลงัวนัทีป่ระมวลกฎหมายน้ีใชบ้งัคบั 
และไมม่ใีบจอง ใบเหยยีบยํ่า หรอืไมม่หีลกัฐานวา่เป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การ
ครองชพีเพือ่ประโยชน์แหง่มาตราน้ี ผูซ้ึง่มหีลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิตาม (1) ใหห้มายความรวมถงึ
ผูซ้ึง่ไดค้รอบครอบและทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองมาจากบุคคลดงักลา่วดว้ย 
 บุคคลตาม (2) และ (3) ใหอ้อกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ แลว้แต่กรณ ี
ไดไ้มเ่กนิหา้สบิไร่ ถา้เกนิหา้สบิไร่ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นการเฉพาะราย ทัง้น้ี
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

ภายในสบิปีนับแต่วนัที่ได้รบัโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
หา้มมใิหบุ้คคลตาม (3) ผูไ้ดม้าซึง่สทิธใินทีด่นิดงักล่าวโอนทีด่นินัน้ใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการตกทอด
ทางมรดก หรอืโอนใหแ้ก่ทบวงการเมอืง องคก์ารของรฐับาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้องคก์าร
ของรฐับาล รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตั ิ หรอืโอนใหแ้ก่สหกรณ์เพือ่ชําระหน้ีโดยไดร้บั
อนุมตัจิากนายทะเบยีนสหกรณ์ภายในกาํหนดระยะเวลาหา้มโอน ทีด่นินัน้ไมอ่ยูใ่นขา่ยแหง่การบงัคบัคด ี

การขอออกเฉพาะราย (มีหลกัฐาน) 
 กรณีทีผู่ม้สีทิธคิรอบครอง (หมายความรวมถงึผูซ้ึง่ไดค้อบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองมาจาก 
ผูซ้ึ่งมหีลกัฐานการแจง้การครอบครอง)ทีด่นิมาขอออกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์
เป็นการเฉพาะรายไมว่า่จะไดม้ปีระกาศของรฐัมนตรตีามมาตรา 58 แลว้หรอืไมก่ต็าม เมือ่พนักงาน
เจา้หน้าที่พจิารณาเหน็สมควร ใหด้ําเนินการออกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ 
แลว้แต่กรณไีดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระมวลกฎหมายน้ีกาํหนด 

การขอออกเฉพาะราย (ไม่มีหลกัฐาน) 
 ผู้ซึ่งครอบครอง (หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเน่ืองมาจาก                  
บุคคลดงักล่าว) และทําประโยชน์ในที่ดนิอยู่ก่อนวนัที่ประมวลกฎหมายน้ีใชบ้งัคบัโดยไม่มหีนังสอืสําคญั
แสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิ และมไิดแ้จง้การครอบครองตามมาตรา5 แห่งพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 แต่ไมร่วมถงึผูซ้ึง่มไิดป้ฏบิตัติามมาตรา 27 ตร ี 
 ถา้มคีวามจาํเป็นจะขอออกโฉนดทีด่นิ หรอืหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์เป็นการเฉพาะราย 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พจิารณาเหน็สมควรให้ดําเนินการออกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทํา
ประโยชน์ แลว้แต่กรณี ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระมวลกฎหมายน้ีกําหนด แต่ตอ้งไมเ่กนิหา้สบิไร ่
ถา้เกนิหา้สบิไรจ่ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูว้า่ราชการจงัหวดั ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
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 การเพิกถอน แก้ไขเอกสารสิทธิในท่ีดินและรายการจดทะเบียน 
 ความปรากฏวา่ไดอ้อกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ หรอืไดจ้ดทะเบยีนสทิธิ
และนิตกิรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์ หรอืจดแจง้เอกสารรายการจดทะเบยีนอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่
ผูใ้ดโดยคลาดเคลือ่นหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย  
 ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายซึ่งดํารงตําแหน่งรองอธบิดหีรอืผูต้รวจราชการกรมที่ดนิ              
มอีาํนาจหน้าทีส่ ัง่เพกิถอนหรอืแกไ้ขได ้
 ก่อนที่จะดําเนินการ ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายตามวรรคหน่ึงตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนขึน้คณะหน่ึง โดยมอีํานาจเรยีกโฉนดทีด่นิ หนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ เอกสารทีไ่ดจ้ดทะเบยีน
สทิธแิละนิตกิรรม เอกสารทีไ่ดจ้ดแจง้รายการทะเบยีนอสงัหารมิทรพัย ์ หรอืเอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง             
มาพจิารณา พรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทราบเพือ่ใหโ้อกาสคดัคา้น ถา้ไม่คดัคา้นภายในกําหนด
สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ใหถ้อืวา่ไมม่กีารคดัคา้น 
 คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ที่ออกโดย
คลาดเคลื่อนหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อย่างน้อยตอ้งมเีจา้พนักงานฝา่ยปกครองและตวัแทนคณะผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยูเ่ป็นกรรมการ 

การสอบสวนตามต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย              
ตามวรรคหน่ึงภายในกาํหนดหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้คีาํสัง่ใหท้าํการสอบสวน  
 กรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวนไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว 
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามวรรคหน่ึงเพือ่ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย
สัง่ขยายระยะเวลาดาํเนินการไดต้ามความจาํเป็นแต่ไมเ่กนิหกสบิวนั 
 ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้วนันับแต่ไดร้บัรายงาน
การสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  
 เมื่ออธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายตามวรรคหน่ึงพจิารณาประการใดแลว้ กใ็หด้ําเนินการ           
ไปตามนัน้การดาํเนินการเพกิถอนหรอืแกไ้ขตามความในมาตราน้ี ถา้ไม่ไดโ้ฉนดทีด่นิ หรอืหนังสอื
รบัรองการทําประโยชน์มา ใหถ้อืว่าโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองกาทําประโยชน์นัน้สญูหายและใหเ้จา้พนักงาน
ทีด่นิออกใบแทนหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิเพือ่ดาํเนินการต่อไป 
 ถ้ามกีารคลาดเคลื่อนเน่ืองจากเขยีนหรอืพมิพ์ขอ้ความผดิพลาดโดยมหีลกัฐานชดัแจ้งและ           
ผูม้สีว่นไดเ้สยียนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิมอีาํนาจหน้าทีแ่กไ้ขใหถู้กตอ้งได ้
 กรณีทีศ่าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ถงึทีสุ่ดใหเ้พกิถอนหรอืแกไ้ขอยา่งใดแลว้ ใหเ้จา้พนักงาน
ทีด่นิดาํเนินการตามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่นัน้ตามวธิกีารทีอ่ธบิดกีาํหนด 

(การตัง้คณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่ใหโ้อกาสคดัคา้นและ
การพจิารณาเพกิถอนหรอืแกไ้ข ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง) 
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 การรงัวดัออกโฉนดท่ีดิน 
 อาํนาจของเจ้าหน้าท่ีในการรงัวดั 
 เพื่อประโยชน์แก่การรงัวดั ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานมอีํานาจเขา้ไปในที่ดนิของผูม้สีทิธ ิ            
ในทีด่นิ หรอืผูค้รอบครองในเวลากลางวนัไดแ้ต่จะตอ้งแจง้ใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นิทราบเสยีก่อนและใหผู้ม้ ี
สทิธใินทีด่นิ หรอืผูค้รอบครองทีด่นินัน้อาํนวยความสะดวกตามควรแก่กรณ ี
 ในกรณตีอ้งสรา้งหมดุหลกัฐานการแผนทีใ่นทีด่นิของผูใ้ด ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีม่อีํานาจสรา้ง
หมดุหลกัฐานลงไดต้ามความจาํเป็น 
 ในการรงัวดั เมือ่มคีวามจาํเป็นและโดยสมควร พนักงานเจา้หน้าทีม่อีํานาจทีจ่ะ ขดุดนิ ตดั รานกิง่ไม้
หรอืกระทาํการอยา่งอื่นแก่สิง่ทีก่ดีขวางแก่การรงัวดัไดเ้ท่าทีจ่าํเป็น ทัง้น้ีใหร้ะลกึถงึการทีจ่ะใหเ้จา้ของ
ไดร้บัความเสยีหายน้อยทีส่ดุ 
 เพือ่ประโยชน์แก่การรงัวดั ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีม่อีาํนาจ 
  (1) เรยีกผูม้สีทิธใินทีด่นิขา้งเคยีงมาระวงัแนวเขต และลงชือ่รบัทราบแนวเขตทีด่นิของตน 
  (2) เรยีกใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํ หรอืสัง่ใหส้ง่เอกสาร หรอืหลกัฐานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการสอบสวน 

การสอบเขตท่ีดินทัง้ตาํบล 
 เมือ่เป็นการสมควรจะทําการสอบเขตทีด่นิตามแผนทีร่ะวางในทอ้งทีใ่ดใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
ประกาศใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นิทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สบิหา้วนั  
 การประกาศให้ทําหนังสือปิดไว้ในบริเวณที่ดินเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยและให้แจ้งกําหนด                 
วนั เวลา ไปใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นิทราบอกีชัน้หน่ึง และใหผู้ม้สีทิธใินทีด่นินําพนักงานเจา้หน้าทีท่าํการ
รงัวดัสอบเขตทีด่นิ ผูม้สีทิธใินทีด่นิ จะตัง้ตวัแทนนําพนักงานเจา้หน้าทีท่ําการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ             
ของตนกไ็ด ้
 ทีด่นิทีไ่ดท้ําการสอบเขตแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิมอีํานาจทาํโฉนดทีด่นิใหใ้หม ่ แทนฉบบัเดมิ 
สว่นฉบบัเดมิเป็นอนัยกเลกิและใหส้ง่คนื 

การสอบเขตเฉพาะราย 
 ผูม้สีทิธใินทีด่นิประสงคจ์ะขอสอบเขตโฉนดทีด่นิเฉพาะรายของตน หรอืโดยอนุโลมในกรณ ี             
ผูม้สีทิธใินทีด่นิประสงคจ์ะขอใหต้รวจสอบเน้ือทีต่ามหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์เฉพาะรายของตน 
ใหย้ืน่คาํขอพรอ้มดว้ยหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์สาํหรบัทีด่นินัน้ต่อเจา้พนกังานทีด่นิ 
 ใหย้ืน่คําขอพรอ้มดว้ยโฉนดทีด่นินัน้ต่อเจา้พนักงานทีด่นิและใหพ้นักงานเจา้หน้าทีไ่ปทําการ
รงัวดัให ้
 ในการรงัวดั ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกบัแผนที ่หรอืเน้ือทีใ่นโฉนดทีด่นิ เมื่อผูม้สีทิธ ิ             
ในทีด่นิขา้งเคยีงไดร้บัรองแนวเขตแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิมอีํานาจแกไ้ขแผนทีห่รอืเน้ือทีใ่หต้รงกบั
ความเป็นจรงิได ้เวน้แต่จะเป็นการสมยอมเพือ่หลกีเลีย่งกฎหมาย 
 ในกรณีที่ไม่อาจตดิต่อผูม้สีทิธใินที่ดนิขา้งเคยีงใหม้าระวงัแนวเขตได ้ หรอืในกรณีทีผู่ม้สีทิธ ิ                
ในทีด่นิขา้งเคยีงไดร้บัการตดิต่อจากพนักงานเจา้หน้าทีใ่หม้าระวงัแนวเขตแลว้แต่ไม่มา หรอืมาแต่ไมย่อม



9‐14 

 

ลงชื่อรบัรองแนวเขตโดยไมไ่ดค้ดัคา้นการรงัวดั ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีแ่จง้เป็นหนังสอืใหผู้น้ัน้มาลงชื่อ
รบัรองแนวเขตหรอืคดัคา้นภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดส้ง่หนงัสอื  
 ถา้ผูม้สีทิธใินทีด่นิขา้งเคยีงไม่ดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดภายในกําหนดดงักล่าว และผูข้อ
ไดใ้หค้ํารบัรองว่ามไิดนํ้าทําการรงัวดัรุกลํ้าทีด่นิขา้งเคยีงและยนิยอมใหแ้กไ้ขแผนทีห่รอืเน้ือทีใ่หต้รง
กบัความเป็นจรงิ ใหเ้จา้พนกังานทีด่นิดาํเนินการไปไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารรบัรองแนวเขต (การตดิต่อหรอื
การแจง้ผูม้สีทิธใินทีด่นิขา้งเคยีง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง) 
 หากปรากฏวา่มผีูค้ดัคา้น ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิมอีํานาจสอบสวนไกล่เกลีย่ โดยถอืหลกัฐาน
แผนทีเ่ป็นหลกัในการพจิารณา ถ้าตกลงกนัไดก้ใ็หด้ําเนินการไปตามทีต่กลง แต่ตอ้งไม่เป็นการ
สมยอมกนัเพื่อหลกีเลีย่งกฎหมาย หากตกลงกนัไม่ไดใ้หแ้จง้คู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเกา้สบิวนั            
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ถา้ไม่มกีารฟ้อง ภายในกําหนดดงักล่าว ใหถ้อืว่าผูข้อไม่ประสงคจ์ะสอบเขตโฉนด             
ทีด่นินัน้ต่อไป  

การสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 60 
 ในการออกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ ถา้มผีูโ้ตแ้ยง้สทิธกินั ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่
หรอืเจา้พนกังานทีด่นิ แลว้แต่กรณ ีมอีาํนาจทาํการสอบสวนเปรยีบเทยีบ  
 ถา้ตกลงกนัไดก้ใ็หด้ําเนินการไปตามทีต่กลง หากตกลงกนัไม่ไดใ้หเ้จา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั
หรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขามอีาํนาจพจิาณาสัง่การไปตามทีเ่หน็สมควร 
 เมื่อเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัหรอืเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดัสาขาสัง่ประการใดแลว้ใหแ้จง้เป็น
หนงัสอืต่อคูก่รณเีพือ่ทราบ และใหฝ้า่ยทีไ่มพ่อใจไปดาํเนินการฟ้องต่อศาลภายในกําหนดหกสบิวนันับ
แต่วนัทราบคาํสัง่ 
 ในกรณีทีไ่ดฟ้้องต่อศาลแลว้ ใหร้อเรื่องไว ้ เมือ่ศาลไดพ้พิากษาหรอืมคีาํสัง่ถงึทีสุ่ดประการใด 
จงึใหด้ําเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในกําหนด กใ็หด้ําเนินการไปตามทีเ่จา้พนักงานทีด่นิ
จงัหวดัหรอืเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัสาขาสัง่ แลว้แต่กรณ ี

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูมี้อาํนาจจดทะเบียน 

 ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิ เป็นพนักงานเจา้หน้าทีจ่ดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ สําหรบัอสงัหารมิทรพัย์ทีอ่ยู่ในเขตทอ้งที่สํานักงานทีด่นิจงัหวดั            
หรอืสาํนกังานทีด่นิสาขานัน้ 
 ในกรณทีีส่าํนกังานทีด่นิจงัหวดัหรอืสาํนกังานทีด่นิสาขาไดนํ้าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารมาใชใ้นการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิ เป็นพนักงานเจา้หน้าที่
จดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยโ์ดยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสําหรบัอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในเขตทอ้งทีส่ํานักงานทีด่นิจงัหวดั
หรอืสาํนักงานทีด่นิสาขาอื่นไดด้ว้ย เวน้แต่การจดทะเบยีนทีต่อ้งมกีารประกาศหรอืตอ้งมกีารรงัวดั 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 
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อาํนาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการจดทะเบียน 
 ในการดําเนินการจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71               
ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีม่อีํานาจสอบสวนคู่กรณี และเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํ หรอืสง่เอกสาร
หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามความจาํเป็น แลว้ใหพ้นกังานเจา้หน้าที ่ดาํเนินการไปตามควรแก่กรณ ี
 ถา้มกีรณีเป็นทีค่วรเชื่อไดว้า่ การขอจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมนัน้ จะเป็นการหลกีเลีย่ง
กฎหมาย หรอืเป็นทีค่วรเชื่อไดว้่าบุคคลใดจะซื้อทีด่นิเพื่อประโยชน์แก่คนต่างดา้ว ใหข้อคําสัง่ต่อ
รฐัมนตร ีคาํสัง่รฐัมนตรเีป็นทีส่ดุ 

สิทธิในท่ีดินของผูถื้อครอง 
 1. สทิธติามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 41, 428 
 2. สทิธติามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ตามเอกสารการถอืครอง 
 3. สทิธติามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยฯ์ และแกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

8รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  
มาตรา 41 สทิธขิองบุคคลในทรพัยส์นิย่อมไดร้บัความคุม้ครอง ขอบเขตแหง่สทิธแิละการจาํกดัสทิธเิช่นวา่

น้ียอ่มเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 การสบืมรดกยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง สทิธขิองบุคคลในการสบืมรดกยอ่มเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ 

มาตรา 42 การเวนคนือสงัหารมิทรพัยจ์ะกระทาํมไิด ้ เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
เฉพาะกจิการของรฐัเพื่อการอนัเป็นสาธารณูปโภค การอนัจําเป็นในการป้องกนัประเทศ การไดม้าซึง่ทรพัยากรธรรมชาต ิ              
การผงัเมอืง การสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การพฒันาการเกษตรหรอืการอุตสาหกรรมการปฏริูปทีด่นิ 
การอนุรกัษโ์บราณสถานและแหลง่ทางประวตัศิาสตร ์หรอืเพือ่ประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น และตอ้งชดใชค้่าทดแทนที่
เป็นธรรมภายในเวลาอนัควรแก่เจา้ของตลอดจนผูท้รงสทิธบิรรดาทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการเวนคนืนัน้ ทัง้น้ีตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 การกําหนดค่าทดแทนตามวรรคหน่ึงตอ้งกําหนดใหอ้ย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถงึราคาทีซ่ื้อขายกนัตามปกติ
ในทอ้งตลาด การไดม้า สภาพและทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์ ความเสยีหายของผูถู้กเวนคนื และประโยชน์ทีร่ฐัและ                
ผูถู้กเวนคนืไดร้บัจากการใชส้อยอสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนื 
 กฎหมายเวนคืนอสงัหารมิทรพัย์ต้องระบุวตัถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเข้าใช้
อสงัหารมิทรพัยไ์วใ้หช้ดัแจง้ ถ้ามไิดใ้ชเ้พื่อการนัน้ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดดงักล่าว ตอ้งคนืใหเ้จา้ของเดมิหรอื
ทายาท 
 การคนือสงัหารมิทรพัย์ใหเ้จา้ของเดมิหรอืทายาทตามวรรคสาม และการเรยีกคนืค่าทดแทนทีช่ดใชไ้ป               
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
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9.2.2 นโยบาย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (2540) 

 สิทธิในทรพัยสิ์น 
 มาตรา 41 สทิธขิองบุคคลในทรพัยส์นิย่อมไดร้บัความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสทิธแิละการ
จาํกดัสทิธเิชน่วา่น้ียอ่มเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 การสบืมรดกย่อมไดร้บัความคุม้ครอง สทิธขิองบุคคลในการสบืมรดกย่อมเป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตั ิ
 มาตรา 42 การเวนคนือสงัหารมิทรพัยจ์ะกระทาํมไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายเฉพาะกจิการของรฐัเพือ่การอนัเป็นสาธารณูปโภค การอนัจาํเป็นในการป้องกนัประเทศ 
การไดม้าซึ่งทรพัยากรธรรมชาต ิ การผงัเมอืง การส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การพฒันา 
การเกษตรหรอืการอุตสาหกรรมการปฏริปูทีด่นิ การอนุรกัษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวตัศิาสตร ์
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอนัควรแก่
เจา้ของตลอดจนผูท้รงสทิธบิรรดาทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการเวนคนืนัน้ ทัง้น้ีตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 การกาํหนดคา่ทดแทนตามวรรคหน่ึงตอ้งกาํหนดใหอ้ยา่งเป็นธรรมโดยคาํนึงถงึราคาทีซ่ื้อขาย
กนัตามปกตใินทอ้งตลาด การไดม้า สภาพและทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์ความเสยีหายของผูถู้กเวนคนื
และประโยชน์ทีร่ฐัและผูถู้กเวนคนืไดร้บัจากการใชส้อยอสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนื 

 กฎหมายเวนคนือสงัหารมิทรพัยต์อ้งระบุวตัถุประสงค์แห่งการเวนคนืและกําหนดระยะเวลา
การเขา้ใชอ้สงัหารมิทรพัยไ์วใ้หช้ดัแจง้ ถา้มไิดใ้ชเ้พือ่การนัน้ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดดงักล่าว ตอ้งคนืให้
เจา้ของเดมิหรอืทายาท 
 การคนือสงัหารมิทรพัยใ์หเ้จา้ของเดมิหรอืทายาทตามวรรคสาม และการเรยีกคนืค่าทดแทนที่
ชดใชไ้ป ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

สิทธิในข้อมลูข่าวสาร 
มาตรา 56 บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัทราบและเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครอง

 ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่เวน้แต่การเปิดเผย
ขอ้มลูหรอืขา่วสารนัน้จะกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความปลอดภยัของประชาชน หรอืส่วนไดเ้สยี
อนัพงึไดร้บัความคุม้ครองของบุคคลอื่น หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้น้ีตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

มาตรา 57 บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัขอ้มลู คาํชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ก่อนการอนุญาตหรอืการดาํเนินโครงการหรอืกจิกรรมใด
ทีอ่าจผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพอนามยัคุณภาพชวีติ หรอืส่วนไดเ้สยีสาํคญัอื่นใด                
ทีเ่กี่ยวกบัตนหรอืชุมชนทอ้งถิน่ และมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของตนต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
นําไปประกอบการพจิารณาในเรือ่งดงักลา่ว 
 การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์ 
การวางผงัเมอืง การกําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ และการออกกฎทีอ่าจมผีลกระทบต่อสว่นไดเ้สยี 
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สําคญัของประชาชน ใหร้ฐัจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนอย่างทัว่ถงึก่อน
ดาํเนินการ 

สิทธิชมุชน 
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ หรอืชุมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิย่อมมสีทิธิ

อนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาต ิและมี
ส่วนร่วมในการจดัการ การบํารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 
ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

มาตรา 67 สทิธขิองบุคคลทีจ่ะมสี่วนร่วมกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ์บํารุงรกัษา และการ
ไดป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ 
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิง่แวดล้อมที่จะไม่
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน ย่อมไดร้บัความคุม้ครอง
ตามความเหมาะสม 
 การดําเนินโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้น
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ จะกระทาํมไิดเ้วน้แต่จะไดศ้กึษาและประเมนิผล
กระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทัง้ได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบนัอุดมศึกษาที่จดัการการศกึษาด้าน
สิง่แวดล้อมหรอืทรพัยากร ธรรมชาตหิรอืด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมกีารดําเนินการ
ดงักลา่ว 
 สทิธขิองชุมชนทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอื
องคก์รอื่นของรฐัทีเ่ป็นนิตบิุคคล เพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบญัญตัน้ีิ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
 กาํหนดแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 
 มาตรา 75 บทบญัญตัใินหมวดน้ีเป็นเจตจํานงใหร้ฐัดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
 ในการแถลงนโยบายต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้บรหิารราชการแผ่นดนิตอ้งชี้แจงต่อ
รฐัสภาใหช้ดัแจง้ว่าจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบรหิารราชการแผ่นดนิใหเ้ป็นไปตาม
แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั และตอ้งจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินการ รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรค
เสนอต่อรฐัสภาปีละหน่ึงครัง้ 
 มาตรา 76 คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ เพือ่แสดงมาตรการและ
รายละเอยีดของแนวทางในการปฏบิตัริาชการในแต่ละปีของการบรหิารราชการแผ่นดนิ ซึ่งจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐั 
 ในการบรหิารราชการแผน่ดนิ คณะรฐัมนตรตีอ้งจดัใหม้แีผนการตรากฎหมายทีจ่าํเป็นต่อการ
ดาํเนินการตามนโยบายและแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
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 กาํหนดแนวนโยบายด้านความมัน่คงของรฐั 
 มาตรา 77 รฐัตอ้งพทิกัษ์รกัษาไวซ้ึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เอกราช อธปิไตยและบรูณภาพ
 แห่งเขตอํานาจรฐั และตอ้งจดัใหม้กีําลงัทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
จาํเป็น และเพยีงพอ เพือ่พทิกัษ์รกัษาเอกราช อธปิไตย ความมัน่คงของรฐั สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
ผลประโยชน์แหง่ชาต ิและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และ
เพือ่การพฒันาประเทศ 
 กาํหนดแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 

มาตรา 78 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) บรหิารราชการแผน่ดนิใหเ้ป็นไปเพือ่การพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ และความมัน่คงของ
ประเทศอยา่งยัง่ยนื โดยตอ้งส่งเสรมิการดาํเนินการตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคาํนึงถงึผลประโยชน์
ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นสาํคญั 
  (2) จดัระบบการบรหิารราชการสว่นกลาง สว่นภูมภิาค และส่วนทอ้งถิน่ ใหม้ขีอบเขต 
อํานาจหน้าที ่ และความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเหมาะสมแก่การพฒันาประเทศและสนับสนุนใหจ้งัหวดั            
มแีผนและงบประมาณเพือ่พฒันาจงัหวดั เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที ่
  (3) กระจายอํานาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการของ
ทอ้งถิน่ไดเ้อง ส่งเสรมิใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรฐั พฒันาเศรษฐกจิของทอ้งถิน่และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้
โครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศในทอ้งถิน่ ใหท้ัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดัทีม่ ี
ความพรอ้มใหเ้ป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ โดยคํานึงถงึเจตนารมณ์ของประชาชน              
ในจงัหวดันัน้ 
  (4) พฒันาระบบงานภาครฐั โดยมุง่เน้นการพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจรยิธรรมของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงรูปแบบและวธิกีารทํางานเพื่อใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิ
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิใหห้น่วยงานของรฐัใชห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
เป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการ 
  (5) จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอื่น เพือ่ใหก้ารจดัทาํและการใหบ้รกิารสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบไดโ้ดยคํานึงถงึการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
  (6) ดาํเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายทีม่หีน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการดําเนินงาน
ของรฐัตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรฐั ดําเนินการอย่างเป็นอสิระ เพื่อใหก้าร
บรหิารราชการแผน่ดนิเป็นไปตามหลกันิตธิรรม 
  (7) จดัใหม้แีผนพฒันาการเมอืง รวมทัง้จดัใหม้สีภาพฒันาการเมอืงทีม่คีวามเป็นอสิระ 
เพือ่ตดิตามสอดสอ่งใหม้กีารปฏบิตัติามแผนดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 
  (8) ดาํเนินการใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บัสทิธปิระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
 



9‐19 

 

กาํหนดแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
มาตรา 83 รฐัตอ้งส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารดําเนินการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
มาตรา 84 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ ดงัต่อไปน้ี 

  (1) สนับสนุนระบบเศรษฐกจิแบบเสรแีละเป็นธรรมโดยอาศยักลไกตลาด และสนับสนุน            
ใหม้กีารพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื โดยต้องยกเลกิและละเวน้การตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
ควบคุมธุรกจิซึง่มบีทบญัญตัทิีไ่มส่อดคลอ้งกบัความจาํเป็นทางเศรษฐกจิ และตอ้งไมป่ระกอบกจิการที่
มลีกัษณะเป็นการแขง่ขนักบัเอกชน เวน้แต่มคีวามจาํเป็นเพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของรฐั 
รกัษาผลประโยชน์สว่นรวมหรอืการจดัใหม้สีาธารณูปโภค 
  (2) สนับสนุนให้มกีารใช้หลกัคุณธรรมจรยิธรรมและหลกัธรรมาภบิาลควบคู่กบัการ
ประกอบกจิการ 
  (3) ควบคุมใหม้กีารรกัษาวนิัยการเงนิการคลงัเพื่อสนับสนุนเสถยีรภาพและความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษอีากรใหม้คีวามเป็นธรรมและ
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
  (4) จดัใหม้กีารออมเพือ่การดาํรงชพีในยามชราแก่ประชาชนและเจา้หน้าทีข่องรฐัอยา่งทัว่ถงึ 
  (5) กํากบัใหก้ารประกอบกจิการมกีารแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาด
ตดัตอน ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้รโิภค 
  (6) ดาํเนินการใหม้กีารกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม คุม้ครอง สง่เสรมิและขยายโอกาสใน
การประกอบอาชพีของประชาชนเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ รวมทัง้สง่เสรมิและสนับสนุนการพฒันาภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ และภมูปิญัญาไทย เพือ่ใชใ้นการผลติสนิคา้ บรกิาร และการประกอบอาชพี 
  (7) ส่งเสรมิใหป้ระชากรวยัทาํงานมงีานทํา คุม้ครองแรงงานเดก็และสตรจีดัระบบแรงงาน
สมัพนัธแ์ละระบบไตรภาคทีีผู่ท้ํางานมสีทิธเิลอืกผูแ้ทนของตนจดัระบบประกนัสงัคม รวมทัง้คุม้ครอง
ใหผู้ท้ํางานทีม่คีุณค่าอย่างเดยีวกนัไดร้บัค่าตอบแทนสทิธปิระโยชน์ และสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมโดย            
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
  (8) คุ้มครองและรกัษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลติและการตลาดส่งเสริมให้
สนิคา้เกษตรไดร้บัผลตอบแทนสงูสุด รวมทัง้ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร 
เพือ่วางแผนการเกษตรและรกัษาผลประโยชน์รว่มกนัของเกษตรกร 
  (9) สง่เสรมิ สนบัสนุน และคุม้ครองระบบสหกรณ์ใหเ้ป็นอสิระและการรวมกลุม่การประกอบอาชพี
หรอืวชิาชพีตลอดทัง้การรวมกลุม่ของประชาชนเพือ่ดาํเนินกจิการดา้นเศรษฐกจิ 
  (10) จดัใหม้สีาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานอนัจาํเป็นต่อการดํารงชวีติของประชาชนเพื่อประโยชน์ 
ในการรกัษาความมัน่คงของรฐัในทางเศรษฐกจิ และตอ้งมใิหส้าธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานอนัจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติ
ของประชาชนอยูใ่นความ ผกูขาดของเอกชนอนัอาจก่อความเสยีหายแก่รฐั 
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  (11) การดําเนินการใดทีเ่ป็นเหตุใหโ้ครงสรา้งหรอืโครงขา่ยขัน้พืน้ฐานของกจิการสาธารณูปโภค
ขัน้พื้นฐานของรฐัอนัจําเป็นต่อการดํารงชวีติของประชาชน หรอืเพื่อความมัน่คงของรฐัตกไปเป็น
กรรมสทิธิข์องเอกชน หรอืทาํใหร้ฐัเป็นเจา้ของน้อยกวา่รอ้ยละหา้สบิเอด็ จะกระทาํมไิด ้
  (12) สง่เสรมิและสนับสนุน กจิการพาณิชยน์าว ีการขนสง่ทางราง รวมทัง้การดาํเนินการ
ตามระบบบรหิารจดัการขนสง่ทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ 
  (13) ส่งเสรมิและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกจิทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่                
ใหม้คีวามเขม้แขง็ 
  (14) สง่เสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตรเพือ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ในทางเศรษฐกจิ 

กาํหนดแนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
มาตรา 85 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ดงัต่อไปน้ี 
  (1) กําหนดหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นิใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหค้าํนึงถงึความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิทัง้ผนืดนิ ผนืน้ําวถิชีวีติของชุมชนทอ้งถิน่ และการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างมปีระสทิธภิาพ และกําหนดมาตรฐานการใชท้ีด่นิอย่างยัง่ยนื โดยตอ้งใหป้ระชาชนในพืน้ที ่              
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากหลกัเกณฑก์ารใชท้ีด่นินัน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจดว้ย 
  (2) กระจายการถอืครองทีด่นิอยา่งเป็นธรรมและดําเนินการใหเ้กษตรกรมกีรรมสทิธิห์รอื
สทิธใินทีด่นิเพือ่ประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถงึโดยการปฏริปูทีด่นิหรอืวธิอีื่น รวมทัง้จดัหาแหล่งน้ํา
เพือ่ใหเ้กษตรกรมน้ํีาใชอ้ยา่งพอเพยีงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
  (3) จดัใหม้กีารวางผงัเมอืง พฒันา และดาํเนินการตามผงัเมอืงอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพือ่ประโยชน์ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 
  (4) จดัใหม้แีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําและทรพัยากรธรรมชาตอิื่นอยา่งเป็นระบบ
และเกดิประโยชน์ต่อสว่นรวม ทัง้ตอ้งใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการสงวน บาํรุงรกัษา และใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุล 
  (5) ส่งเสรมิ บํารุงรกัษา และคุม้ครองคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
ตลอดจนควบคุมและกําจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ และคุณภาพชวีติของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถิน่ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งมสีว่นร่วมในการกําหนด
แนวทางการดาํเนินงาน 
 กาํหนดแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม 

มาตรา 87 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
  (2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผน              
พฒันาทางเศรษฐกจิ และสงัคม รวมทัง้การจดัทาํบรกิารสาธารณะ 
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  (3) สง่เสรมิและสนับสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้ํานาจรฐัทุกระดบั 
ในรปูแบบองคก์รทางวชิาชพีหรอืตามสาขาอาชพีทีห่ลากหลาย หรอืรปูแบบอื่น 
  (4) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามเขม้แขง็ในทางการเมอืง และจดัใหม้กีฎหมายจดัตัง้
กองทุนพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงเพื่อช่วยเหลอืการดําเนินกจิกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้
สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้
 สามารถแสดงความคดิเหน็และเสนอความตอ้งการของชุมชนในพืน้ที ่
  (5) ส่งเสรมิและใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนเกีย่วกบัการพฒันาการเมอืงและการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข รวมทัง้ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ทิธิ
เลอืกตัง้โดยสุจรติและเที่ยงธรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคํานึงถงึสดัส่วนของ
หญงิและชายทีใ่กลเ้คยีงกนั 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว่์าด้วยทรพัยสิ์น 
มาตรา 1336 ภายในบงัคบัแห่งกฎหมาย เจา้ของทรพัยส์นิมสีทิธใิชส้อยและจําหน่าย

ทรพัยส์นิของตนและไดซ้ึง่ดอกผลแห่งทรพัยส์นินัน้กบัทัง้มสีทิธติดิตามและเอาคนืซึง่ทรพัยส์นิของตน
จากบุคคลผูไ้มม่สีทิธจิะยดึถอืไว ้ และมสีทิธขิดัขวางมใิหผู้อ้ื่นสอดเขา้เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นินัน้โดยมชิอบ
ดว้ยกฎหมาย 

มาตรา 1367 บุคคลใดยดึถอืทรพัยส์นิโดยเจตนาจะยดึถอืเพือ่ตน ท่านวา่บุคคลนัน้ไดซ้ึง่สทิธิ
ครอบครอง 

3. พระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 
มาตรา 5 ใหผู้ท้ ีไ่ดค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิอยูก่่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั 

โดยไม่มหีนังสอืสําคญัแสดงกรรมสทิธิท์ี่ดนิ แจง้การครอบครองที่ดนิต่อนายอําเภอทอ้งที่ภายใน            
หน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรกีําหนดโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 การแจง้การครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมก่่อใหเ้กดิสทิธขิึน้ใหมแ่ก่ผูแ้จง้แต่ประการใด 

มาตรา 6 บุคคลทีค่รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิอยูโ่ดยชอบดว้ยกฎหมายก่อนวนัทีพ่ระราช 
บญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิ (ฉบบัที ่ 6) พุทธศกัราช 2479 ใชบ้งัคบัและผูร้บัโอนทีด่นิดงักล่าว ใหม้สีทิธิ
ขอรบัโฉนดทีด่นิตามบทแหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ สาํหรบับุคคลทีค่รอบครองทีด่นิตัง้แต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
ออกโฉนดทีด่นิ (ฉบบัที ่6) พุทธศกัราช 2479 ใชบ้งัคบัเป็นตน้มา และก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั 
ถ้าไม่ดําเนินการใหช้อบดว้ยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ การออกโฉนดที่ดนิใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง และใหพ้ระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิ (ฉบบัที ่ 6) 
พทุธศกัราช 2479 คงใชบ้งัคบัต่อไป 

มาตรา 7 ทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้บัจองไวแ้ลว้ตามพระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิ (ฉบบัที ่ 6) 
พทุธศกัราช 2479 และยงัมไิดร้บัคาํรบัรองวา่ ไดท้าํ ประโยชน์แลว้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั
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ใหถ้อืว่าผูไ้ดร้บัอนุญาตยงัมสีทิธทิีจ่ะมาขอคํารบัรองจากนายอําเภอไดจ้นกว่าจะครบกําหนดหน่ึงรอ้ย
แปดสบิวนั นบัจากวนัสิน้สดุเวลาแหง่การจบัจองตามพระราชบญัญตัดิงักลา่ว 
 ในกรณีระยะเวลาแห่งการจบัจองดงักล่าวในวรรคแรกสิน้สุดลง ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมาย
ทีด่นิใชบ้งัคบั หากปรากฏวา่การทาํประโยชน์จากทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้บัจองอยูใ่นสภาพทีจ่ะพงึขอ
คาํรบัรองว่า ไดท้ําประโยชน์ดงักล่าวแลว้ได ้ ใหย้ื่นคําขอต่อนายอําเภอเพื่อขอคํารบัรองเสยีภายใน
กําหนดหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั เมื่อพน้กําหนดเวลาดงักล่าว  
ใหถ้อืวา่ทีด่นินัน้ปลอดจากการจบัจองเวน้แต่นายอาํเภอไดม้คีาํสัง่ผอ่นผนัใหเ้ป็นการเฉพาะราย 

มาตรา 8 การพจิารณาวา่ทีด่นิไดท้าํประโยชน์แลว้หรอืไม ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด
ในกฎกระทรวง 
 ทีด่นิทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้บัจอง แต่ยงัไมไ่ดร้บัคาํรบัรองจากนายอําเภอวา่ไดท้าํประโยชน์แลว้ 
ผูไ้ดร้บัอนุญาตจะโอนไปไมไ่ดเ้วน้แต่จะตกทอดโดยทางมรดก 

มาตรา 9 ทีด่นิทีไ่ดร้บัคาํรบัรองจากนายอาํเภอวา่ ไดท้าํประโยชน์แลว้ ใหโ้อนกนัได ้
มาตรา 11 ในเขตทอ้งทีซ่ึง่ไดอ้อกโฉนดตราจองและตราจองทีต่ราวา่ “ไดท้าํประโยชน์แลว้” 

ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั ใหค้งใชบ้ทกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้เฉพาะในสว่นทีบ่ญัญตัถิงึ
วธิกีารรงัวดัและการออกหนังสอืสําคญัดงักล่าวขา้งต้นต่อไปจนว่าจะไดอ้อกโฉนดที่ดนิตามประมวล
กฎหมายทีด่นิแลว้ 

มาตรา 12 บุคคลใดจะไดม้าซึง่ทีด่นิโดยมสีญัญาจะซื้อจะขาย หรอืสญัญาเช่าซื้อซึง่ไดก้ระทาํ
ไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ถา้ไดจ้ดแจง้สญัญานัน้ต่อพนักงานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา 71 
แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรกีาํหนดภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่
วนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั เมือ่ไดม้กีารซื้อขายไปตามสญัญาเช่นวา่นัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ผูซ้ื้อหรอืผู้
เชา่ซือ้มสีทิธใินทีด่นิอยูก่่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั 

มาตรา 13 บุคคลใดไดข้ายฝากทีด่นิไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ถา้ไดท้าํการไถ่
ถอนทีด่นินัน้ เมือ่ประมวลกฎหมายทีด่นิไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ผูน้ัน้เป็นผูม้สีทิธใินทีด่นิอยู่
ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั 

มาตรา 14 บุคคลใดได้ดําเนินการขอจบัจองที่ดนิไวต่้อพนักงานเจา้หน้าที่ก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั แต่ยงัไม่ไดร้บัอนุญาต ใหน้ายอําเภอมอีํานาจดําเนินการตามนัยแห่ง
พระราชบญัญตัอิอกโฉนดทีด่นิ (ฉบบัที ่6) พทุธศกัราช 2479 ต่อไปจนถงึทีส่ดุได ้

4. ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
การจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน 
มาตรา 14 ใหม้กีรรมการคณะหน่ึงเรยีกวา่ “คณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต”ิประกอบดว้ย

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม* เป็นประธาน รฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงกลาโหม อธบิดกีรมการปกครองอธบิดี
กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ อธบิดกีรมทางหลวง อธบิดกีรมชลประทาน 
อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ อธบิดกีรมทรพัยากรธรณ ีอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร อธบิดกีรมปา่ไม ้อธบิดี
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กรมธนารกัษ์ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ เลขาธกิารสาํนักงานเร่งรดัพฒันาชนบทเป็น
กรรมการ ผูอ้ํานวยการสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นกรรมการ
และเลขาธกิารโดยตําแหน่งและคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒอิื่นอกีไม่เกนิเจด็คน ซึ่งคณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้ 

มาตรา 20 ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 
  (1) วางนโยบายการจดัทีด่นิ เพือ่ใหป้ระชาชนมทีีด่นิสาํหรบัอยูอ่าศยัและหาเลีย้งชพีตาม
ควรแก่อตัภาพ 
  (2) วางแผนการถอืครองทีด่นิ 
  (3) สงวนและพฒันาทีด่นิเพือ่จดัใหแ้กป่ระชาชน 
  (4) สงวนหรอืหวงหา้มทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครองเพือ่ใหป้ระชาชนใช้
ประโยชน์รว่มกนั 
  (5) อนุมตัโิครงการการจดัทีด่นิของทบวงการเมอืง 
  (6) ควบคุมการจดัทีด่นิตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น 
  (7) ปฏบิตักิารเกีย่วกบัทีด่นิตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
  (8) มอบหมายใหท้บวงการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการเกีย่วกบัอํานาจหน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึง
ในมาตรานี้แทนคณะกรรมการไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
  (9) ปฏบิตักิารอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายนี้หรอืกฎหมายอื่น 
  (10) วางระเบยีบหรอืขอ้บงัคบักําหนดหลกัเกณฑห์รอืเงื่อนไขเกีย่วกบัการจดัทีด่นิหรอื
เพือ่กจิการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ 
  ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชน ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการจดัทีด่นิหรอืการสาํรวจความอุดมสมบูรณ์ของดนิ คณะกรรมการ 
จะจดัใหม้กีารสาํรวจทีด่นิกไ็ด ้
 เมื่อเป็นการสมควรจะสํารวจทีด่นิในทอ้งทีใ่ด ใหค้ณะกรรมการประกาศทอ้งทีน่ัน้เป็นเขต
สาํรวจทีด่นิในราชกจิจานุเบกษา และใหปิ้ดประกาศนัน้ ณ ทีว่า่การอําเภอและบา้นกํานันในตําบลทีอ่ยู่
ในเขตสํารวจ ประกาศของคณะกรรมการดงักล่าวใหม้แีผนทีป่ระเมนิเขตทีด่นิทีก่ําหนดใหเ้ป็นเขต
สาํรวจทีด่นิไวท้า้ยประกาศดว้ย แผนทีด่งักลา่วน้ี ใหถ้อืวา่เป็น สว่นแหง่ประกาศ 

มาตรา 27 นอกจากทีด่นิทีส่่วนราชการหรอืองค์การของรฐันําไปจดัตามกฎหมายอื่นแลว้ 
อธบิดมีอีํานาจจดัทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง ใหร้าษฎรเพื่อเป็นทีอ่ยูอ่าศยัและทํา
มาหาเลีย้งชพีได ้ ทัง้น้ี ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
กาํหนดซึง่ใหร้วมถงึรายการดงัต่อไปน้ีดว้ย คอื 
  (1) จาํนวนทีด่นิทีจ่ะแบง่ใหค้รอบครอง 
  (2) หลกัเกณฑส์อบสวนคดัเลอืกผูเ้ขา้ครอบครอง 
  (3) วธิทีีผู่เ้ขา้ครอบครองพงึปฏบิตั ิ
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  (4) หลกัเกณฑก์ารชดใชทุ้นทีไ่ดล้งไปในทีด่นินัน้ และการเรยีกคา่ธรรมเนียมบางอยา่ง 
  (5) กจิการทีจ่าํเป็นสาํหรบัการจดัแบง่ทีด่นิ 
 ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ใหป้ระกาศในราชกจิจา
นุเบกษา 
 มาตรา 27 ทวิ  ในกรณีทีผู่ค้รอบครองและทําประโยชน์ในที่ดนิหรอืผูซ้ึ่งไดค้รอบครองและ
ทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองจากบุคคลดงักล่าว ไดย้ื่นคาํรอ้งขอผ่อนผนัการแจง้การครอบครองตาม
พระราช บญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 ก่อนวนัทีป่ระกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัน้ีใช้
บงัคบัและผูว้่าราชการจงัหวดัยงัไม่ไดม้คีําสัง่ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพจิารณาสัง่การใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่
ชกัชา้ แต่ทัง้น้ีไมต่ดัสทิธผิูค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นินัน้ทีจ่ะใชส้ทิธติามมาตรา 27 ตร ีแห่ง
ประมวลกฎหมายน้ี 
 มาตรา 27 ตรี เมือ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัไดป้ระกาศกําหนดทอ้งทีแ่ละวนัเริม่ตน้ของการสาํรวจ
ตามมาตรา 58 วรรคสอง ผูค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิอยูก่่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายนี้ ใช้
บงัคบัโดยไม่มหีนังสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิ และมไิดแ้จง้การครอบครองตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 หรอืผูซ้ึ่งรอคําสัง่ผ่อนผนัจากผูว้่าราชการ
จงัหวดัตามมาตรา 27 ทว ิ แต่ไดค้รอบครองและทําประโยชน์ในทีด่นินัน้ตดิต่อมาจนถงึวนัทําการ
สาํรวจรงัวดัหรอืพสิจูน์สอบสวน ถา้ประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นินัน้ ใหแ้จง้การครอบครองทีด่นิต่อเจา้
พนักงานทีด่นิ ณ ทีด่นินัน้ตัง้อยูภ่ายในกําหนดเวลาสามสบิวนันับแต่วนัปิดประกาศ ถา้มไิดแ้จง้การ
ครอบครองภายในกําหดเวลาดงักล่าว แต่ไดม้านําหรอืส่งตวัแทนมานําพนักงานเจา้หน้าที่ทําการ
สาํรวจรงัวดัตามวนัและเวลาทีพ่นกังานเจา้หน้าทีป่ระกาศกาํหนด ใหถ้อืวา่ยงัประสงคจ์ะไดส้ทิธใินทีด่นิ
นัน้ 
 เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี ผูค้รอบครองและทําประโยชน์ในที่ดนิตามวรรคหน่ึง ให้
หมายความรวมถงึผูซ้ึง่ไดค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองมาจากบุคคลดงักลา่วดว้ย 
 มาตรา 33 ในเขตทอ้งทีใ่ดทีค่ณะกรรมการยงัมไิดป้ระกาศเขตสาํรวจทีด่นิตามความในหมวดน้ี            
กด็ ี หรอืกรณีทีส่ภาพของทีด่นิเป็นแปลงเลก็แปลงน้อยกด็ ี ราษฎรจะขออนุญาตจบัจองทีด่นิไดโ้ดย
ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกําหนด และเมือ่พนักงานเจา้หน้าที่
อนุญาตแลว้ กใ็หอ้อกใบจองใหต่้อไป 
 การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
 มาตรา 58 เมื่อรฐัมนตรเีหน็สมควรจะใหม้กีารออกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทํา
ประโยชน์ในจงัหวดัใดในปีใด ใหร้ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดจงัหวดัทีจ่ะทําการ
สาํรวจรงัวดัทาํแผนทีห่รอืพสิจูน์สอบสวนการทาํประโยชน์สาํหรบัปีนัน้ เขตจงัหวดัทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
กาํหนดไมร่วมทอ้งทีท่ีท่างราชการไดจ้าํแนกใหเ้ป็นเขตปา่ไมถ้าวร 
 เมื่อไดม้ปีระกาศของรฐัมนตรตีามวรรคหน่ึง ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดักําหนดทอ้งที่และวนั
เริม่ตน้ของการเดนิสาํรวจรงัวดัในทอ้งทีน่ัน้โดยปิดประกาศไว ้ณ สาํนักงานทีด่นิ ทีว่า่การอําเภอ ทีว่า่
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การกิง่อําเภอ ทีท่ําการกํานัน และทีท่ําการผูใ้หญ่บา้นแห่งทอ้งทีก่่อนวนัเริม่ตน้สาํรวจไม่น้อยกว่า
สามสบิวนั 
 เมือ่ไดม้ปีระกาศของผูว้า่ราชการจงัหวดัตามวรรคสอง ใหบุ้คคลตามมาตรา 58 ทว ิวรรคสอง 
หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่าว นําพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่งพนักงานเจา้หน้าทีม่อบหมายเพื่อทํา
การสํารวจรงัวดัทําแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ในที่ดินของตนตามวนัและเวลาที่
พนกังานเจา้หน้าทีไ่ดน้ดัหมาย 
 ในการเดนิสาํรวจพสิจูน์สอบสวนการทาํประโยชน์เพือ่ออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ เจา้
พนักงานที่ดนิมอีํานาจแต่งตัง้ผูซ้ึ่งได้รบัการอบรมในการพสิูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ เป็น
เจา้หน้าทีอ่อกไปพสิจูน์สอบสวนการทาํประโยชน์แทนตนได ้
 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคสี ่ใหเ้จา้หน้าทีเ่ป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 58 ทวิ  เมื่อได้สํารวจรงัวดัทําแผนที่หรอืพสิูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ในที่ดนิ
ตามมาตรา 58 แลว้ ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีอ่อกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์แลว้แต่
กรณี ใหแ้ก่บุคคลตามทีร่ะบุไวใ้นวรรคสอง เมือ่ปรากฏวา่ทีด่นิทีบุ่คคลนัน้ครอบครองเป็นทีด่นิทีอ่าจ
ออกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ไดต้ามประมวลกฎหมายน้ี 
 บุคคลซึง่พนักงานเจา้หน้าทีอ่าจออกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ตามวรรค
หน่ึงใหไ้ด ้คอื 
  (1) ผูซ้ึง่มหีลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิ มใีบจอง ใบเหยยีบยํ่า หนังสอืรบัรองการ
ทาํประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองทีต่ราวา่ “ไดท้าํประโยชน์ แลว้” หรอืเป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายว่า
ดว้ยการจดัทีด่นิเพือ่การครองชพี 
  (2) ผูซ้ึง่ไดป้ฏบิตัติามมาตรา 27 ตร ี
  (3) ผูซ้ึ่งครอบครองทีด่นิและทําประโยชน์ในทีด่นิภายหลงัวนัทีป่ระมวลกฎหมายน้ีใช้
บงัคบั และไมม่ใีบจอง ใบเหยยีบยํ่า หรอืไมม่หีลกัฐานวา่เป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัทีด่นิ
เพือ่การครองชพี 
 เพือ่ประโยชน์แห่งมาตราน้ี ผูซ้ึง่มหีลกัฐานการแจง้การครอบครองทีด่นิตามวรรคสอง (1) ให้
หมายความรวมถงึผูซ้ึง่ไดค้รอบครอบและทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองมาจากบุคคลดงักลา่วดว้ย 
 สาํหรบับุคคลตามวรรคสอง (2) และ (3) ใหอ้อกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทํา
ประโยชน์ แลว้แต่กรณี ไดไ้มเ่กนิหา้สบิไร่ ถา้เกนิหา้สบิไร่ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูว้า่ราชการจงัหวดั
เป็นการเฉพาะราย ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
 ภายในสบิปีนับแต่วนัที่ได้รบัโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
หา้มมใิหบุ้คคลตามวรรคสอง (3) ผูไ้ดม้าซึง่สทิธใินทีด่นิดงักล่าวโอนทีด่นินัน้ ใหแ้ก่ผูอ้ื่น เวน้แต่เป็น
การตกทอดทางมรดกหรอืโอนใหแ้ก่ทบวงการเมอืง องคก์ารของรฐับาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้
องคก์ารของรฐับาล รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตั ิหรอืโอนใหแ้ก่สหกรณ์เพือ่ชาํระหน้ีโดย
ไดร้บัอนุมตัจิากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ภายในกาํหนดระยะเวลาหา้มโอนตามวรรคหา้ ทีด่นินัน้ไมอ่ยูใ่นขา่ยแหง่การบงัคบัคด ี
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มาตรา 58 ตรี เมื่อรฐัมนตรเีหน็สมควรจะใหม้กีารออกโฉนดทีด่นิสําหรบัทีด่นิทีม่หีนังสอื
รบัรองการทําประโยชน์ซึ่งใชร้ะวางรูปถ่ายทางอากาศในทอ้งทีใ่ด ใหร้ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจา
นุเบกษากาํหนดทอ้งทีน่ัน้และวนัทีเ่ริม่ดาํเนินการออกโฉนดทีด่นิใหท้ราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
 การทําแผนทีเ่พื่อออกโฉนดทีด่นิตามวรรคหน่ึง ใหนํ้าหลกัฐานเกี่ยวกบัระวางรูปถ่ายทาง
อากาศทีใ่ชก้บัหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์มาปรบัแกต้ามหลกัวชิาการ แผนทีรู่ปถ่ายทางอากาศ
โดยไมต่อ้งทาํการสาํรวจรงัวดั เวน้แต่กรณจีาํเป็นใหเ้จา้พนกังานทีด่นิทาํการสาํรวจรงัวดั 
 เมื่อถงึกําหนดวนัทีเ่ริม่ดําเนินการออกโฉนดทีด่นิตามประกาศของรฐัมนตร ี ตามวรรคหน่ึง
แลว้ ใหร้ะงบัการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใด ๆ ทีต่อ้งมกีารรงัวดัสาํหรบัทีด่นิทีม่หีนงัสอืรบัรองการ
ทาํประโยชน์โดยใชร้ะวางรปูถ่ายทางอากาศในทอ้งทีด่งักล่าว เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเจา้พนักงานทีด่นิ
จะอนุญาตเฉพาะรายกไ็ด ้ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด  
 การออกโฉนดทีด่นิตามมาตรานี้ ใหอ้อกแก่ผูม้ชีื่อซึ่งเป็นผูม้สีทิธใินหนังสอืรบัรองการทํา
ประโยชน์ 
 เมื่อไดจ้ดัทาํโฉนดทีด่นิแปลงใดพรอ้มทีจ่ะแจกแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทีด่นิประกาศกําหนดวนั
แจกโฉนดทีด่นิแปลงนัน้แก่ผูม้สีทิธ ิและใหถ้อืวา่หนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ สําหรบัที่ดนิแปลงนัน้
ได้ยกเลกิตัง้แต่วนักําหนดแจกโฉนดที่ดนิตามประกาศดงักล่าว และให้ส่งหนังสอืรบัรองการทํา
ประโยชน์ทีย่กเลกิแลว้นัน้คนืแก่เจา้พนกังานทีด่นิ เวน้แต่กรณสีญูหาย 

มาตรา 59 ในกรณีทีผู่ม้สีทิธคิรอบครองทีด่นิมาขอออกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไมว่า่จะไดม้ปีระกาศของรฐัมนตรตีามมาตรา 58 แลว้หรอืไมก่ต็าม เมือ่
พนักงานเจา้หน้าที่พจิารณาเหน็สมควร ใหด้ําเนินการออกโฉนดที่ดนิหรอืหนังสอืรบัรองการทํา
ประโยชน์ แลว้แต่กรณ ีไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระมวลกฎหมายน้ี กาํหนด 
 เพือ่ประโยชน์แห่งมาตราน้ี ผูม้สีทิธคิรอบครองทีด่นิตามวรรคหน่ึงใหห้มายความรวมถงึผูซ้ึ่ง
ไดค้อบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองมาจากผูซ้ึง่มหีลกัฐานการแจง้การครอบครองดว้ย 

มาตรา 59 ทวิ  ผูซ้ึ่งครอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิอยู่ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมายน้ีใช้
บงัคบัโดยไม่มหีนังสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิ และมไิดแ้จง้การครอบครองตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 แต่ไมร่วมถงึผูซ้ึง่มไิดป้ฏบิตัติามมาตรา 27 ตร ี
ถา้มคีวามจําเป็นจะขอออกโฉนดทีด่นิ หรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ แลว้แต่กรณไีดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระมวลกฎหมายน้ีกําหนด แต่ตอ้งไมเ่กนิหา้สบิ
ไร่ ถา้เกนิหา้สบิไร่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูว้่าราชการจงัหวดั ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
กาํหนด 
 เพือ่ประโยชน์แหง่มาตราน้ี ผูค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิตามวรรคหน่ึงใหห้มายความ
รวมถงึผูซ้ึง่ไดค้รอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิต่อเน่ืองมาจากบุคคลดงักลา่ว ดว้ย 

มาตรา 59 ตรี ในการออกโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ ถา้ปรากฏวา่เน้ือที่
ทีท่าํการรงัวดัใหมแ่ตกต่างไปจากเน้ือทีต่ามใบแจง้การครอบครอง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิ
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ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีพ่จิารณาออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ
ใหไ้ดเ้ทา่จาํนวนเน้ือทีท่ีไ่ดท้าํประโยชน์ ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
 มาตรา 59 จตัวา การออกโฉนดทีด่นิตามมาตรา 58 ทว ิ มาตรา 58 ตร ี และมาตรา 59              
ถา้หนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิเดมิมรีายการภาระผกูพนั หรอืมรีายการเปลีย่นแปลงผูม้สีทิธใินทีด่นิใน
 ระหวา่งดาํเนินการออกโฉนดทีด่นิ ใหย้กรายการดงักลา่วมาจดแจง้ไวใ้นโฉนดทีด่นิดว้ย 

มาตรา 59 เบญจ การออกโฉนดทีด่นิตามมาตรา 58 ทว ิ และมาตรา 59 ใหถ้อืวา่หนังสอื
แสดงสทิธใินทีด่นิเดมิเป็นอนัยกเลกิ และใหส้่งหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิทีย่กเลกิแลว้นัน้คนืแก่เจา้
พนกังานทีด่นิ เวน้แต่กรณสีญูหาย 

5. พระราชบญัญติัว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์พ.ศ. 2530 
การเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์
มาตรา 5 เมื่อรฐัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่กจิการใดๆ อนัจาํเป็น

เพือ่การอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืการอนัจาํเป็นในการป้องกนัประเทศ หรอืการไดม้าซึง่ทรพัยากรธรรมชาต ิ
หรอืเพือ่การผงัเมอืง หรอืเพือ่การพฒันาการเกษตร หรอืการอุตสาหกรรมหรอืเพือ่การปฏริปูทีด่นิ หรอื
เพือ่ประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น ถา้มไิดต้กลงในเรื่องการโอนไวเ้ป็นอยา่งอื่นใหด้าํเนินการเวนคนืตาม
บทแหง่พระราช บญัญตัน้ีิ 
 ในกรณีทีม่บีทบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนืไวใ้นกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแลว้ ถ้าจะตอ้งดําเนินการ
เวนคนืเพือ่กจิการตามกฎหมายดงักลา่ว เมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็สมควรจะมมีตใิหด้าํเนินการเวนคนืตาม
บทแหง่พระราชบญัญตัน้ีิแทนกไ็ด ้
 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเวนคนืตามวรรคหน่ึง จะตราพระราชกฤษฎกีากําหนดเขต
ทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืไวก้่อนกไ็ด ้

มาตรา 6 พระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืตอ้งระบุ 
  (1) ความประสงคข์องการเวนคนื 
  (2) เจา้หน้าทีเ่วนคนื 
  (3) กาํหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืเทา่ทีจ่าํเป็น 
 ให้มแีผนที่หรอืแผนผงัประเมนิเขตที่ดนิในบรเิวณที่ที่จะเวนคนืและแสดงเขตที่ดนิที่อยู่ใน
บรเิวณทีป่ระเมนินัน้ ตดิไวท้า้ยพระราชกฤษฎกีานัน้ แผนที ่หรอืแผนผงัดงักล่าวใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึง
แหง่พระราชกฤษฎกีา 
 พระราชกฤษฎกีาเช่นวา่น้ีใหใ้ชบ้งัคบัไดม้กีําหนดสองปี หรอืตามกําหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นพระ
ราชกฤษฎกีานัน้ แต่ตอ้งไมเ่กนิสีปี่ แลว้แต่จะเหน็วา่จาํเป็นเพือ่ทาํการสาํรวจทีด่นิทีจ่ะตอ้งเวนคนืนัน้ 

มาตรา 7 เมือ่พระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 ใชบ้งัคบัแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บั
มอบหมายจากเจา้หน้าทีปิ่ดประกาศสาํเนาแหง่พระราชกฤษฎกีาดงักล่าว พรอ้มทัง้แผนที ่หรอืแผนผงั
ทา้ยพระราชกฤษฎกีาไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานทีด่งัต่อไปน้ี 
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  (1) ทีท่าํการของเจา้หน้าที ่
  (2) ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขต และทีท่ําการแขวง หรอืศาลากลาง
จงัหวดั ทีว่า่การอาํเภอหรอืกิง่อาํเภอ ทีท่าํการตําบลและทีท่าํการผูใ้หญ่บา้น แลว้แต่กรณี แห่งทอ้งทีท่ี่
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่จะตอ้งเวนคนืนัน้ตัง้อยู ่
  (3) สาํนักงานทีด่นิจงัหวดั และทีท่ํา การทีด่นิอําเภอ แห่งทอ้งทีท่ีอ่สงัหารมิทรพัย ์ซึ่ง
จะตอ้งเวนคนืนัน้ตัง้อยู ่
 มาตรา 8 ภายในกําหนดอายุแห่งพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 เจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่
ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีม่สีทิธเิขา้ไปในทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ย่างอื่นทีอ่ยู่ภายในเขตทีด่นิ
ตามแผนที่เพื่อกระทํากจิการเท่าที่เหน็ว่าจําเป็นเพื่อทําการสํารวจและเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
อสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะตอ้งเวนคนืทีแ่น่นอน แต่ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดย
ชอบดว้ยกฎหมายซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ทราบถงึกจิการทีจ่ะตอ้งกระทาํล่วงหน้าไมน้่อยกวา่สบิ
หา้วนัก่อนเริม่กระทํากจิการนัน้ และผูเ้ป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย ซึ่ง
อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวชอบที่จะได้รบัค่าทดแทนสําหรบัความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากกิจการที่ต้อง
กระทาํนัน้ 
 มาตรา 9 เมื่อพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 ใชบ้งัคบัแลว้ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บั
มอบหมายจากเจา้หน้าที่ดํา เนินการสํารวจเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะตอ้ง
เวนคนืที่แน่นอนใหเ้สรจ็ภายในหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนัถ้าเป็นการเวนคนืเพื่อสร้างหรอืขยายทางหลวง 
ทางรถไฟ ทางพเิศษ คลองชลประทาน หรอืกจิการทีค่ลา้ยคลงึกนัตอ้งสาํรวจใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสองปี
นบัแต่วนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาดงักลา่ว 
 เมือ่ไดด้าํเนินการสาํรวจทีท่ีจ่ะตอ้งเวนคนืเสรจ็เป็นบางสว่นหรอืแลว้เสรจ็ทัง้หมดใหเ้จา้หน้าที่
เสนอรฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง ภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัทีส่าํรวจแลว้เสรจ็ ประกอบดว้ยผูแ้ทนของเจา้หน้าทีห่น่ึงคน ผูแ้ทนกรมทีด่นิหน่ึงคน ผูแ้ทน
ของหน่วยงานอื่นของรฐัหน่ึงคน และผูแ้ทนของสภาทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อทําหน้าทีก่ําหนดราคา
เบือ้งตน้ของอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะตอ้งเวนคนื และจาํนวนเงนิคา่ทดแทนทีจ่ะใหแ้ก่บุคคลตามมาตรา 18 
 ในกรณีทีพ่ระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 ผา่นเขตทอ้งทีใ่ด ใหม้ผีูแ้ทนของสภาทอ้งถิน่
นัน้แหง่ละหน่ึงคนเขา้รว่มเป็นกรรมการตามวรรคสองดว้ย 
 ในการกําหนดราคาเบือ้งตน้ของอสงัหารมิทรพัยแ์ละจาํนวนเงนิค่าทดแทน ใหค้ณะกรรมการ
กําหนดโดยอาศยัหลกัเกณฑต์ามมาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 24 และดาํเนินการให้
แลว้เสรจ็และประกาศราคาทีก่าํหนดไว ้ณ สถานทีต่ามมาตรา 7 ภายในหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้ 
 ในกรณีทีม่เีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่
ได ้คณะกรรมการจะขอใหร้ฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวขยายเวลาออกไปอกีกไ็ด ้
แต่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั 
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 มาตรา 10 ในระหวา่งใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่
ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีม่อีาํนาจตกลงซือ้ขาย และกาํหนดจาํนวนเงนิคา่ทดแทนอสงัหารมิทรพัย์
ทีจ่ะตอ้งเวนคนืจากเจา้ของ หรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย เพือ่ดาํเนินการจดัซื้อและจ่ายค่า
ทดแทนอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวต่อไป แต่จะใหร้าคาหรอืค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเกนิกว่า
ราคาเบือ้งตน้ทีค่ณะกรรมการตามมาตรา 9 กาํหนดไวไ้มไ่ด ้
 ในกรณีทีส่ามารถตกลงซื้อขายอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะถูกเวนคนืตามวรรคหน่ึงไดแ้ต่ไม่อาจตก
ลงกนัไดใ้นเรือ่งจาํนวนเงนิคา่ทดแทน หากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายจะขอรบัเงนิ
ค่าทดแทนตามราคาเบือ้งตน้ทีค่ณะกรรมการตามมาตรา 9 กําหนดไวไ้ปก่อน โดยสงวนสทิธอุิทธรณ์
ต่อรฐัมนตรตีามมาตรา 25 กใ็หเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีด่าํเนินการทาํสญัญา 
โดยมเีงือ่นไขดงักลา่ว แลว้จา่ยคา่ทดแทนไปก่อนได ้
 มาตรา 10 ทวิ ในกรณีทีร่ฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 เหน็
วา่ เมือ่คณะกรรมการไดป้ระกาศราคาเบือ้งตน้สาํหรบัทีด่นิทีจ่ะเวนคนืทัง้หมดหรอืบางสว่นแลว้ ถา้
ปรากฏวา่ราคาของทีด่นิไดเ้พิม่สงูขึน้เป็นลาํดบั และราคาของอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่จา้หน้าทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่
ผูถู้กเวนคนืตามมาตรา 10 หรอืราคาเบือ้งตน้ของอสงัหารมิทรพัยท์ีค่ณะกรรมการไดก้ําหนดและ
ประกาศไปแลว้ตามมาตรา 9 ก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมแก่บุคคลตามมาตรา 18 รฐัมนตรโีดยอนุมตัิ
ของคณะรฐัมนตรมีอีํานาจสัง่ใหค้ณะกรรมการตามมาตรา 9 หรอืคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้ใหมต่าม
หลกัเกณฑใ์นมาตรา 9 แกไ้ขราคาของอสงัหารมิทรพัยห์รอืราคาเบือ้งตน้สาํหรบัทีด่นิเสยีใหม่ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะรฐัมนตรอีนุมตัไิด ้และใหถ้อืวา่ราคาของอสงัหารมิทรพัยท์ีแ่กไ้ขแลว้เป็น
ราคาซื้อขายที่ ตกลงกนัใหม่แทนราคาเดมิ และราคาเบื้องต้นที่แก้ไขแล้วเป็นราคาเบื้องต้นที่
คณะกรรมการกาํหนดตามมาตรา 9 แลว้แต่กรณ ี
 ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีม่หีนังสอืภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนั นับแต่
วนัทีป่ระกาศแกไ้ขแจง้ใหผู้ม้สีทิธมิารบัเงนิซึ่งเป็นราคาของอสงัหารมิทรพัยส์ว่นทีเ่พิม่ขึน้ และใหนํ้า
มาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 33 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ถา้การสัง่ใหแ้กไ้ขตามวรรคหน่ึงมผีลเป็นคุณแก่บุคคลตามมาตรา 18 บุคคลใดมาครัง้หน่ึง
แลว้ จะสัง่ใหแ้กไ้ขใหมเ่พือ่บุคคลนัน้อกีไมไ่ด ้

มาตรา 11 ในกรณีทีม่กีารตกลงซื้อขายอสงัหารมิทรพัยก์นัไดต้ามมาตรา 10 ใหเ้จา้หน้าที่
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีจ่่ายเงนิค่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวทัง้หมดใหแ้ก่เจา้ของหรอืผู้
ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัทีท่าํสญัญาซือ้ขาย 
 ในการทาํสญัญาซื้อขาย หากปรากฏวา่อสงัหารมิทรพัยท์ีซ่ื้อขายมหีนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ
ใหเ้จา้หน้าที่หรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าที่มหีนังสอืแจง้ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่ตามประมวล
กฎหมายทีด่นิทราบและใหพ้นกังานเจา้หน้าทีด่งักลา่วดาํเนินการแกไ้ขหลกัฐานทางทะเบยีนในหนังสอื
แสดงสทิธใินทีด่นิทัง้ฉบบัทีเ่กบ็รกัษาไว ้ณ สาํนักงานทีด่นิ ทีท่าํการทีด่นิอําเภอ หรอืทีท่าํการทีด่นิกิง่
อําเภอ และฉบบัทีผู่ม้สีทิธใินทีด่นิยดึถอืไว ้โดยใหถ้อืว่าเป็นการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตาม
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กฎหมายและใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ ทัง้น้ี ใหถ้อืวา่ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิ ์
ในอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วนบัแต่วนัชาํระเงนิตามวรรคหน่ึง 
 เพือ่ประโยชน์แก่การทาํทะเบยีนใหถู้กตอ้ง ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา 71 แห่งประมวล
กฎหมายทีด่นิมอีํานาจเรยีกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ ฉบบัทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย
กฎหมายยดึถอืไว ้ และทํากาแกไ้ขหลกัฐานทางทะเบยีนใหถู้กตอ้งโดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดย
ชอบดว้ยกฎหมายซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้จะนําไปมอบต่อพนักงานเจา้หน้าทีด่ว้ยตนเอง หรอืจะส่งไป
โดยทางไปรษณยีต์อบรบักไ็ด ้

มาตรา 12 ในกรณีทีอ่สงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะซื้อขายตามมาตรา 10 ไมม่หีนังสอืแสดงสทิธใิน
ทีด่นิ ใหเ้จา้หน้าทีแ่ต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหน่ึง ประกอบดว้ยนายอําเภอหรอืปลดัอําเภอผูเ้ป็น
หวัหน้าประจํากิง่อําเภอแห่งท้องที่ที่อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวตัง้อยู่หรอืผูแ้ทนพนักงานที่ดนิอําเภอ 
หรอืพนกังานทีด่นิกิง่อาํเภอหรอืผูแ้ทน ผูใ้หญ่บา้นในทอ้งทีท่ีอ่สงัหารมิทรพัยด์งักลา่วตัง้อยู ่และผูแ้ทน
ของเจา้หน้าที ่เพือ่ดาํเนินการสอบสวนใหท้ราบถงึผูม้สีทิธใินอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว เมือ่ทราบถงึผูม้ ี
สทิธใินอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ จงึใหด้าํเนินการทาํสญัญาซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยต์ามมาตรา 11 ได ้
 ในการสอบสวนเพือ่ทราบถงึผูม้สีทิธใินอสงัหารมิทรพัยต์ามวรรคหน่ึง ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่ง
ประมวลกฎหมายทีด่นิเกีย่วกบัการรงัวดัทีด่นิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 13 ถา้เจา้หน้าทีเ่หน็วา่การเวนคนืทีไ่ดม้กีารออกพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา 6 แลว้ 
หากเน่ินช้าไปจะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมหรอืประโยชน์ของรฐัอนั
สาํคญัอย่างอื่น ใหค้ณะรฐัมนตรมีอีํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดใหก้ารเวนคนืนัน้เป็น
กรณทีีม่คีวามจาํเป็นโดยเรง่ดว่นได ้
 เมื่อคณะรฐัมนตรไีดป้ระกาศตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจาก
เจา้หน้าทีม่อีํานาจเขา้ครอบครองหรอืใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้ไดก้่อนทีจ่ะมกีารเวนคนื แต่ตอ้งมหีนังสอื
แจง้ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่
หกสบิวนั และเจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีต่อ้งจดัใหม้กีารจ่ายหรอืวางเงนิค่า
ทดแทนทีก่ําหนดขึน้ตามมาตรา 9 โดยใหจ้่ายเงนิค่าทดแทนทีด่นิก่อนการเขา้ครอบครองหรอืใชท้ีด่นิ 
ถา้เป็นอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นและเป็นกรณีทีส่ามารถตกลงกนัไดใ้หจ้่ายตามราคาทีไ่ดต้กลงกนั แต่ตอ้งไม่
เกนิราคาเบื้องตน้ทีค่ณะกรรมการกําหนดตามมาตรา9 หากเป็นกรณีที่ไม่อาจตกลงกนัได ้ เมื่อ
เจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีไ่ดว้างเงนิค่าทดแทนตามมาตรา 31 แลว้ ใหม้อีํานาจ
เขา้ครอบครองหรอืใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้ได ้
 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นต้องรื้อถอนสิง่ปลูกสร้าง ขนยา้ยทรพัย์สนิหรอืดําเนินการใดๆ 
เกีย่วกบักจิการทีจ่ะตอ้งมกีารเวนคนือสงัหารมิทรพัยน์ัน้ เมื่อไดจ้่ายเงนิหรอืวางเงนิค่าทดแทนตาม
วรรคสองแลว้ ใหเ้จา้หน้าที่หรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีม่หีนังสอืแจง้ใหเ้จา้ของหรอืผู้
ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายดําเนินการรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้ง ขนยา้ยทรพัยส์นิหรอืดําเนินการ
ดงักลา่วภายในเวลาทีก่าํหนด แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่หกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดส้ง่หนังสอืแจง้ ถา้เจา้ของหรอื
ผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายไม่ดําเนินการภายในเวลาทีก่ําหนด ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่งไดร้บั
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มอบหมายจากเจา้หน้าทีม่อีํานาจดาํเนินการเช่นวา่นัน้ไดเ้อง โดยใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายซึ่งอสงัหารมิทรพัย์นัน้เป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่าย และถ้ามคีวามเสยีหายเกดิขึน้เป็นพเิศษ
เน่ืองจากการเขา้ครอบครองหรอืใชอ้สงัหารมิทรพัยโ์ดยเร่งด่วนเช่นนัน้ ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมายจากเจา้หน้าทีช่ดใชเ้งนิคา่ทดแทนสาํหรบัความเสยีหายสว่นน้ีดว้ยตามความเป็นธรรม 
 ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสอืแจง้ใหแ้ก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายได ้
ใหแ้จง้โดยวธิปิีดประกาศแจง้ความไว ้ณ ทีซ่ึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู ่และ ณ สถานทีต่ามมาตรา 7 
โดยระบุกาํหนดเวลาทีเ่จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีจ่ะเขา้ดาํเนินการตามวรรคสอง
หรอืวรรคสาม ซึง่ตอ้งไมน้่อยกวา่เจด็สบิหา้วนันบัแต่วนัปิดประกาศแจง้ความ 
 เมื่อไดป้ฏบิตัติามวรรคสีแ่ลว้ ใหถ้อืวา่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายไดร้บั
หนงัสอืแจง้นัน้แลว้ 

มาตรา 14 ในการดาํเนินการตามมาตรา 13 วรรคสาม ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย
จากเจา้หน้าทีม่อีํานาจเกบ็รกัษาสิง่ปลกูสรา้งทีถู่กรือ้ถอนหรอืทรพัยส์นิทีถู่กขนยา้ยไว ้ณ สถานทีใ่ดๆ 
โดยใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการ
เกบ็รกัษา แต่ถ้าสิง่ปลูกสรา้งหรอืทรพัยส์นิเช่นว่านัน้เป็นของเสยีง่ายหรอืถ้าหน่วงชา้ไวจ้ะเป็นการ
เสีย่งความเสยีหาย หรอืค่าใชจ้่ายจะเกนิส่วนแห่งค่าของสิง่ปลูกสรา้งหรอืทรพัยส์นิเช่นว่านัน้ ให้
เจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีม่อีํานาจทีจ่ะขายไดท้นัท ี โดยวธิกีารขายทอดตลาด
หรอืวธิอีื่นตามทีเ่หน็สมควร แลว้เกบ็เงนิสทุธหิลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยไวแ้ทนได ้
 ในกรณีทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายมไิดเ้รยีกเอาสิง่ปลกูสรา้ง ทรพัยส์นิ 
หรอืเงนิทีเ่กบ็ไวแ้ทนนัน้ แลว้แต่กรณี ภายในหา้ปีนับแต่วนัทีม่กีารรือ้ถอนหรอืขนยา้ย ใหส้ิง่ปลกูสรา้ง 
ทรพัยส์นิ หรอืเงนิดงักลา่วตกเป็นของแผน่ดนิ 

มาตรา 15 เมือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะตอ้งเวนคนืทีแ่น่นอนแลว้ ให้
ตราพระราชบญัญตัขิึน้เพือ่เวนคนือสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยใหร้ะบุทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่ง
อื่นทีต่อ้งเวนคนืพรอ้มทัง้รายชือ่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
 ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนอย่างชัดเจนไว้ท้าย
พระราชบญัญัติเวนคืนอสงัหาริมทรพัย์ และให้ถือว่าแผนที่หรอืแผนผงันัน้เป็นส่วนหน่ึงแห่ง
พระราชบญัญตันิัน้ 
 เขตอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ตอ้งปกัหลกัหมายเขตไวโ้ดยชดัเจนก่อนทีจ่ะออกพระราชบญัญตั ิ

มาตรา 16 ใหก้รรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งเวนคนืตกเป็นของเจา้หน้าทีน่ับแต่วนัที่
พระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัยต์ามมาตรา 15 ใชบ้งัคบั แต่เจา้หน้าทีจ่ะมสีทิธเิขา้ครอบครอง
หรอืใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้ได ้กต่็อเมือ่ไดจ้า่ยหรอืวางเงนิคา่ทดแทนตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัิ
น้ีแลว้ 
 ในกรณีทีม่จีาํนอง บุรมิสทิธ ิหรอืทรพัยสทิธอิยา่งอื่น เหนืออสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งเวนคนื ให้
จาํนอง บุรมิสทิธ ิหรอืทรพัยสทิธเิชน่วา่นัน้เป็นอนัสิน้สดุลง โดยผูร้บัจาํนอง ผูท้รงบุรมิสทิธ ิหรอืบุคคล
ผูร้บัประโยชน์จากทรพัยสทิธดิงักล่าวยงัคงมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัชําระหน้ีหรอืรบัชดใชจ้ากเงนิค่าทดแทน
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สาํหรบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้อยูต่่อไป แต่จะตอ้งรอ้งขอรบัชําระหน้ีหรอืรบัชดใชภ้ายในหกสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ตามมาตรา 28 หรอืมาตรา 29 แลว้แต่กรณีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัเิวนคนื
อสงัหารมิทรพัยต์ามมาตรา 15 ใชบ้งัคบั ถา้ผูม้สีทิธใินทรพัยส์นินัน้โอนสทิธใิหแ้ก่บุคคลภายนอก ผูร้บั
โอนนัน้มสีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งไดก้แ็ต่เฉพาะเงนิคา่ทดแทนเทา่นัน้ 

เงินค่าทดแทน 
มาตรา 18 เงนิคา่ทดแทนนัน้ ใหก้าํหนดใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

  (1) เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายซึง่ทีด่นิทีต่อ้งเวนคนื 
  (2) เจา้ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอื่นทีร่ ือ้ถอนไมไ่ด ้ซึง่มอียูใ่นทีด่นิทีต่อ้งเวนคนื
นัน้ในวนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 หรอืไดป้ลกูสรา้งขึน้ภายหลงัโดยไดร้บัอนุญาต
จากเจา้หน้าที ่
  (3) ผูเ้ช่าทีด่นิ โรงเรอืน หรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอื่นในทีด่นิทีต่อ้งเวนคนื แต่การเช่านัน้ตอ้ง
มหีลกัฐานเป็นหนังสอื ซึง่ไดท้าํไวก้่อนวนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 หรอืไดท้าํขึน้
ภายหลงัโดยไดร้บัอนุญาตจากเจา้หน้าที ่ และการเช่านัน้ยงัมไิดร้ะงบัไปในวนัทีเ่จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีไ่ดเ้ขา้ครอบครองทีด่นิ โรงเรอืน หรอืสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว แต่เงนิค่า
ทดแทนในการเช่าน้ีพงึกําหนดใหเ้ฉพาะทีผู่เ้ช่าไดเ้สยีหายจรงิโดยเหตุทีต่อ้งออกจากทีด่นิ โรงเรอืน
หรอืสิง่ปลกูสรา้งดงักลา่วก่อนสญัญาเชา่ระงบั 
  (4) เจ้าของต้นไมย้นืต้นที่ขึน้อยู่ในที่ดนิในวนัที่ใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาที่ออกตาม
มาตรา 6 
  (5) เจา้ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอื่นทีร่ ือ้ถอนได ้ซึง่มอียูใ่นทีด่นิทีต่อ้งเวนคนืนัน้ 
ในวนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 แต่ตอ้งไมเ่ป็นผูซ้ึง่จาํตอ้งรือ้ถอนโรงเรอืนหรอืสิง่
ปลกูสรา้งดงักล่าวไปเมือ่ไดร้บัแจง้จากเจา้ของทีด่นิ เงนิค่าทดแทนตาม (5) น้ีพงึกําหนดใหเ้ฉพาะค่า
รือ้ถอน คา่ขนยา้ย และคา่ปลกูสรา้งใหมเ่ทา่นัน้ 
  (6) บุคคลผูเ้สยีสทิธใินการใชท้าง วางท่อน้ํา ท่อระบายน้ํา สายไฟฟ้า หรอืสิง่อื่นซึ่ง
คลา้ยกนัผา่นทีด่นิทีต่อ้งเวนคนืนัน้ตามมาตรา 1349 หรอืมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ ในกรณีทีบุ่คคลเช่นว่านัน้ไดจ้่ายค่าทดแทนในการใชส้ทิธดิงักล่าวใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิทีต่อ้ง
เวนคนืแลว้ 

มาตรา 19 ในกรณีทีต่อ้งเวนคนืโรงเรอืน หรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอื่นแต่เพยีงบางสว่นเจา้ของ
จะรอ้งขอใหเ้จา้หน้าทีเ่วนคนืสว่นทีเ่หลอือยูซ่ึง่ใชก้ารไมไ่ดแ้ลว้ดว้ยกไ็ด ้ 
 ถา้เจา้หน้าทีไ่ม่ยอมเวนคนืตามคํารอ้งขอของเจา้ของ เจา้ของมสีทิธอุิทธรณ์ต่อรฐัมนตรผีู้
รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 หรอืรฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัิ
เวนคนือสงัหารมิทรพัยฉ์บบันัน้ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้เป็นหนังสอืจากเจา้หน้าที ่หรอืผู้
ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าที ่ ทัง้น้ี ใหร้ฐัมนตรวีนิิจฉยัอุทธรณ์ใหเ้สรจ็สิน้ภายในหกสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัคาํอุทธรณ์ มฉิะนัน้ใหถ้อืวา่รฐัมนตรวีนิิจฉยัใหเ้จา้หน้าทีเ่วนคนืตามคาํรอ้งขอของเจา้ของ 
 คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 
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 ในการดาํเนินการตามวรรคสอง ใหนํ้ามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 33 มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

มาตรา 20 ในกรณีทีต่อ้งเวนคนืทีด่นิแปลงใดแต่เพยีงบางสว่นถา้เน้ือทีด่นิสว่นทีเ่หลอือยูน่ัน้
น้อยกวา่ยีส่บิหา้ตารางวา หรอืดา้นหน่ึงดา้นใดน้อยกว่าหา้วา และทีด่นิสว่นทีเ่หลอือยูน่ัน้มไิดต้ดิต่อ
เป็นผนืเดยีวกนักบัทีด่นิแปลงอื่นของเจา้ของเดยีวกนั หาเจา้ของรอ้งขอใหเ้จา้หน้าทีเ่วนคนืหรอืจดัซื้อ
ทีด่นิสว่นทีเ่หลอืดว้ย 
 ในกรณทีีม่กีารจดัซือ้ทีด่นิใหนํ้ามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 33 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 21 เงนิค่าทดแทนทีจ่ะใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทนตามมาตรา 18 นัน้ ถา้มไิด้
บญัญตัไิวเ้ป็นพเิศษในพระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัย์ฉบบัใดโดยเฉพาะแลว้ใหก้ําหนดโดย
คาํนึงถงึ 
  (1) ราคาทีซ่ื้อขายกนัตามปกตใินทอ้งตลาดของอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะตอ้งเวนคนืตามที่
เป็นอยูใ่นวนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา 6 
  (2) ราคาของอสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารตรีาคาไวเ้พือ่ประโยชน์แก่การเสยีภาษบีาํรุงทอ้งที ่
  (3) ราคาประเมนิทุนทรพัยเ์พือ่เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม 
  (4) สภาพและทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ และ 
  (5) เหตุและวตัถุประสงคข์องการเวนคนื 
  ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูถู้กเวนคนืและสงัคม 
 ถา้การงานหรอืกจิการอยา่งใดทีท่ําไปในการเวนคนื ไดก้ระทาํใหอ้สงัหารมิทรพัยท์ีเ่หลอือยู่
นัน้มรีาคาสงูขึน้ ใหเ้อาราคาทีส่งูขึน้นัน้หกัออกจากเงนิค่าทดแทน แต่ไมใ่หถ้อืวา่ราคาอสงัหารมิทรพัย์
ทีท่วขี ึน้นัน้สูงไปกว่าจํานวนเงนิค่าทดแทนเพื่อจะใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย
กลบัตอ้งใชเ้งนิใหอ้กี 
 ถา้ตอ้งเวนคนือสงัหารมิทรพัยแ์ต่เพยีงสว่นหน่ึง และสว่นทีเ่หลอืนัน้ราคาลดลงใหก้ําหนดเงนิ
คา่ทดแทนใหเ้ฉพาะสาํหรบัสว่นทีเ่หลอือนัราคาลดลงนัน้ดว้ย 
 การคาํนวณวา่อสงัหารมิทรพัยใ์ดมรีาคาสงูขึน้ตามวรรคสอง หรอืราคาลดลงตามวรรคสาม ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีา 
 ถา้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายอยูอ่าศยัหรอืประกอบการคา้ขาย หรอืการ
งานอนัชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสงัหารมิทรพัย์ที่ต้องเวนคนืนัน้ และบุคคลดงักล่าวได้รบัความ
เสยีหายเน่ืองจากการทีต่อ้งออกจากอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ใหก้ําหนดเงนิค่าทดแทนใหส้ําหรบัความ
เสยีหายนัน้ดว้ย 

วิธีเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์
มาตรา 28 เมือ่พระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัยต์ามมาตรา 15 ใชบ้งัคบัแลว้ ให้

เจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีปิ่ดประกาศสาํเนาแห่งพระราชบญัญตัฉิบบันัน้ พรอ้ม
ทัง้แผนทีห่รอืแผนผงัทา้ยพระราชบญัญตัแิละรายชื่อเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ซึง่อสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนืไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานทีต่ามมาตรา 7 และ ณ ทีชุ่มนุมชนอื่นตามควร
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แก่กรณ ีพรอ้มทัง้มหีนงัสอืแจง้ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทนตามมาตรา 18 มารบัเงนิค่าทดแทนตาม
จาํนวนทีค่ณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 23 แลว้แต่กรณี ทัง้น้ี ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ซึ่งตอ้งไม่เกนิหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัยฉ์บบันัน้ใช้
บงัคบัสาํหรบักรณีตามมาตรา 15 หรอืนับแต่วนัทีค่ณะกรรมการไดก้ําหนดเงนิค่าทดแทนแลว้สาํหรบั
กรณตีามมาตรา 23 และใหนํ้ามาตรา 13 วรรคสีแ่ละวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทนผูใ้ดไม่มารบัเงนิค่าทดแทนภายในระยะเวลาทีก่ําหนด
หรอืในกรณีทีไ่ม่อาจจ่ายเงนิค่าทดแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทนรายใดได ้ เพราะมปีญัหา
เกีย่วกบักรรมสทิธิห์รอืสทิธอิื่นๆ ในอสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งเวนคนื หรอืมปีญัหาเกีย่วกบัการแบ่งสว่น
เงนิค่าทดแทนของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทน ใหเ้จา้หน้าที ่หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าที่
วางเงนิคา่ทดแทนไวต้ามมาตรา 31 โดยพลนั 
 กรณทีีร่ฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัยเ์หน็วา่ราคาของทีด่นิได้
เพิม่สงูขึน้ และเงนิค่าทดแทนทีค่ณะกรรมการตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 23 ไดก้ําหนดไปแลว้ไมเ่ป็น
ธรรมแก่บุคคลตามมาตรา 18 ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจสัง่แกไ้ขจาํนวนเงนิทดแทนเสยีใหมไ่ด ้ และใหนํ้า
มาตรา 10 ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 29 ในกรณีทีม่กีารจาํนอง บุรมิสทิธ ิหรอืทรพัยสทิธอิยา่งอื่นเหนืออสงัหารมิทรพัยท์ี่
ตอ้งเวนคนื ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีม่หีนังสอืแจง้ใหผู้ร้บัจาํนอง ผูท้รง
บุรมิสทิธ ิ หรอืผูร้บัประโยชน์จากทรพัยสทิธดิงักล่าวมาขอรบัชาํระหน้ีหรอืรบัชดใชจ้ากเงนิค่าทดแทน
สาํหรบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ และในระหว่างนัน้ยงัมใิหเ้จา้หน้าที่
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีจ่่ายเงนิค่าทดแทนใหแ้ก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย
กฎหมายซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ แต่เจา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีจ่ะจ่ายเงนิใหแ้ก่
ผูร้บัจาํนอง ผูท้รงบุรมิสทิธ ิ หรอืผูร้บัประโยชน์จากทรพัยสทิธดิงักล่าวได ้ กต่็อเมือ่คู่กรณีตกลงกนัได้
แลว้ ถา้คู่กรณียงัมปีญัหาโตแ้ยง้กนัอยู ่ ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีว่างเงนิค่า
ทดแทนไวต้ามมาตรา 31 โดยพลนัและมหีนงัสอืแจง้ใหคู้ก่รณฟ้ีองคดต่ีอศาล 

มาตรา 30 ในการจะจ่ายหรอืวางเงนิค่าทดแทนตามมาตรา 28 หรอืมาตรา 29 ถา้เป็น
อสงัหารมิ ทรพัยท์ีอ่าจรือ้ถอนออกไปได ้ ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีจ่่ายเงนิ
ค่าทดแทนให้สามในสี่ก่อน และแจ้งให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายรื้อถอน
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวออกไปภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ถา้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดย
ชอบดว้ยกฎหมายไมร่ือ้ถอนออกไปภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย
จากเจา้หน้าทีม่อีํานาจเขา้รือ้ถอนไดโ้ดยหกัค่าใชจ้่ายเพื่อการน้ีออกจากเงนิค่าทดแทนทีค่วรจะไดร้บั 
แลว้จงึจา่ยหรอืวางเงนิคา่ทดแทนสว่นทีเ่หลอืให ้และใหนํ้ามาตรา 14 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 31 ในการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์ ถา้จะตอ้งมกีารวางเงนิค่าทดแทนไม่วา่เน่ืองใน
กรณีใดๆ ใหก้ระทาํโดยการนําเงนิไปวางต่อศาลหรอืสาํนักงานวางทรพัย ์หรอืฝากไวก้บัธนาคารออม
สนิในชื่อของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทนโดยแยกฝากเป็นบญัชเีฉพาะราย ในการน้ีถา้มดีอกเบีย้หรอื
ดอกผลใดเกดิขึน้เน่ืองจากการฝากเงนินัน้ใหต้กเป็นสทิธแิก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิคา่ทดแทนนัน้ดว้ย 
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 ในการไปรบัเงนิฝากจากธนาคารออมสนินัน้ ใหผู้ซ้ึ่งประสงค์จะขอรบัเงนิแจง้ใหเ้จา้หน้าที่
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้ร ับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะได้
ดาํเนินการเบกิจา่ยให ้
 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการนําเงนิค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรอืสาํนักงานวางทรพัย ์ หรอื
ฝากไวก้บัธนาคารออมสนิ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกีาํหนด 

มาตรา 32 ในการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์ เมื่อไดจ้่ายหรอืวางเงนิค่าทดแทนสําหรบั
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่วนคนืรายใดแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีม่หีนังสอืแจง้
ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีผู่ม้หีน้าทีจ่ดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิทราบ และให้
พนกังานเจา้หน้าทีด่งักลา่วดาํเนินการแกไ้ขหลกัฐานทางทะเบยีนโดยใหนํ้ามาตรา 11 มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
 เพื่อประโยชน์ในการบนัทกึหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ใหพ้นักงานเจา้หน้าทีด่งักล่าวมอีํานาจ
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 74 วรรคหน่ึง แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

6. พระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 
มาตรา 6 ใหจ้ดัตัง้การไฟฟ้าขึน้ เรยีกวา่ "การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย" เรยีกโดยย่อว่า 

"กฟผ." และใหเ้ป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผลติ จดัใหไ้ดม้า จดัสง่หรอืจาํหน่ายซึง่พลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่ 
   (ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคหรอืการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
นัน้ 
   (ข) ผูใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าตามทีก่าํหนดในพระราชกฤษฎกีา 
  (ค) ประเทศใกลเ้คยีง 
  (2) ดาํเนินงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า แหลง่พลงังานอนัไดม้าจากธรรมชาต ิเช่น น้ํา 
ลม ความรอ้นธรรมชาต ิแสงแดด แร่ธาตุ หรอืเชื้อเพลงิ เป็นต้นว่า น้ํามนั ถ่านหนิหรอืก๊าซ รวมทัง้
พลงังานปรมาณู เพื่อการผลติพลงังานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสรมิกจิการ ของ กฟผ.(2 ทว)ิดําเนิน
ธุรกจิเกีย่วกบัพลงังานไฟฟ้าและธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วกบัหรอืต่อเน่ืองกบักจิการของกฟผ. หรอืร่วมทุนกบั
บุคคลอื่นเพือ่ดาํเนินการดงักลา่ว 
 (3) ผลติและขายลกิไนท์ หรอืวตัถุเคมจีากลกิไนท์ หรอืโดยอาศยัลกิไนท์ หรอืร่วมทุนกบั
บุคคลอื่นเพือ่ดาํเนินการดงักลา่ว 

มาตรา  9 ให้ กฟผ . มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตาม มาตรา 6 อาํนาจเชน่วา่น้ีใหร้วมถงึ 
  (1) สรา้ง ซื้อ จดัหา รบัโอน จําหน่าย เช่า ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื้อ ยมื ใหย้มื และดําเนินงาน
เกีย่วกบัเครือ่งใช ้บรกิาร และสิง่อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กฟผ. 
  (2) ซื้อ จดัหา จําหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสทิธิค์รอบครองหรือ
ดาํเนินงานเกีย่วกบัทรพัยส์นิใด ๆ 
  (3) สาํรวจ วางแผน ออกแบบ จดัซือ้ สรา้ง และตดิตัง้อนัเกีย่วกบักจิการของ กฟผ. 
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  (4) สรา้งเขือ่นกัน้น้ํา เขือ่นระบายน้ํา เขือ่นกกัเกบ็น้ํา อ่างเกบ็น้ําหรอืสิง่อื่นอนัเป็น อุปกรณ์
ของเขื่อนหรืออ่างนัน้เพื่อการผลิตพลงังานไฟฟ้า หรือเพื่อการพฒันาการไฟฟ้าพลงัน้ําหรือ เพื่อ
ประโยชน์เกี่ยวกบัการไฟฟ้า สรา้งโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา โรงไฟฟ้าพลงั ปรมาณู 
หรอืโรงไฟฟ้าพลงัอื่น รวมทัง้ลานไกไฟฟ้าและสิง่อื่นอนัเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านัน้ ๆ หรอืสร้าง
ระบบไฟฟ้า 
  (5) กําหนดประเภท ขนาดและมาตรฐานของโรงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้าและสิง่อื่นอนัเป็น
อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านัน้ ๆ ตาม (4) หรอืโรงผลติวตัถุเคมจีากลกิไนท ์ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตลอดจนเชื้อเพลงิทีใ่ชใ้นการผลติพลงังานไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทัง้วางนโยบายและควบคุมการผลติ 
การสง่การจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าการผลติลกิไนท ์และวตัถุเคมจีากลกิไนทข์อง กฟผ. 
  (6) กูย้มืเงนิ หรอืลงทุน 
  (7) ออกพนัธบตัรหรอืตราสารอื่นใดเพือ่การลงทุน 
  (8) จดัตัง้บรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดัเพื่อประกอบธุรกจิเกีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า 
และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วกบัหรอืต่อเน่ืองกบักจิการของ กฟผ. 
  (9) เขา้ร่วมกจิการกบัหน่วยงานอื่นไม่วา่จะเป็นของเอกชนหรอืของรฐัทัง้ใน ประเทศและ
นอกประเทศ หรอืกบัองค์การระหว่างประเทศ หรอืถอืหุ้นในบรษิทัจํากดั หรอืบรษิทั มหาชนจํากดั 
ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์แก่กจิการอนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์อง กฟผ. 
  (10) กระทําการอย่างอื่นบรรดาทีเ่กีย่วกบัหรอืเน่ืองในการจดัใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของ กฟผ. 
 การสร้างและการบาํรงุรกัษา 
 มาตรา 28 เพื่อประโยชน์ในการสาํรวจเพื่อหาแหล่งพลงังานตามมาตรา 6 (2) หรอืเพื่อหา
สถานที่สําหรบัใชใ้นกจิการตามมาตรา 9 (4) หรอืเพื่อสรา้งและบํารุงรกัษาระบบไฟฟ้า ใหพ้นักงาน
หรอืลกูจา้งมอีํานาจทีจ่ะใชส้อยหรอืเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยใ์นความครอบครองของบุคคลใดๆ 
ซึง่มใิชเ่คหสถานเป็นการชัว่คราวภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปน้ี 
  (1) การใชส้อยหรอืเขา้ครอบครองนัน้เป็นการจําเป็นสาํหรบัการสาํรวจระบบไฟฟ้าหรอื
การป้องกนัอนัตราย หรอืความเสยีหายทีจ่ะเกดิแก่ระบบไฟฟ้า การสํารวจเพื่อหาแหล่งพลงังานตาม
มาตรา 6 (2) หรอืเพือ่หาสถานทีส่าํหรบัใชใ้นกจิการตามมาตรา 9 (4) หรอืการบาํรุงรกัษาระบบไฟฟ้า 
  (2) ไดแ้จง้หรอืประกาศใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัยห์รอืผูท้รงสทิธอิื่น
ทราบลว่งหน้า ดงัต่อไปน้ี 
   (ก) ในการสํารวจระบบไฟฟ้า หรอืการป้องกนัอนัตราย หรอืความเสยีหายที่จะเกดิ
แก่ระบบไฟฟ้า หรือการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสงัหารมิทรพัยห์รอืผูท้รงสทิธอิื่นทราบล่วงหน้าเป็นการเฉพาะรายภายในเวลาอนัสมควรแต่ไม่น้อย
กวา่สามวนั 
   (ข) ในการสาํรวจทัว่ไปเพือ่เลอืกแนวหรอืทีต่ ัง้ระบบไฟฟ้าหรอืเพือ่หาแหล่งพลงังาน
ตามมาตรา 6 (2) หรอืเพื่อหาสถานที่สําหรบัใช้ในกจิการตามมาตรา 9(4) ที่เหมาะสม ให้ประกาศ
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กําหนดเขตสาํรวจไว ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืกิง่อําเภอหรอืสาํนักงานเขต และทีท่าํการตําบลหรอืแขวง
ซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู ่และในราชกจิจานุเบกษาก่อนวนัสาํรวจไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
   (ค) ในการสาํรวจเฉพาะแห่งภายหลงัทีเ่ลอืกแนวหรอืทีต่ ัง้ระบบไฟฟ้า หรอืหาแหล่ง
พลงังานตามมาตรา 6 (2) หรอืหาสถานทีส่าํหรบัใชใ้นกจิการตามมาตรา 9 (4) ทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้ หาก
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัยห์รอืผูท้รงสทิธอิื่นมไิดอ้าศยัอยูใ่นเขตตําบลหรอืแขวงทีก่ําลงั
สาํรวจอยู ่และเป็นกรณีทีจ่ะตอ้งสาํรวจโดยเร่งด่วนใหป้ระกาศกําหนดเขตสาํรวจไว ้ณ ทีว่า่การอําเภอ
หรอืกิง่อําเภอหรอืสาํนักงานเขต ทีท่ําการตําบลหรอืแขวง และทีท่ําการผูใ้หญ่บา้นซึ่งอสงัหารมิทรพัย์
นัน้ตัง้อยูก่่อนวนัสาํรวจไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
  ในการปฏบิตัติามมาตรานี้ใหพ้นกังานหรอืลกูจา้งแสดงบตัรประจาํตวัเมือ่บุคคลผูเ้กีย่วขอ้ง
ร้องขอถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่น
เน่ืองจากการกระทําของพนักงานหรอืลูกจา้ง บุคคลนัน้ย่อมเรยีกค่าทดแทนจาก กฟผ. ได ้และถา้ไม่
สามารถตกลงกนัในจาํนวนคา่ทดแทน ใหนํ้ามาตรา 30 และมาตรา 30 ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 29 ในการสง่และการจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ให ้กฟผ. มอีาํนาจ 
  (1) เดนิสายสง่ไฟฟ้าหรอืสายจาํหน่ายไฟฟ้าไปใต ้เหนือ ตามหรอืขา้มพืน้ดนิของบุคคลใด
ปกัหรือตัง้เสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมใิช่เป็นที่ตัง้
โรงเรอืน 
  (2) ประกาศกาํหนดเขตเดนิสายไฟฟ้าเพือ่ประโยชน์แห่งความปลอดภยัในการสง่พลงังาน
ไฟฟ้า โดยประกาศไว ้ณ ทีว่า่การอาํเภอแห่งทอ้งทีซ่ึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยู ่และจดัทาํเครื่องหมายแสดงไวใ้น
ทีท่ีป่ระกาศกาํหนดเขตนัน้ตามสมควร 
  (3) รือ้ถอนโรงเรอืนหรอืทาํลายสิง่อื่นทีส่รา้งขึน้หรอืทาํขึน้ หรอืทาํลาย หรอืตดัฟนั ตดัตน้
กิง่ หรอืรากของตน้ไมห้รอืพชืผลในเขตเดนิสายไฟฟ้า 
 ก่อนทีจ่ะดําเนินการตาม (1) หรอื (3) ให ้กฟผ. แจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครอง
ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งทราบ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นินัน้อาจยืน่คาํรอ้งแสดงเหตุทีไ่มส่มควร
ทําเช่นนัน้ ไปยงัคณะกรรมการเพื่อวนิิจฉัยภายในกําหนดสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ คํา
วนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีส่ดุ 

มาตรา 30 ให ้กฟผ .จ่ายเงนิค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
ทรพัยส์นิหรอืผูท้รงสทิธอิื่นในกรณดีงัต่อไปน้ี 

(1) การใชท้ีด่นิปกัหรอืตัง้เสาเพือ่เดนิสายสง่ไฟฟ้าหรอืสายจาํหน่ายไฟฟ้า 
(2) การใชท้ีด่นิปกัหรอืตัง้สถานีไฟฟ้ายอ่ยหรอือุปกรณ์อื่น 
(3) การใชท้ีด่นิทีป่ระกาศกาํหนดเป็นเขตเดนิสายไฟฟ้า 
(4) การกระทาํตามมาตรา 29 (3) 

 ในกรณีทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอืผูท้รงสทิธอิื่นไม่ยนิยอมตกลงในจํานวนเงนิ
ค่าทดแทนที ่กฟผ. กําหนด หรอืหาตวัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอืผูท้รงสทิธอิื่นไม่พบ ให ้
กฟผ. นําเงนิจาํนวนดงักลา่วไปวางไวต่้อศาลหรอืสาํนกังานวางทรพัยห์รอืฝากไวก้บัธนาคารออมสนิใน
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ชือ่ของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอืผูท้รงสทิธอิื่นโดยแยกฝากเป็นบญัชเีฉพาะราย และถา้มี
ดอกเบี้ยหรอืดอกผลใดเกดิขึน้เน่ืองจากการฝากเงนินัน้ ใหต้กเป็นสทิธแิก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
ทรพัยส์นิหรอืผูท้รงสทิธอิื่นนัน้ดว้ย 
 เมื่อ กฟผ. นําเงนิค่าทดแทนไปวางไวต่้อศาลหรอืสาํนักงานวางทรพัยห์รอืฝากไวก้บัธนาคาร
ออมสนิตามวรรคสองแลว้ ให ้กฟผ. มหีนงัสอืแจง้ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอื ผูท้รงสทิธิ
อื่นทราบโดยส่งทางไปรษณียต์อบรบั ในกรณีหาตวัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอืผูท้รงสทิธิ
อื่นไม่พบ ใหป้ระกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัทีม่จีําหน่ายในทอ้งถิน่อย่างน้อยสามวนัตดิต่อกนัเพื่อให้
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอืผูท้รงสทิธอิื่นทราบ 
 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการนําเงนิคา่ทดแทนไปวางต่อศาลหรอืสาํนักงานวางทรพัยห์รอืฝาก
ไว้กับธนาคารออมสินและวิธีการในการรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้เป็นไป ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาํหนด 
 มาตรา 30 ทวิ ในกรณีทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัย์สนิหรอืผูท้รงสทิธอิื่นไม่พอใจใน
จํานวนเงนิค่าทดแทนที ่กฟผ. กําหนด ไม่ว่าบุคคลนัน้จะรบัหรอืไม่รบัเงนิค่าทดแทนที ่กฟผ. วางไว้
หรอืฝากไว ้ใหม้สีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที ่กฟผ. ไดด้าํเนินการตามมาตรา 30 วรรค
สาม แลว้ 
 การฟ้องคดต่ีอศาลตามวรรคหน่ึงไมเ่ป็นเหตุใหก้ารครอบครองหรอืใชอ้สงัหารมิทรพัย ์การรือ้
ถอนโรงเรอืนหรอืการทําลายสิง่อื่นที่สร้างขึ้นหรอืทําขึ้นหรอืการดําเนินการใดๆ ของพนักงานหรอื
ลกูจา้งตอ้งสะดุดหยดุลง 
 ในกรณทีีศ่าลวนิิจฉยัใหช้าํระเงนิคา่ทดแทนเพิม่ขึน้ ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอื
ผูท้รงสทิธอิื่นไดร้บัดอกเบีย้ในอตัราสงูสุดของดอกเบีย้เงนิฝากประเภทฝากประจาํของธนาคารออมสนิ
ในจาํนวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ี นบัแต่วนัทีต่อ้งมกีารจา่ย วางหรอืฝากเงนิคา่ทดแทนนัน้ 
 ในกรณีทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิหรอืผูท้รงสทิธอิื่นพอใจและไดร้บัเงนิค่าทดแทน
ไปแลว้ หรอืมไิดฟ้้องคดเีรยีกเงนิค่าทดแทนต่อศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรอืไดแ้จง้เป็น
หนงัสอืสละสทิธไิมร่บัเงนิคา่ทดแทนดงักลา่ว ผูใ้ดจะเรยีกรอ้งเงนิคา่ทดแทนนัน้อกีไมไ่ด ้

มาตรา 31 หา้มมใิหผู้ใ้ดกระทําการอยา่งหน่ึงอย่างใดอนัอาจเป็นอนัตรายแก่ระบบไฟฟ้าใน
เขตเดนิสายไฟฟ้า 

มาตรา 32 ในเขตเดนิสายไฟฟ้า หา้มมใิหผู้ใ้ดสรา้งโรงเรอืนหรอืสิง่อื่นปลกูตน้ไมห้รอืพชืผล 
เวน้แต่ได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจาก กฟผ. การอนุญาตนัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ. กําหนด
โรงเรอืนหรอืสิง่อื่นทีส่รา้งขึน้หรอืทําขึน้ ตน้ไมห้รอืพชืผลทีป่ลูกขึน้ โดยไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไข หรอืไม่
ไดร้บัอนุญาตจาก กฟผ. ให ้กฟผ. มอีํานาจรื้อถอน ทําลาย หรอืตดัฟนัตามควรแก่กรณี โดยไม่ตอ้ง
จา่ยคา่ทดแทน 

มาตรา 33 เพือ่ประโยชน์แห่งความปลอดภยัให ้กฟผ. มอีํานาจทาํลายหรอืตดัฟนั ตดัตน้ กิง่ 
หรอืรากของต้นไม ้ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองต้นไม้
ทราบลว่งหน้าภายในเวลาอนัสมควร 
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 ในกรณทีีต่น้ไมน้ัน้มอียูก่่อนการสรา้งระบบไฟฟ้า ให ้กฟผ.จ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่เจา้ของหรอืผู้
ครอบครองตน้ไมเ้ทา่ทีต่อ้งเสยีหายเพราะการกระทาํนัน้ 

มาตรา 34 ในกรณีจําเป็นเพื่อตรวจ ซ่อมแซม หรอืแกไ้ขระบบไฟฟ้า พนักงานหรอืลูกจา้ง
อาจเขา้ไปในสถานทีข่องบุคคลใดในเวลาใดกไ็ด ้เมือ่ไดแ้จง้ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองทราบแลว้ และ
ใหนํ้ามาตรา 28 วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 35 ในการกระทํากจิการตามมาตรา 33 หรอืมาตรา 34 พนักงานหรอืลูกจา้งจะตอ้ง
พยายามมใิหเ้กดิความเสยีหาย แต่ถา้เกดิความเสยีหายขึน้ กฟผ. จะตอ้งรบัผดิเพือ่ความเสยีหายนัน้ 

มาตรา 36 เมื่อมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อไดม้าซึ่งแหล่งพลงังาน
ตามมาตรา 6 (2) หรอืเพื่อใชต้ามมาตรา 9 (4) ใหด้าํเนินการเวนคนืตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์
 ในการน้ี จะออกพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีค่ดิจะเวนคนืไวก้่อนกไ็ด ้และ
ใหนํ้าบทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา 37 ผูใ้ดสรา้งโรงไฟฟ้าทีม่กีําลงัผลติรวมกนัสงูกวา่ยีส่บิเมกะวตัตเ์พือ่ ใชเ้อง หรอืทีม่ ี
กําลงัผลติรวมกนัสงูกว่าหกเมกะวตัต์เพื่อขายพลงังานไฟฟ้าแก่ประชาชน ประสงค ์จะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าของตนกบัระบบไฟฟ้าของ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง หรอืการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ตอ้งยืน่คาํขอ
และไดร้บัความเหน็ชอบจาก กฟผ.ก่อน 
 ในการใหค้วามเหน็ชอบตามวรรคหน่ึง ให ้กฟผ. กําหนดเงื่อนไขทีเ่กี่ยวกบั คุณภาพไฟฟ้า 
เทคนิคทางวศิวกรรม และความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าเพือ่การเชือ่มโยงระบบได ้
 การพจิารณาคาํขอของผูส้รา้งโรงไฟฟ้าตามวรรคหน่ึง ให ้กฟผ. พจิารณาโดยไมช่กัชา้ 
 ผูส้รา้งโรงไฟฟ้าทีไ่มไ่ดร้บัความเหน็ชอบหรอืไดร้บัความเหน็ชอบโดยมเีงือ่นไขทีไ่มอ่าจรบัได ้
มสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ม่ไดร้บัความเหน็ชอบ หรอืไดร้บัความ
เหน็ชอบโดยมเีงือ่นไขทีไ่มอ่าจรบัได ้
 ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ภายในสีส่บิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์แต่ถา้ผูอุ้ทธรณ์ไม่
เห็นด้วยกบัคําวนิิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดต่ีอศาลภายในสี่สบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งคําวนิิจฉัย
อุทธรณ์ 

มาตรา 38 ให ้กฟผ.รบัผดิชอบในการดําเนินกจิการและการบํารุงรกัษาเขื่อนกัน้น้ํา เขื่อน
ระบายน้ํา เขือ่นกกัเกบ็น้ํา อ่างเกบ็น้ํา และสิง่อื่นอนัเป็นอุปกรณ์ของเขือ่นหรอือ่างนัน้ ภายในขอบแห่ง
วตัถุประสงคต์าม มาตรา 6 รวมทัง้การควบคุมปรมิาณน้ําทีก่กัเกบ็หรอืระบายจาก อ่างเกบ็น้ํา โดยให้
คํานึงถงึประโยชน์มากที่สุดจากการควบคุมลุ่มแม่น้ําที่มกีารสร้างเขื่อนดงักล่าว นัน้ และแคว ลําน้ํา 
ทางน้ํา คลอง หรอืคลองสง่น้ําทีม่ต่ีอเน่ืองกบัลุม่แมน้ํ่านัน้ใหเ้ป็นอนัหน่ึง อนัเดยีวกนั 
 ให ้กฟผ. และกรมชลประทานร่วมกนัออกขอ้บงัคบัเพื่อกําหนดปรมิาณน้ําทีจ่ะ กกัเกบ็หรอื
ระบายจากอ่างเกบ็น้ํา 
 ถา้ไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี่ยวกบัการออกขอ้บงัคบั หรอืการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัใหร้ายงาน
ต่อรฐัมนตร ีเพือ่พจิารณาวนิิจฉยั คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ  
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การกาํกบัและการควบคมุ 
มาตรา 39 ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจหน้าทีก่ํากบัโดยทัว่ไปซึง่กจิการของ กฟผ. เพือ่การน้ีจะสัง่ให ้

กฟผ. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยบัยัง้การกระทําที่ขดัต่อนโยบายของ
รฐับาลหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีตลอดจนมอีํานาจทีจ่ะสัง่ใหป้ฏบิตักิารตามนโยบาย ของรฐับาลหรอื
มตขิองคณะรฐัมนตร ีและสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินกจิการได ้

มาตรา 40 ในกรณีที ่กฟผ. จะตอ้งเสนอเรื่องไปยงัคณะรฐัมนตรตีามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้
คณะกรรมการนําเรือ่งเสนอรฐัมนตรเีพือ่เสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี

มาตรา 41 ในการดาํเนินกจิการของ กฟผ. ใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของรฐัและ ประชาชน 
 นโยบายท่ีดินเพ่ือเศรษฐกิจ (มติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2530) 
 นโยบายสําหรบัทีด่นิเอกชน ใหเ้ร่งรดัออกเอกสารสทิธใินที่ดนิและเร่งรดัออกโฉนดทีด่นิทัว่
ประเทศปรบัปรุงระบบภาษีที่ดนิ กําหนดอตัราภาษีก้าวหน้าตามจํานวนเนื้อที่ถือครองและกําหนด
อตัราภาษีที่สูงเพื่อป้องกันการเก็งกําไร ออกกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เร่งดําเนินการ
พฒันาการเกษตรในพืน้ทีเ่กษตรในเขตชลประทานและพืน้ทีเ่ขตเกษตรน้ําฝน ปรบัปรุงและแกไ้ขดนิที่
มปีญัหาพเิศษ จดัทาํโครงการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา เรง่รดัประกาศใชผ้งัเมอืงรวม 

นโยบายการกระจายสิทธิในท่ีดิน9(พ.ศ. 2547) 
รฐับาลมนีโยบายทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่สรา้งความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมลา้ในการใชป้ระโยชน์ที่ดนิและทรพัยากรธรรมชาตโิดยใหม้กีารกระจายสทิธทิี่ดนิอย่าง
เป็นธรรม กระทรวงมหาดไทย โดยกรมทีด่นิไดต้อบสนองนโยบายดงักล่าว โดยกําหนดประเดน็
ยุทธศาสตรพ์ฒันาระบบการออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิเพือ่ความมัน่คงในการถอืครองทีด่นิ และได้
บรรจุโครงการเร่งรดัการออกโฉนดทีด่นิใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ และการออกโฉนดทีด่นิแบบทอ้งถิน่ 
ไวใ้นประเดน็ยทุธศาสตรด์งักลา่ว เพือ่เรง่รดัการออกโฉนดทีด่นิสาํหรบัทีด่นิทีม่หีลกัฐาน ส.ค.1 (ซึง่ยืน่
คาํขอออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิไวภ้ายในวนัที ่ 8 กุมภาพนัธ ์ 2553) ,ใบจอง,น.ค.3, กสน. 5, 
หนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ (น.ส.3, น.ส. 3 ก.,น.ส.3 ข.) และทีด่นิทีไ่มม่หีลกัฐานทีส่ามารถออก
โฉนดทีด่นิไดต้ามประมวลกฎหมายทีด่นิทัง้น้ีเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการยอมรบัสทิธกิารถอืครองและ
การใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ รวมทัง้ลดขอ้พพิาทโตแ้ยง้สทิธใินทีด่นิโดยสามารถทราบแนวเขตทีด่นิของรฐั
และเอกชนอยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 

                                                            
9หลกัการและเหตุผล แผนปฏบิตักิาร โครงการเร่งรดัการออกโฉนดทีด่นิใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
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 นโยบายแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุน (มกราคม 2547) 
 รฐับาลมองว่าการมโีฉนดที่ดนิจะเป็นหลกัทรพัย์สําคญัในการกู้ยมืเงนิเพื่อการลงทุนทําการ
ผลติ นําไปสู่การแกไ้ขปญัหาความยากจนในทีสุ่ด10 กรมทีด่นิในฐานะหน่วยงานทีร่บัผดิชอบไดจ้ดัทํา
โครงการเรง่รดัออกโฉนดทีด่นิ โดยมวีตัถุประสงคข์องโครงการ คอื  
 1. เพือ่คุม้ครองสทิธกิารถอืครองทีด่นิของรฐัและประชาชน 
 2. เพือ่ใหก้ารครอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 3. เพือ่สรา้งโอกาสใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิในการเขา้ถงึแหลง่ทุนในระบบ และเจา้ของทีด่นิสามารถ
ประกอบอาชพีได ้ทําใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ ทัง้เป็นการระงบัขอ้พพิาทแย่งชงิกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของรฐั 
และป้องกนัการบุกรุกทาํลายปา่ไมแ้ละทีส่าธารณประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

10คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ เสยีงจากประชาชน การต่อสูเ้พื่อสทิธใินทีด่นิ กรณีรอ้งเรยีน 2545 - 2550 
“ทีด่นิเอกชน” 
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ผลการดาํเนินงานของกรมท่ีดิน 
 

 จากการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและโครงการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรทัว่
ประเทศ ตัง้แต่มกีารจดัตัง้กรมทีด่นิขึน้มาระหวา่ง ปี พ.ศ. 2444 ถงึปี พ.ศ. 2553  มปีรมิาณผลการ
ดาํเนินงานตามตารางดงัน้ี 
 

ตารางท่ี  9 แสดงผลปรมิาณการออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิทัว่ประเทศ 
 

เอกสารสิทธิ แปลง ไร่ 

     โฉนดท่ีดิน 29,227,282 98,878,468-0-55.43 

     น.ส. 3 ก 3,377,294 16,751,520-3-29.30 

     น.ส. 3 1,066,881 9,857,913-3-45.91 

     ใบจอง 142,371 1,321,422-3-71.60 

รวมจาํนวน 33,852,871 126,809,325-3-2.24 

ท่ีมาข้อมลู (พ.ศ.2444 –30 กนัยายน 2555) จาก 
www.dol.go.th/doc/images/doc/file/pdf/plan56/title%20deed/30sep55.pdf 
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ตารางท่ี 10  แสดงผลปรมิาณทีด่นิในโครงการจดัทีด่นิทัว่ประเทศ พ.ศ. 2501 - 2556 
ท่ี ช่ือโครงการ ระยะเวลา แปลง ไร่ 

1. 
โครงการจดัทีด่นิผนืใหญ่ตามประมวล

กฎหมายทีด่นิ  จาํนวน  74 โครงการ 
2501 - 2530 65,266 609,875 

2. 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ จาํนวน  

23 โครงการ   
2522 - 2550 39,637 255,657 

3. 
โครงการจดัทีด่นิพฒันาเพื่อความมัน่คง  

จาํนวน  24  โครงการ 
2520 - 2556 94,887 633,387-2-16.7 

4. 
โครงการจดัทีด่นิหมูบ่า้นป้องกนัตนเอง

ชายแดน จาํนวน  87  โครงการ 
2520 - 2556 83,291 697,349-0-40 

5. 

โครงการจดัทีด่นิน้ําพระทยัจากในหลวงเพือ่

พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนว

พระราชดาํร ิ จาํนวน  5  โครงการ (อสีาน

เขยีว) 

2532 - 2536 4,333 29,867 

6. 

โครงการจดัทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ที่

ปา่สงวนเสือ่มโทรม  จาํนวน  3 โครงการ 

(ชยัภมู ิอุดรธานี นครราชสมีา) 

2534 - 2535 2,298 26,488 

7. 
โครงการพฒันาทีส่งูไทย-นอรเ์วย ์ จาํนวน  1  

โครงการ 
2535 - 2537 673 3,383 

8. 
โครงการจดัทีด่นิอื่น  จาํนวน 2  โครงการ 

(ประจวบครีขีนัธ ์ลาํพนู) 
2520 - 2533 770 8,576 

รวมเป็นจาํนวน 291,155 2,264,583-0-64.7 

ขอ้มลูจากกองแผนงาน กลุม่ขอ้มลูและสถติ ิ  มนีาคม 2556 
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9.3 ลกัษณะการละเมิดสิทธิ11 
 จากการศกึษารายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเรื่องที่ดนิเอกชนเฉพาะกรณี
คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ขปญัหา พ.ศ. 2549 - 
2555 พบการละเมดิสทิธ ิ3 ลกัษณะ คอื 
  1. ราษฎรพพิาทแนวเขตทีด่นิในทีด่นิมเีอกสารสทิธ/ิหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ 
  2. การออกเอกสารสทิธแิละหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ 
  3. การดาํเนินโครงการรฐักระทบสทิธใินทรพัยส์นิของเอกชน 
 ลกัษณะพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง 
  1. ราษฎรพพิาทแนวเขตทีด่นิในทีด่นิมเีอกสารสทิธ ิ
  2. การออกเอกสารสทิธหินงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ เชน่ ทบัทีท่าํกนิ ,ผดิพลาดคลาดเคลื่อน 
,ผดิแปลง ,การออกลา่ชา้ ,ไมอ่อกดอกสารสทิธ ิฯลฯ. 
  3. การดาํเนินโครงการรฐักระทบสทิธใินทรพัยส์นิและทีด่นิของเอกชน  
   3.1 เจา้หน้าทีร่ฐัไมด่าํเนินการเวนคนืตามขัน้ตอนกฎหมาย/จา่ยชดเชยไมเ่ป็นธรรม 
   3.2 เจา้หน้าทีร่ฐัไมด่าํเนินการขอใชป้ระโยชน์ในทีด่นิตามขัน้ตอนกฎหมาย 
   3.3 เจา้หน้าทีร่ฐัดาํเนินโครงการรุกลํ้าทีด่นิทีม่ผีูถ้อืครอง 
 สาเหตกุารละเมิดสิทธิ 

1. การปฏบิตัริาชการทางทะเบยีนทีด่นิของเจา้หน้าที่รฐั เช่น การลงระวางที่ดนิ
ผดิพลาด ,การพมิพเ์ลขทีด่นิประจาํแปลงคลาดเคลือ่นไมต่รงกบัตน้รา่งแผนที ่
  2. การปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าทีร่ฐั เช่น นําชีแ้นวเขตผดิพลาด,ชื่อสิง่แสดงอาณาเขต
ทีด่นิซํ้า,ไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนระเบยีบกฎหมาย ,ไม่ดําเนินการเวนคนืตามขัน้ตอนหรอืระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด ,ไม่ดําเนินการขออนุญาตใชท้ีด่นิเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามทีก่ฎหมายกําหนด ,การ
ดาํเนินโครงการก่อสรา้งรุกลํ้าทีด่นิทีม่ผีูถ้อืครอง ,จา่ยคา่ชดเชยไมเ่ป็นธรรมและไมเ่หมาะสม 
  3. การรบัรูข้่าวสารและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น ผูถ้อืครองทีด่นิไม่ทราบถงึ
การออกเอกสารสทิธแิละไมท่ราบถงึการประกาศเวนคนื 
  4. การหลอกลวง ฉ้อฉล ฉ้อโกง ของผูม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่  
  5. โครงการเรง่รดัการออกโฉนดทีด่นิ 
 ผลกระทบของราษฎรจากการถกูละเมิด 
  - ผูค้รอบครองสญูเสยีสทิธทิีด่นิ 
  - ผูค้รอบครองไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยหรอืไดร้บัคา่ชดเชยไมเ่ป็นธรรม 
 

                                                            
11รายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนกรณีทีด่นิเอกชน (ไมร่วมสทิธกิารถอืครองทีป่า่ ทีร่าชพสัดุ 

ที่ดินในเขตปฏิรูป และที่ธรณีสงฆ์) คณะอนุกรรมการสิทธิในการจดัการที่ดินและป่า เฉพาะกรณีตรวจสอบและ                
ออกมาตรการแกไ้ขปญัหา พ.ศ. 2549 - 2555 
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 รายละเอยีดปรากฏตามฐานขอ้มูลที่ดนิเอกชนเฉพาะกรณีคณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชน
ดา้นทีด่นิและปา่ ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ขปญัหา พ.ศ. 2549 - 255512 ยกตวัอยา่งเชน่ 

 “ ท่ีดินชุมชนโรงกลวง จงัหวดัระนอง : ที่ดินในชุมชน 156 แปลง ชาวบ้านอยู่อาศัย
ครอบครองทาํประโยชน์กว่า 100 ปี มแีบบแจง้การครอบครอง ส.ค.1 ตัง้แต่ พ.ศ. 2498 และออกเป็น
โฉนดทีด่นิทุกแปลงเมือ่ พ.ศ. 2502  
 ผูจ้ดัการมรดกอา้งทีด่นิพพิาททุกแปลงเป็นทีด่นิในกองมรดกเหตุเพราะมชีื่อถนนแสดงอาณา
เขตทีด่นิมรดกซํ้ากนัสองสาย และมหีนงัสอืใหข้นยา้ยทรพัยส์นิและบรวิารพรอ้มทัง้รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้ง
ออกจากทีด่นิ 
 เจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัยนืยนัว่าผูร้้องและพวกมสีทิธคิรอบครองในที่ดนิโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ตามหนังสอืชี้แจงจากจงัหวดั ตามสรุปขอ้เท็จจรงิจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีจ่งัหวดัแต่งตัง้ 
 ***พยานหลักฐานที่ใช้ได้แก่ บันทึกถ้อยคําผู้สูงอายุในชุมชน อดีตเทศมนตรี อดีต
นายกเทศมนตร ีรายงานการศกึษาเพื่อประกาศเขตอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ศลิปกรรม กําแพงเจา้เมอืง
ระนอง เมือ่ พ.ศ. 2541 ของหน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ประวตัศิาสตร์ เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิเอกสารทางประวตัศิาสตร์ เอกสารเกี่ยวกบัจวนเจา้
เมอืงระนอง เอกสารเกีย่วกบัทีด่นิ เอกสารเกีย่วกบัถนนราชพานิช และหนังสอืและเอกสารตพีมิพอ์ื่นๆ 
****” 
 “ท่ีดินติดวดัร้าง จงัหวดัลพบุรี : ที่ดนิตดิวดักลาง(ร้าง) มทีางสาธารณประโยชน์คัน่กลาง 
ครอบครองทําประโยชน์ มหีลกัฐานแจง้การครอบครอง ส.ค.1 เลขที่ 12 เน้ือที่ประมาณ 1-2-31 ไร ่
ศกึษาธกิารอาํเภอผูด้แูลวดักลาง(รา้ง)นําชีแ้นวเขตวา่ทีด่นิผูร้อ้งเป็นทีด่นิของวดักลางฯและใหผู้ร้อ้งทาํ
สญัญาเชา่ทีด่นิกบัหน่วยงานตน โดยจ่ายค่าเช่าปีละ 524 บาท ผูร้อ้งไมท่ราบวา่ ส.ค.1 คอือะไร ทราบ
ภายหลงัคอืหลกัฐานในการครอบครองทีด่นิ จงึหยดุชาํระคา่เชา่ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 
 พ.ศ. 2546 รฐับาลประกาศใหร้าษฎรนําหลกัฐาน ส.ค.1 ไปขอออกโฉนดทีด่นิไดท้ีส่าํนักงาน
ทีด่นิจงัหวดั ผูร้อ้งขอออกโฉนดทีด่นิ แต่ออกโฉนดไม่ไดเ้น่ืองจากไม่มผีูร้บัรองแนวเขตในวนัรงัวดัไม่
ว่าจะเป็นชาวบา้นขา้งเคยีง กํานัน เจา้หน้าทีช่ลประทาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัรบัหน้าที่
ดแูลต่อจากศกึษาธกิารอําเภอ คดัคา้นการรงัวดัและแจง้วา่ทีพ่พิาทเป็นของวดักลางและทางวดัไดอ้อก
โฉนดที่ดนิแลว้เน้ือที่ประมาณ 8 ไร่ทบัที่ทํากนิของผูร้อ้ง และใน ส.ค.1 เดมิของวดั วดักลางมเีน้ือที่
เพยีง 4 ไร ่3 งาน เน่ืองจากวนัที ่28 พฤศจกิายน 2537 เจา้หน้าทีอ่อกรงัวดัตรวจสอบเฉพาะดา้นตาม
การขอออกโฉนดทีด่นิวดัของศกึษาธกิารอําเภอสบืจาก ส.ค.1 เลขที ่24 เน้ือทีป่ระมาณ 4-3-78 ไร่ ผล
การรงัวดัปรากฏว่ามากกว่าหลกัฐานเดมิ 3-0-53 ไร่ เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงลงนามรบัรองแนวเขตทุก
ดา้น เจา้หน้าทีนํ่ารปูแผนทีล่งทีห่มายในระวางพบวา่ทบัเลขทีด่นิ 132 ไมม่หีน้าสาํรวจ ตรวจสอบแลว้

                                                            
12เลขรายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธทิี ่43/2549,336/2550,351/2550,360/2550,566/2550,268/2551, 271/2551, 

369/2551,434/2551.435/2551.475/2551,478/2551.241/2552.335/2552.428/2552.476/2552.539/2552. 
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พบว่าเป็นเลขทีด่นิว่างไม่มโีฉนด เจา้ของขา้งเคยีงและผูป้กครองทอ้งทีใ่หถ้อ้ยคําว่าทีด่นิ 132 เท่าที่
ทราบเป็นทีต่ัง้วดักลาง บางส่วนใหช้าวบา้นเช่าทําประโยชน์ แต่ไม่ทราบว่ามกีารออกโฉนดทีด่นิแลว้
หรอืไม ่นายชา่งรงัวดับนัทกึถอ้ยคาํวา่ “เป็นทีว่ดัรา้ง”  
 เจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัเรยีกผู้ร้องมาชี้ตําแหน่งที่พพิาท ผู้ร้องนําชี้ตําแหน่งที่ดนิตรงกบั
เลขทีด่นิ 132 ผูร้อ้งคดัคา้นการขอออกโฉนดทีด่นิของวดักลางไม่ไดเ้น่ืองจากพน้กําหนดเวลา เจา้
พนักงานฯ จงึแนะนําให้ผู้ร้องยื่นคําขอรงัวดัออกโฉนดที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 12 ซึ่งหากวดักลาง
คดัคา้นกจ็ะเขา้สูก่ระบวนการสอบสวนเปรยีบเทยีบสทิธใินทีด่นิ  
 เมษายน 2548 ผู้ร้องยื่นคําขอรงัวดัได้เน้ือที่ 1-2-71 ไร่ มากกว่าหลกัฐานเดมิ 0-1-38 ไร ่
เจา้ของที่ดนิขา้งเคยีงไม่รบัรองแนวเขต เจ้าหน้าที่ศาสนสมบตัคิดัค้านอ้างรงัวดัทบัที่วดั กํานันร่วม
ระวงัชีแ้นวเขตไม่สามารถชีแ้นวเขตไดเ้น่ืองจากเชื่อว่าทีพ่พิาทอยู่ในทีข่องวดั สาํนักงานทีด่นิจงัหวดั
สอบสวนเปรยีบเทยีบสทิธใินทีด่นิใหส้าํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเป็นผูไ้ดส้ทิธใินทีพ่พิาท ” 
 “ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย : ผูร้อ้งที ่1 มทีีด่นิพพิาท 2 แปลง อยูใ่นพืน้ที่
เตรยีมความพรอ้มก่อสรา้งมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ถูกมหาวทิยาลยัฯ เวนคนืไม่ไดร้บัค่าชดเชย 
แปลงที่ 1 มรีัว้ลอ้มตัง้อยู่ดา้นหน้ามหาวทิยาลยัฯ เน้ือที ่25 ไร่ แปลงที ่2 มสีญัญาซื้อขายโดยกํานัน
และผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นรวบรวมมาขายใหต้ัง้อยูด่า้นหลงัมหาวทิยาลยัฯ เน้ือที ่700 ไร่ เพือ่ปลกูยางพารา 
ผู้ร้องที่ 2 มีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ครอบครองทําประโยชน์ต่อจากบิดา เน้ือที่ 6 ไร่อยู่ด้านหลัง
มหาวทิยาลยั เคยแจ้งองค์การบรหิารส่วนตําบลว่าตนมทีี่ดนิอยู่ในเขตมหาวทิยาลยัฯ แต่องค์การ
บรหิารสว่นตาํบลแจง้วา่หากทีด่นิไมม่เีอกสารสทิธจิะไมไ่ดค้า่เวนคนื จงึไมไ่ดไ้ปแจง้คณะกรรมการฯ 
 ผูร้อ้งที ่1 ตดิต่ออาํเภอ เรือ่งเงยีบ นิตกิรมหาวทิยาลยัฯ แจง้วา่ถา้รงัวดัแลว้มทีีด่นิอยูจ่รงิ ทาง
มหาวทิยาลยัจะจา่ยเงนิชดเชยคา่ทีด่นิให ้ 
 20 มกราคม 2548 ผูร้อ้งที ่1 ไดร้บัคาํตอบจากนิตกิรมหาวทิยาลยัฯ วา่คณะกรรมการมมีตไิม่
จา่ยเงนิคา่ชดเชยโดยไมแ่จง้เหตุผลใหท้ราบ จากนัน้มใีบขอบคุณจากทางมหาวทิยาลยัฯ สง่มาทีบ่า้นผู้
รอ้งที่ 1 ว่าขอบคุณที่บรจิาคที่ดนิใหม้หาวทิยาลยัฯ ทราบเหตุผลภายหลงัที่ดนิแปลงที่ 1 ไม่เคย
ปรากฏวา่ผูร้อ้งที ่1 เป็นผูค้รอบครองหรอืไมม่ใีครเป็นผูค้รอบครอง ไมม่พียานเอกสารมเีพยีงแต่พยาน
บุคคล ทีด่นิแปลงที ่2 เป็นทีเ่นินเขาไมไ่ดท้าํประโยชน์ ค่าชดเชยจ่ายเฉพาะทีน่าทีไ่มม่เีอกสารสทิธ ิที่
ไรแ่ละทีส่วนไมจ่า่ย  
 21 พฤษภาคม 2549 เจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัฯ ตรวจสอบสภาพทีด่นิร่วมกบัพีช่ายผูร้อ้งที ่2 
ปรากฏพืน้ทีด่งักล่าวมเีน้ือทีป่ระมาณ 8 ไร่ ไมม่เีอกสารสทิธ ิปจัจุบนัเป็นทีด่นิของมหาวทิยาลยัฯ และ
ทีส่วนไมม่เีอกสารสทิธไิมจ่า่ย  
 จงัหวดัไม่สามารถพจิารณาทบทวนกฎเกณฑ์การจ่ายค่าเวนคนื จงัหวดัไม่สามารถจ่ายค่า
เวนคนืให้ได้เพราะเป็นไปตามมตคิณะกรรมการพจิารณาการจ่ายค่าชดเชยที่ดนิให้ราษฎรซึ่งมมีติ
สอดคลอ้งกบัคณะทาํงานเตรยีมความพรอ้มดา้นทีด่นิสาํหรบัจดัตัง้มหาวทิยาลยัฯ ” 
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 “ จงัหวดักระบี่ : ท่ีดินครอบครองทาํประโยชน์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2497 ชาํระภาษีบาํรงุท้องท่ี  
 1 เมษายน พ.ศ. 2536 บดิาผูร้อ้งซึง่ต่อมาเสยีชวีติมอบใหม้ารดาผูร้อ้งขอออกโฉนดทีด่นิโดย
มไิดแ้จง้การครอบครอง(ชือ่ผูข้อออกเอกสารสทิธใินใบไต่สวนเป็นชือ่ภรรยา)  
 19 สงิหาคม 2536 เจา้พนักงานรงัวดัเขา้รงัวดัและแจง้ว่าตอ้งรงัวดัแยกเป็น 2 แปลงเพราะมี
ลําหว้ยสาธารณะไหลผ่าน ผลการรงัวดัแปลงพพิาทไดเ้น้ือที ่9-3-0ไร่ ไม่มผีูค้ดัคา้น และแปลง 26 ไร่
ออกโฉนดที่ดนิไม่ได้เน่ืองจากมผีูค้ดัค้าน เจ้าพนักงานรงัวดัแจ้งชําระค่าธรรมเนียมเป็นเงนิจํานวน 
5,030 บาท แต่ผูร้อ้งไมไ่ดช้าํระเพราะขดัสนเงนิทอง กรมพฒันาทีด่นิแจง้ผลการตรวจสอบทีด่นิแปลงที่
ขอออกโฉนดวา่ทีด่นิอยูน่อกเขตปา่ไมต้ามมตสิภาบรหิารคณะปฏวิตัเิมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2535  
 5 มนีาคม 2541 จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 43 ออกตรวจพสิูจน์
ที่ดินพจิารณาว่าผู้ขอได้สทิธคิรอบครองมาโดยชอบและก่อนที่ทางราชการประกาศเป็นเขตป่าไม ้
เหมาะกบัสภาพทีด่นิในทอ้งถิน่สมควรออกโฉนดทีด่นิใหผู้ข้อ  
 พ.ศ. 2542 ผูร้อ้งนําคณะกรรมการที่จงัหวดัแต่งตัง้ตรวจสอบที่ดนิที่ขอออกโฉนด ผลกการ
ตรวจพสิจูน์ผูข้อครอบครองทีด่นิต่อเน่ืองประมาณ 40 ปี แต่ไมไ่ดแ้จง้การครอบครอง คณะกรรมการฯ 
เห็นร่วมกันว่าให้สํานักงานที่ดินจังหวดัเสนอผู้ว่าราชการจังหวดัเพื่อออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์แบบภาพถ่ายทางอากาศ น.ส.3 ก  
 8 มีนาคม 2543 สํานักงานที่ดินจังหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินและ
สอบสวนข้อเท็จจริง พบพยานเอกสารและพยานบุคคลน่าเชื่อได้ว่าครอบครองทําประโยชน์หลงั
ประมวลกฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั เสนอให ้กบร.จงัหวดัพจิารณาแลว้ส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการป้องกนั
และหยดุยัง้การบุกรุกทีด่นิปา่ชายเลนดาํเนินการต่อ 
 ผูร้อ้งตดิตามเรื่อง เจา้พนักงานทีด่นิแจง้วา่เจา้หน้าทีป่า่ไมย้งัไม่ไดข้ดีเขตปา่ในระวางรูปถ่าย
ทางอากาศเพือ่การออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ใหเ้รยีบรอ้ย  
 19 เมษายน 2545 ผูร้อ้งทําหนังสอืถงึป่าไมเ้ขตจงัหวดัขอใหเ้จา้หน้าทีข่ดีและรบัรองแนวป่า
ไม ้  

1 กรกฎาคม 2545 กรมปา่ไมแ้จง้วา่ดาํเนินการรงัวดัระวงัชีแ้นวเขตปา่ไมใ้นระวางรปูถ่ายทาง
อากาศแลว้ ระหวา่งนัน้มบีุกรุกทีด่นิพพิาทอา้งวา่ซื้อทีด่นิพพิาทต่อจากบุคคลอื่นและเขา้มาโค่นทาํลาย
ตน้มะพรา้วและตน้ปาลม์ และขบัไล่ผูร้อ้งออกจากทีพ่พิาท ส่วนพืน้ทีท่ีย่งัไม่บุกรุกบางส่วนมกีารออก
เอกสารสทิธใินทีด่นิแลว้ ปจัจุบนัการขอออกโฉนดอยูร่ะหวา่งใหค้ณะอนุกรรมการประสานแกไ้ขปญัหา
การบุกรุกทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดัตรวจพสิจูน์ภาพถ่ายทางอากาศวา่ผูข้ออยูอ่าศยัมาก่อน พ.ศ. 2537 
จรงิหรอืไม ่” 
 “ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี : ผูร้้องมีท่ีดินทาํกิน ภ.บ.ท.5 ถกูอพยพจากท่ีทาํกินเดิมเพราะน้ํา
ท่วมท่ีทาํกินจากการสร้างเข่ือนรชัชประภา เป็นผูม้สีทิธไิดร้บัชดเชยทีด่นิทํากนิ 19 ไร่ ทีอ่ยู่อาศยั 
1 ไร ่ 
 พฤษภาคม 2525 ผูร้อ้งทํางานประชาสมัพนัธ ์ในชุดอพยพราษฎร การไฟฟ้าฯ นัดชาวบา้น
จบัสลากแปลงทีท่ํากนิและทีอ่ยู่อาศยั ผูร้อ้งเป็นหน่ึงในผูม้สีทิธ ิปลดัอําเภอเรยีกชื่อผูร้อ้งใหจ้บัสลาก
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คนแรกแต่หวัหน้างานบอกผูร้อ้งใหช้าวบา้นจบัก่อน ผูร้อ้งเกรงใจจงึทําตาม ต่อมาหวัหน้างานลาออก 
ทาํใหผู้ร้อ้งยงัไมไ่ดท้ีท่าํกนิและทีอ่ยูอ่าศยั  
 18 พฤศจกิายน 2547 ผู้ร้องร้องเรยีนต่อนายอําเภอผ่านผู้ใหญ่บ้านหลงัจากที่พบเอกสาร
หลกัฐานของตนที่เจ้าหน้าที่เก็บไวเ้พื่อใช้จบัสลากในครัง้ก่อน คอื ใบ ภ.บ.ท.5 และหลกัฐานที่การ
ไฟฟ้าฯ จ่ายค่าทดแทนค่าที่ดิน ค่าต้นไม้, ค่าอาคาร รวมเป็นเงิน 80,944.85 บาท เมื่อเดือน
พฤศจกิายน 2526 นายอําเภอตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้น่าเชื่อว่าผูร้อ้งมสีทิธ ิจงึมหีนังสอืใหก้าร
ไฟฟ้าฯ พจิารณาวา่ผูร้อ้งขาดสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรเพราะไมม่บีา้น และใหย้ืน่อุทธรณ์หากคดิวา่ตน
มสีทิธ ิทีด่นิแปลงทีผู่ร้อ้งขอใชส้ทิธทิํากนิเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ กฟผ.ครอบครองอยู่ ซึ่งขอ
อนุมตัใิชจ้ากกระทรวงมหาดไทย กฟผ. ไม่มทีีด่นิทีจ่ะนําไปจดัสรรใหผู้ร้อ้ง เหน็ควรใหผู้ร้อ้งขอความ
ชว่ยเหลอืจากทางราชการในการหาทีด่นิทาํกนิและมทีีอ่ยูอ่าศยับรเิวณอื่นแทน ” 
 “ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์: ท่ีดินขายทอดตลาดมีเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก เลขที ่1464 เน้ือ
ที ่36-2-86 ไร ่ผูร้อ้งซือ้โดยดจูากสถานทีจ่รงิเป็นไรส่ปัปะรดตรงตามภาพทีโ่ฆษณาในเอกสาร จากการ
ขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดรี่วมกบัธนาคารกรุงไทยฯ ในราคา 245,000 บาท ผูร้้องจะเขา้ทํา
ประโยชน์ กํานันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าที่ดินดงักล่าวไม่มอียู่จริง ส่วนที่ดินที่ธนาคารอ้างเป็นของ
ชาวบา้นไมท่ราบชือ่ ผูร้อ้งจา้งชา่งรงัวดัรงัวดัทีด่นิแต่ไมพ่บทีด่นิตาม น.ส.3 ก  
 31 มนีาคม 2547 ผูร้อ้งขอรงัวดัอกีครัง้ ปรากฏวา่ไมส่ามารถเขา้พืน้ทีไ่ดเ้น่ืองจากสภาพทีด่นิ
อยูบ่นเขาสงูชนัไมม่ทีางเขา้ไปได ้ 
 2 กนัยายน 2546 ผู้ร้องแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรเมอืง ผู้ร้องสอบถามที่กรมบงัคบัคด ี
ไดร้บัคาํตอบวา่ใหจ้า้งทนายความยืน่ฟ้องต่อศาลเพือ่ใหศ้าลมคีาํสัง่เพกิถอนการขายทอดตลาดจงึจะได้
เงนิคนื ผูร้อ้งยื่นคํารอ้งคดัคา้นการขายทอดตลาด ศาลยกคํารอ้งเน่ืองจากคํารอ้งดงักล่าวมใิช่คํารอ้ง
คดัคา้นการขายทอดตลาดวา่ราคาตํ่า เจา้พนักงานบงัคบัคดไีมสุ่จรติหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 
ชอบทีจ่ะฟ้องเป็นคดใีหม ่
 17 ตุลาคม 2546 สํานักงานที่ดนิจงัหวดัยนืยนัการมอียู่และการออกโดยชอบของ น.ส.3 ก 
เลขที่ 1464 เมื่อดูจากสารบบเป็นการออกโดยไม่มีหลักฐาน อาจเป็นการลงระวางผิดพลาด
คลาดเคลือ่นตาํแหน่งเพราะการลงระวางชว่ง พ.ศ. 2519 - 2520 จา้งคนซึง่ไมม่คีวามรูท้างดา้นรปูถ่าย
ทางอากาศ (จบ ม.3 มาอบรม 1 เดอืน) มาทาํการรงัวดั ธนาคารฯ อธบิายวา่ผูจ้ดัการธนาคารตอ้งไปดู
ทีด่นิก่อน บางครัง้เชื่อจากเอกสารหรอืลูกคา้นําชี ้ธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูต้กลงขาย เป็นหน้าทีข่องผูร้อ้ง
ตอ้งไปดสูถานทีจ่รงิ ” 
 “ จงัหวดักาญจนบุรี : ท่ีดินพิพาทมีหลกัฐานใบเสียภาษีบาํรงุท้องท่ีและหนังสือรบัรอง
การทาํประโยชน์ เทศบาลตําบลเจรจากบัผูร้อ้งและพวกวา่จะขอขดุลอกร่องน้ําเลก็ๆ เพือ่ระบายน้ํา
ท่วมโดยไม่แจง้รายละเอยีดใดของโครงการและไม่นัดผูร้อ้งและพวกใหท้ราบ เทศบาลดําเนินการโดย
ไม่มหีนังสอืชีแ้จงและไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากผูร้อ้งและพวก กรมทีด่นิส่งเจา้หน้าทีเ่ดนิ
สํารวจเพื่อออกโฉนดที่พพิาท แต่เน่ืองจากเทศบาลขุดลอกลํารางผ่านกลางที่ดนิทําให้ที่ดนิถูกแบ่ง
ออกเป็นสองโฉนด เสยีเน้ือทีป่ระมาณ 1 ไร ่ปจัจุบนัลาํรางแหง้ตลอดปี ยกเวน้หน้าฝนจงึจะมน้ํีาขงับา้ง 
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 เทศบาลตําบลตรวจสอบพบเป็นการประสานขอและอนุญาตด้วยวาจา เรื่องการออกโฉนด
ทีด่นิจะประสานเจา้หน้าทีท่ีด่นิแจง้วา่สามารถออกโฉนดเป็นสองแปลงแต่ตอ้งเวน้พืน้ทีค่ลองระบายน้ํา
เพราะเป็นพืน้ทีส่าธารณะซึง่เทศบาลตําบลวางแผนปรบัปรุงเพิม่สาธารณูปโภคบรเิวณคลองระบายน้ํา 
ก่อสรา้งถนนและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ปรบัปรุงภูมทิศัน์ใหร้าษฎรทัว่ไปไดร้บัประโยชน์ สาํนักงาน
ทีด่นิจงัหวดั ส่งเรื่องใหศู้นยอ์ํานวยการเดนิสํารวจออกโฉนดทีด่นิและเทศบาลตําบลตรวจสอบ กรณี
การเดนิออกสํารวจโฉนดที่ดนิในที่พพิาทอยู่ระหว่างจดัสายสํารวจเขา้ดําเนินการรงัวดัปกัเขตโดย
ประสานเทศบาลตําบลใหต้รวจสอบลํารางระบายน้ําว่ามลีกัษณะเป็นลํารางสาธารณประโยชน์หรอืไม ่
เพือ่จะไดด้าํเนินการพจิารณาออกโฉนด ” 
 “ จงัหวดัอาํนาจเจริญ : ท่ีดินมีการครอบครองทาํประโยชน์ เน้ือทีป่ระมาณ 7 ไร่เศษ ตัง้
หา่งจากโรงเรยีน 200 เมตรเศษ  
 พ.ศ. 2516 โรงเรยีนขอแลกเปลีย่นทีด่นิกบัผูร้อ้งเพือ่ก่อสรา้งโรงเรยีนแห่งใหมเ่พราะทีต่ ัง้เดมิ
ประสบปญัหาน้ําท่วมเป็นประจาํทุกปีและการเดนิทางไปมาไมส่ะดวก คณะกรรมการหมูบ่า้นเหน็ชอบ
การแลกเปลีย่นครัง้น้ี ผูร้อ้งและพวกตกลงยนิยอมและเขา้ทํากนิในทีด่นิโรงเรยีนเดมิ โรงเรยีนยา้ยมา
ตัง้บรเิวณทีด่นิผูร้อ้ง  
 พ.ศ. 2519 ผูร้อ้งและพวกยื่นคําขอออกเอกสารสทิธใินที่ดนิโรงเรยีนเดมิเป็นหนังสอืรบัรอง
การทาํประโยชน์ น.ส.3 ก เลขที ่1338 เน้ือที ่7-2-07 ไร ่ออกใหเ้มือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2519  
 พ.ศ. 2520 ทางราชการออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงในทีด่นิโรงเรยีนเดมิเลขที ่6339 เน้ือ
ที ่11-2-26 ไร ่ในความดแูลของกระทรวงการคลงั ทบัซอ้นที ่น.ส.3 ก ของตน  
 พ.ศ. 2545 คณะกรรมการโรงเรยีนมมีตจิะเอาทีด่นิทีเ่คยตกลงแลกเปลีย่นคนื  
 พฤษภาคม 2548 ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเขา้ยดึทีต่ ัง้โรงเรยีนเดมิ 
 สาํนักงานทีด่นิจงัหวดัเหน็วา่การแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ใน พ.ศ. 2516 ไมด่ําเนินการใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมายคอื ไมไ่ดอ้อกเป็นพระราชบญัญตัเิรื่องการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผ่นดนิ ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และไม่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาประกาศใหถ้อน
สภาพการเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิตามมาตรา 9 ของกฎหมายฉบบัเดยีวกนั ทีด่นิดงักล่าวจงึยงั
เป็นทีด่นิสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิและตอ้งหา้มโอน หา้มยดึและยกอายุความขึน้ต่อสูแ้ผ่นดนิ การ
ออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงจงึเป็นการออกโดยชอบ การออกหนังสอืรบัรองการทาํประโยชน์ของ
ผูร้อ้งเป็นการออกเอกสารทบัซ้อนทีด่นิแปลงเดยีวกนั เหน็ควรพจิารณาดําเนินการเพกิถอน น.ส.3 ก 
ของผูร้อ้ง ” 
 “ จงัหวัดอุดรธานี : ผู้ร้องอยู่อาศัยบนท่ีดิน น.ส.3 ก เลขที่ดิน 138 ครอบครองทํา
ประโยชน์ ปลกูสรา้งบา้นเลขที ่64  
 พ.ศ. 2539 กรมทางหลวงดําเนินการก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 2393 ราษฎรไม่ทราบว่า
ทางการจะจา่ยคา่เวนคนืทีด่นิ คา่รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้ง อยา่งไร  
 พ.ศ. 2544 เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงเขา้สํารวจทรพัยส์นิของผูร้อ้งทีต่อ้งรื้อถอนและแจง้ใหผู้้
รอ้งรือ้ถอนบา้นออกไปเพื่อจะทาํการก่อสรา้ง ผูร้อ้งเหน็วา่มกีารสาํรวจทรพัยส์นิแลว้และเขตทางรุกลํ้า
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เขา้มาในเขตบา้น ตวับา้นอยูช่ดิเขตทาง สายไฟฟ้าพาดผา่นบา้น เกรงจะไดร้บัอนัตราย จงึรือ้ถอนบา้น
พรอ้มกบับา้นใกลเ้คยีงหลงัอื่น ผูร้อ้งไมไ่ดร้บัเงนิคา่เวนคนืทีด่นิและคา่รือ้ถอน เพือ่นบา้นใกลเ้คยีงทีร่ ือ้
ถอนพรอ้มกนัไดร้บัเงนิแลว้ ผูใ้หญ่บา้นทาํหนังสอืถงึอธบิดกีรมทางหลวงวา่ผูร้อ้งตกคา้งจากการรบัค่า
รือ้ถอน  
 ผู้ร้องร้องเรียนไปยงัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดั สํานักนายกรฐัมนตรี ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิของรฐัสภา แต่ไม่ไดร้บัแจง้ผลการพจิารณา เจา้หน้าทีท่างหลวง ศูนยส์รา้งทางขอนแก่น มา
ตรวจสอบหลายครัง้และแจง้ว่าจะจ่ายค่ารื้อถอนใหเ้ตม็พื้นที่ แต่ผูร้อ้งยงัไม่ไดร้บัเงนิ ศูนย์สรา้งทาง
ขอนแก่น กรมทางหลวง ตรวจสอบพบสิง่ปลูกสรา้งของผูร้อ้งไม่อยู่ในเขตทาง(ไม่มบีา้นหลงัเก่าให้
ประเมนิเป็นครัง้ที ่2 ว่าถูกเขตทางเท่าไร) เจา้หน้าทีจ่งึไม่เขา้สํารวจคดิราคาค่าทดแทนให ้ ผูร้อ้งรื้อ
ถอนโดยพลการจงึไม่สามารถที่จะจ่ายเงนิค่าทดแทนให้ได้ สํานักทางหลวงที่ 5 และ โครงการจดั
กรรมสทิธิท์ี่ดนิที่ 1 พจิารณาเหน็ตรงดว้ยเหตุผลเดยีวกนักบัศูนย์สรา้งทางขอนแก่น ศูนย์สร้างทาง
ขอนแก่นมหีนงัสอืถงึผูอ้าํนวยการสาํนกัทางหลวงที5่ แจง้ผลการดาํเนินการเรื่องพพิาท คณะกรรมการ
กาํหนดคา่ทดแทนเป็นเงนิ 8,580 บาท อยูร่ะหวา่งการขอเงนิจดัสรรและจะมหีนังสอืแจง้ผูร้อ้งใหม้าทาํ
ขอ้ตกลงราคาคา่ทดแทนขัน้ปรองดองในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2548 ” 
 “ กรุงเทพมหานคร : ผู้ร้องเป็นผู้เช่าตึกแถวและท่ีดิน ครอบครองทําประโยชน์ จด
ทะเบยีนการเช่า 25 ปีตัง้แต่ พ.ศ. 2531 - 2556 ระหว่างการเช่าผูร้อ้งต่อเตมิก่อสรา้งกําแพงคอนกรตี
และเทพืน้ปนูคอนกรตีดา้นหน้าตกึแถวและตดิตัง้กนัสาดโครงเหลก็เพื่อประโยชน์ในการคา้ขายของผู้
เชา่  
 พ.ศ. 2541 มปีระกาศพระราชกฤษฎกีากําหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนืในทอ้งทีท่ีผู่ ้
รอ้งเชา่อยู ่ผูร้อ้งไมท่ราบถงึการประกาศเน่ืองจากไมม่ทีางราชการแจง้ใหท้ราบ เจา้ของตกึแถวทีผู่ร้อ้ง
เช่าในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิเ์ขา้ทําสญัญาซื้อขายอสงัหารมิทรพัย์ที่ถูกเวนคืน รบัเงนิค่าทดแทน
บางสว่นและเงนิคา่เวนคนืในสว่นทีด่นิดา้นหน้าตกึแถวตดิฟุตบาทและสว่นทีเ่ป็นกนัสาดดา้นตกึทีผู่ร้อ้ง
ทาํการต่อเตมิ จากกรมทางหลวงชนบท  
 10 มกราคม 2547 ผูร้อ้งไดร้บัหนงัสอืจากกรมทางหลวงชนบทใหร้ือ้ถอนกนัสาดออกจากแนว
เขตเวนคนืทีด่นิภายในวนัดงักลา่ว มฉิะนัน้เจา้หน้าทีจ่าํเขา้ทาํการรือ้ถอนในวนัที ่12 มกราคม 2547 ผู้
รอ้งไมร่ือ้ถอนเพราะเหน็การกระทาํกรมทางหลวงชนบทไมช่อบ 
 12 มกราคม 2547 เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงนํากาํลงัตาํรวจเขา้รือ้ถอนกนัสาดและสิง่ปลกูสรา้ง 
เกดิการโตแ้ยง้ระหว่างเจา้หน้าทีก่บัทนายความผูร้อ้ง ว่าการรื้อถอนไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายและแจง้
เจา้หน้าทีต่ํารวจใหเ้ขา้ยุตกิารรื้อถอน จงึถูกแจง้ความกลบัฐานขดัขวางการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่
ทนายฯ แจง้กลบัขอ้หาปฏบิตัหิน้าทีม่ชิอบ บุกรุก และทําใหเ้สยีทรพัย ์ศาลตดัสนิการกระทําของของ
ทนายฯ ไมผ่ดิ เจา้หน้าทีปิ่ดประกาศแจง้ก่อนเขา้รือ้ถอนน้อยกวา่ระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด  
 5 สิงหาคม  2547 กรมทางหลวงมีหนังสือแจ้งผู้ร้องให้ไปตกลงทําสัญญาซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ีถู่กเวนคนื ซึง่มเีฉพาะค่าทดแทนค่าขนยา้ยทรพัยส์นิ ผูร้อ้งโตแ้ยง้ขอใหเ้จา้พนักงาน
สาํรวจทรพัยส์นิทีจ่ะขนยา้ยและตอ้งไมก่ระทาํดว้ยตาเปลา่แลว้จงึทาํสญัญาซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์ 
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 21 มกราคม 2548 เจา้พนักงานเวนคนืพรอ้มดว้ยตํารวจไดท้ําการรือ้ถอนพืน้ทีพ่พิาท โดยผู้
รอ้งยงัไมไ่ดร้บัคา่ทดแทนการเวนคนื ” 
 “ กรุงเทพมหานคร : ผู้ร้องเป็นเจ้ากรรมสิทธ์ิในท่ีพิพาทรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ยาว 100 
เมตร 4 แปลง ขนานสะพานกรุงธน (หลงัรา้นขนาบน้ํา)  
 เมษายน 2548 ผูร้อ้งแจง้เขตใหด้าํเนินการรงัวดัสอบเขตทีพ่พิาท  
 25 เมษายน 2548 กรมทางหลวงชนบทนําป้ายมาปกัหน้าทีพ่พิาททําเป็นโครงการปรบัปรุง
บาทวถิแีละกัน้น้ําท่วม กรมทางหลวงฯ ก่อสรา้งกําแพงกัน้หน้าทีพ่พิาทขณะการรงัวดัสอบเขตยงัไม่
เสรจ็สิน้ผูร้อ้งจงึไม่แน่ใจว่ารุกลํ้าทีพ่พิาทหรอืไม่ และทําใหผู้ร้อ้งไม่สามารถเขา้ออกทีพ่พิาทได ้ผูร้อ้ง
ชี้แจงกบัวศิวกรโยธาก่อสร้างว่าที่พพิาทอยู่ระหว่างการสอบเขตยงัไม่ได้ปกัหมุด ขอให้ชะลอการ
ก่อสรา้ง วศิวกรฯ แจง้วา่ขอทําไปก่อน และผูร้อ้งสามารถไปยื่นเรื่องขออนุญาตเชื่อมทางได ้ระหว่าง
การก่อสรา้งผูร้อ้งเขา้พบกรมทางหลวงฯ และแจง้ว่าอย่าปิดทางเขา้และขอทางออก ผูร้อ้งเคยทําเรื่อง
ขออนุญาตเชื่อมทางเขา้ออก เน่ืองจากมบี้านในที่พพิาท กรมทางหลวงฯ ไม่อนุญาตให้เหตุผลว่าที่
พพิาทมรีะยะน้อยกวา่หลกัเกณฑท์ีก่าํหนด จากนัน้ทีพ่พิาทถูกเวนคนื ” 
 “ ท่ีดินบ้านหนองกินเพล จงัหวดัอบุลราชธานี : ท่ีดินมีการครอบครองทาํประโยชน์แต่
ไม่มีหลกัฐานสาํหรบัท่ีดิน ถูกกลุ่มนายทุนหลอกว่าจะทําเอกสารสทิธใิหก้บัชาวบา้น โดยขอให้
ชาวบา้นมอบหลกัฐานทางทีด่นิและลงลายมอืชื่อในใบมอบอํานาจ บางกลุ่มขายที่ดนิใหก้ลุ่มทุนโดย
ไมไ่ดร้บัเงนิหรอืไดร้บัไมค่รบจาํนวน กลุ่มทุนนําไปออกโฉนดทีด่นิเป็นของตนเอง ชาวบา้นถูกฟ้องขบั
ไล่ ยดึทรพัย ์ชาวบา้นอกีกลุ่มประมาณ 240 ครอบครวัไมส่ามารถออกเอกสารสทิธไิด ้เจา้หน้าทีท่ีด่นิ
อา้งวา่มรีะวางโฉนดทีด่นิของบุคคลอื่นเตม็พืน้ที ่ชาวบา้นคดัคา้นการออกโฉนดทีด่นิดงักลา่ว 
 **เหตุเกดิ พ.ศ. 2520  
 พ.ศ. 2536 ทาํหนงัสอืรอ้งเรยีนไปทีก่ระทรวงมหาดไทย  
 พ.ศ. 2543 รอ้งเรยีนนายกรฐัมนตร ีเรยีกรอ้งใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแกไ้ขปญัหาและขอความ
ชว่ยเหลอืทางกฎหมาย  
 พ.ศ. 2546 รอ้งเรยีนนายกรฐัมนตร ี 
 พ.ศ. 2547 รอ้งเรยีนสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิรฐัสภา  
 พ.ศ. 2548 รอ้งเรยีนนายกรฐัมนตรแีละขอความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย  
 พ.ศ. 2550 รอ้งเรยีนนายกรฐัมนตรเีพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิ  
 พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยตอบกลบัควรไปยืน่คาํคดัคา้นต่อเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์ 
 พ.ศ. 2543 สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรแีจง้กลบัวา่รบัทราบและสง่เรื่องใหจ้งัหวดัพจิารณา
ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิแลว้  
 พ.ศ. 2547 สาํนักงานผูต้รวจการฯ ตอบกลบัวา่ขณะน้ีอยู่ระหวา่งการดําเนินการตรวจสอบคํา
รอ้งเรยีนและพจิารณาสอบสวน  
 พ.ศ. 2548 สาํนักมาตรฐานการออกหนังสอืสาํคญั - เรื่องอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
ของจงัหวดั  
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 พ.ศ. 2548 สาํนกัราชเลขาธกิาร - ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนไวแ้ลว้  
 พ.ศ. 2548 หนงัสอือาํเภอเชญิไปพบเพือ่ใหร้ายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ  
 พ.ศ. 2550 กรมที่ดินแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบตําแหน่งที่ดิน 
หมายเลขระวางแผนที่ ระวางรูปถ่ายทางอากาศ และสารบบที่ดนิ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบโดย
สนันิษฐานไวก้่อนวา่เอกสารในสารบบทีด่นิเป็นเอกสารทีถู่กตอ้ง ” 
 การรบัรู้ข้อมลูข่าวสาร 
 “ โครงการพนังกัน้น้ํา กรมชลประทาน จงัหวดัสุพรรณบุรี : ผู้ร้องเป็นเจ้าของโฉนดที่
พพิาทเลขที ่7167 เน้ือทีป่ระมาณ 5 ไรเ่ศษ ปลกูยคูาลปิตสั ไมค่อ่ยไดไ้ปดแูล  
 กลาง พ.ศ. 2550 กรมชลประทานมหีนังสอืแจง้ผูร้อ้งว่ามโีครงการจดัทําพนังกัน้น้ํา จะต้อง
เวนคนืที่พพิาทประมาณ 1 ไร่เศษ คิดค่าทดแทน 47,000 บาท ผู้ร้องไม่พอใจราคาค่าทดแทนจึง
ร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว กรมชลประทานขุดลอกคลองส่งน้ําลํ้าที่
พพิาทเลก็น้อย ผูร้อ้งอนุญาต จากนัน้ทราบว่ามกีารขุดลอกคลองเรื่อยมาและลํ้าทีพ่พิาทเพิม่มากขึน้
เน่ืองจากผูร้อ้งมไิดอ้าศยับรเิวณทีพ่พิาทจงึไมท่ราบและมไิดร้อ้งเรยีน จนเหลอืทีพ่พิาทเพยีง 1 ไร่เศษ
และทีด่นิสว่นใหญ่ของผูร้อ้งกลายเป็นคลองสง่น้ํา ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้น่ืองจากกลายเป็นทีด่นิมี
น้ําลอ้มรอบ 
 กรมชลประทานยนิยอมจ่ายค่าทดแทนในราคาไร่ละ 100,000 บาท ผูร้อ้งพอใจและลงนามใน
สญัญาซื้อขายเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กรมชลประทานนัดหมายให้รบัค่าทดแทนและ
เปลีย่นแปลงทางทะเบยีนทีส่าํนักงานทีด่นิจงัหวดัในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ผูร้อ้งยงัไมไ่ดร้บั
เงนิค่าทดแทน กรมชลประทานชี้แจง อยู่ระหว่างรอช่างรงัวดัของกรมที่ดนิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรม
ชลประทานจะประสานกบัผูร้อ้งอยา่งต่อเน่ือง กรมชลประทานโดยสาํนกัชลประทานที ่12 เขา้รงัวดัและ
คํานวณค่าทดแทนให้แก่ผู้ร้อง ที่พิพาทส่วนที่ทําประโยชน์ไม่ได้ให้ผู้ร้องทําหนังสือต่อสํานัก
ชลประทานที ่12 เพื่อขอใหเ้วนคนืเน่ืองจากใชก้ารไมไ่ด ้ซึ่งสาํนักชลประทานฯ จะไดท้ําเรื่องเสนอต่อ
กรมชลประทานเพือ่ขออนุมตักิารจา่ยเงนิ ” 
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 “ โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลวตัต ์น้ําพอง 2 - อดุรธานี 3 จงัหวดัอดุรธานี :  
 1. เมษายน 2550 การไฟฟ้าฯ ออกสํารวจแนวสายส่งไฟฟ้าโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของที่ดนิ 
ปกัหมุดและพ่นสแีนวสายส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฯ ไม่แจ้งให้ราษฎรทราบถึงขอ้มูลที่เป็นกลางและ
ผลกระทบที่จะเกดิขึน้ ชาวบา้นสอบถามกํานัน ผูใ้หญ่บา้น และการไฟฟ้าฯ ไดร้บัคําตอบว่าเป็นการ
สาํรวจแบบครา่วๆยงัไมใ่ชเ่สน้ทางจรงิเพราะยงัไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากรฐับาล  
 29 กนัยายน 2550 องค์การบรหิารส่วนตําบลทําการแจกยา และให้ชาวบ้านลงลายมอืชื่อ 
จากนัน้การไฟฟ้าฯ นําลายมอืชือ่นัน้อา้งวา่ชาวบา้นรบัทราบโครงการแลว้  
 2 ตุลาคม 2551 คณะรฐัมนตรอีนุมตัิโครงการการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 11 ซึ่งเป็น
โครงการหน่ึงของการพฒันาระบบไฟฟ้าภายใต้แผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2550 - 2564 (แผน PDP 2007) เพื่อสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ สามารถจ่ายไฟฟ้าไปยงั
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ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่ไป ชาวบ้านยื่นหนังสอืผ่านผู้นําชุมชนขอให้ยกเลกิการ
ก่อสรา้งสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู แต่ไมไ่ดร้บัคาํชีแ้จง  
 15 กนัยายน 2550 ชาวบา้นยื่นหนังสอืต่อการไฟฟ้าฯ และการไฟฟ้าฯ ส่งเจา้หน้าทีม่าชีแ้จง
ขอ้มลูดา้นด ีไมช่ีแ้จงถงึผลกระทบ ชาวบา้นแจง้อายดัลายมอืชือ่ในวนัที ่29 กนัยายน 2550  
 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 การไฟฟ้าฯ แจง้ชาวบา้นวา่โครงการไดร้บัการอนุมตั ิประกาศเขต
แนวสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูและแจกเอกสารรายละเอยีดโครงการ ชาวบา้นยนืยนัใหย้า้ยแนวออกไปและ
ทาํหนงัสอืคดัคา้นการก่อสรา้งสายสง่ไฟฟ้า ” 
 “ โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า พาดผ่านท่ีดินในเขต กรุงเทพมหานคร, จงัหวดั
เชียงใหม่, จงัหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดัอดุรธานี : ผูร้อ้งที ่1 การไฟฟ้ารอนสทิธเิหนือพืน้ดนิส่วนที่
อยูใ่นเขตเดนิสายสง่ไฟฟ้า ยืน่ฟ้องศาลปกครองเมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2551  
 ผูร้้องที่ 2 แสดงความคดิเห็นจากผลการศกึษาเรื่องปญัหาระหว่างการไฟฟ้าฯ กบัราษฎร
เจา้ของทีด่นิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการทีม่เีสาไฟฟ้าแรงสงูพรอ้มโครงเหลก็ปกัดนิและสายไฟฟ้าพาด
ผ่านบนที่ดนิดงัน้ี 1. การไฟฟ้าหา้มใชป้ระโยชน์บนที่ดนิดงักล่าว 2. ที่ดนิเสื่อมราคา 3. ที่ดนิถูกหกั
จากพืน้ทีท่าํการซือ้ขาย  
 ผูร้้องที่ 3 เป็นเจ้าของโฉนดที่ดนิเน้ือที่ 37-1-63 ไร่ จงัหวดัอุดรธานี เมื่อ 20 ปีที่แล้ว การ
ไฟฟ้าฯ ก่อสรา้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านทีน่าของผูร้อ้งจํานวน 2 สาย สายแรกครอบคลุมเน้ือที่
กวา้งประมาณ 30 เมตร ยาว 40 เมตร สายทีส่องครอบคลุมเน้ือทีก่วา้ง 15 เมตร ยาว 240 เมตร ผูร้อ้ง
เสยีภาษบีาํรุงทอ้งทีเ่ตม็จาํนวนแต่ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ในทีด่นิไดเ้น่ืองการไฟฟ้าฯ หา้ม ไมส่ามารถ
ขายทีด่นิไดต้ามราคาตลาดและยงัไมไ่ดร้บัค่าทดแทน ปลาย พ.ศ. 2550 การไฟฟ้ามโีครงการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูชว่งน้ําพอง 1 - อุดรธานี 1,2 โดยทาํการปกัเสาคอนกรตีความสงู 18 
เมตร พาดผ่านไปตามแนวสายส่งไฟฟ้าเดมิในที่นาผูร้อ้ง การไฟฟ้าชี้แจงแต่เรื่องดแีละโน้มน้าวใหผู้้
รอ้งเสยีสละเพื่อความเจรญิของประเทศชาต ิการไฟฟ้าฯ นําเอกสารมาใหผู้ร้อ้งลงนามหลายครัง้โดย
ไมไ่ดอ้่านขอ้ความ  
 ผูร้้องที่ 4 ประกอบเกษตรกรรมครบวงจรบนที่พพิาท จงัหวดัร้อยเอ็ด การไฟฟ้าฯ ดําเนิน
โครงการทําแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสงู 500 กโิลวตัต์พาดผ่านทีพ่พิาท ผูร้อ้งคดัคา้นมาโดยตลอด การ
ไฟฟ้าฯ ตัง้คณะกรรมการจ่ายค่าทดแทนประเมนิราคาทีพ่พิาท โดยผูร้อ้งไมร่บัรู ้เจา้หน้าทีก่ารไฟฟ้าฯ 
รบัปากว่าจะสรา้งบา้นใหม่ใหท้ัง้หลงั ทัง้จ่ายค่าทดแทนจํานวน 20 ลา้นบาท ผูร้อ้งไดร้บัจดหมายการ
จ่ายค่าทดแทนที่พพิาทและทรพัยส์นิในที่พพิาททัง้หมดจํานวน 34,000 กว่าบาทฝากไวก้บัธนาคาร
ออมสนิ สาขารอ้ยเอด็ ผูร้อ้งปฏเิสธการรบัเงนิดงักลา่ว การไฟฟ้าฯ สง่จดหมายบอกใหร้ือ้ถอนบา้นและ
สิง่ปลกูสรา้งอื่นออกจากทีพ่พิาทและจะใชก้ฎหมายเวนคนืทีพ่พิาท จากนัน้การไฟฟ้าฯ บุกรุกเขา้มาตดั
ตน้ไม ้
 กรณีนายประยงค์ฯ เพื่อนบ้านผู้ร้องที่ 4 การไฟฟ้าฯ ตัง้เสาไฟฟ้าแล้วแหลือแต่สายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู เมือ่ พ.ศ. 2548 โดยไมม่กีารแจง้ใหช้าวบา้นทราบ มแีต่ป้ายสเีหลอืงกากบาทบนทีด่นิซึง่
มรี ัว้รอบขอบชดิ ” 
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9.4 วิเคราะหน์โยบายกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ  
 การถอืครองทีด่นิของเอกชน เป็นการถอืครองตามสทิธทิีไ่ดร้บัอนุญาตจากอํานาจสงูสุด เริม่
จากอํานาจพระมหากษตัรยิใ์นระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์และอํานาจกฎหมายภายหลงัเปลีย่นการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย ลกัษณะการถือครองที่ดนิเริม่ด้วยการอาศยัผนืดนิเป็นถิ่นที่อยู ่
ความกา้วหน้าของระบบการคา้การเงนิทาํใหท้ีด่นิและสทิธใินทีด่นิมรีาคาและถอืเอาได ้ปรมิาณทีด่นิมี
ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ผูม้อีาํนาจและกาํลงัซือ้เทา่นัน้ทีส่ามารถถอืครองทีด่นิไดจ้รงิ 
 จากการศกึษารายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนเรื่องที่ดนิเอกชนเฉพาะกรณี
คณะอนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและปา่ตรวจสอบและออกมาตรการแกไ้ขปญัหา พ.ศ. 2549 - 
2555  
 พบวา่ปญัหาทีท่าํใหเ้กดิการละเมดิสทิธ ิ

1. ภมิูรู้ของผูเ้ก่ียวข้อง 
 ภูมริู้ของผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้ประชาชนและผูม้อีํานาจตามกฎหมายบญัญตัมิทีี่มาของความรู้ทาง
ทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่ต่างกนั บนฐานความไมส่ามารถรูท้ ัว่ถงึกนั ประชาชนทอ้งถิน่เรยีนรูก้าร
มอียูแ่ละสิน้สลายของทรพัยากรธรรมชาตจิากประสบการณ์ตรง ดแูล รกัษา ดว้ยวธิกีารทางธรรมชาต ิ
สบืทอดมาแต่ครัง้บรรพบุรุษ ประชาชนต่างพืน้ทีท่ีส่ามารถเขา้สบืสทิธกิารถอืครองมภีูมริูภู้มสิามารถ
ตามหนังสอืสําคญัแสดงสทิธใินที่ดนิ ผูม้อีํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายเรยีนรูก้ารมอียู่และสิ้นสลายของ
ทรพัยากรธรรมชาตจิากตําราวชิาการ จากการบอกเล่าของบุคคลอื่น จากการคน้ควา้หาความรูจ้ากสือ่
เทคโนโลย ีจากการลงพื้นที่ จากสิง่ที่ปรากฏและสิง่ที่บุคคลอื่นทําให้ปรากฏฯ ปฏบิตัิราชการตาม
นโยบายและระเบยีบการบรหิารราชการแผน่ดนิ ผลดัเปลีย่นตาํแหน่ง โยกยา้ยพืน้ที ่ตามวาระปฏบิตั ิ
 พยานหลักฐานเป็นสิ่งที่ใช้พิสูจน์และยืนยนัข้อเท็จจริงถึงความเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองทําประโยชน์เพื่อคลายปญัหาตามสภาพภูมริู ้ทางปฏบิตักิารพสิูจน์และยนืยนัขอ้เทจ็จรงิ
กระทาํไดย้าก เน่ืองจากมขีอ้เทจ็จรงิหลายชุด ขอ้เทจ็จรงิทีย่งัมขีอ้ถกเถยีง ยงัไมเ่ป็นทีย่ตุ ิขอ้เทจ็จรงิที่
ขดัแยง้ ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ ความทบัซอ้น คลาดเคลือ่น ของพยานเอกสาร เชน่ การทาํแผน
ทีใ่นหนังสอืสําคญัแสดงสทิธใินทีด่นิโดยมติอ้งทําการรงัวดัฯ การสรา้งขัน้ตอนและเงื่อนไขการพสิูจน์
ถูกผดิ การรบัฟงั การชัง่น้ําหนัก การใหเ้หตุผลทางพยานหลกัฐานของทางราชการ ความไม่ถูกตอ้ง 
ความขดัแยง้ และภูมคิวามรู้ของตวัพยานหลกัฐาน ทําให้เกิดพยานหลกัฐานทางราชการหลายชุด
หลายฝ่ายอ้างสทิธแิห่งตน เกดิการซ้อนทบัสทิธใินที่ดนิอื่นของประชาชน การใช้เทคโนโลยพีสิูจน์
ความถูกผิดไม่สามารถกระทําได้โดยสะดวกเน่ืองจากงบประมาณมีจํากัด เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการพสิจูน์ ความเชีย่วชาญและความเท่าทนัในการพสิจูน์พยานหลกัฐานจํากดัความสามารถ
เฉพาะตัวบุคคล ไม่เพียงพอต่อพยานหลักฐานทัง้กระบวนการ เกิดข้อเท็จจริงที่ปราศจาก
พยานหลกัฐานรองรบั ทางราชการนําใชอ้า้งองิ 

2. การปฏิบติัราชการของเจ้าหน้าท่ีรฐั 
 การปฏิบัติราชการตามสภาวะภูมิรู้ ขีดความสามารถ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานความ
รบัผดิชอบขององค์กร ภายใต้กรอบปฏบิตัิและแรงกดดนัจากสิง่เร้ารอบด้านส่งผลให้ผลการปฏบิตัิ
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ราชการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรบั ขดัแย้งกับสภาพพื้นที่ พยานหลกัฐาน และ
ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ การปฏบิตัริาชการต่อความตอ้งการของหน่วยงานตนปรากฏการปฏบิตัริาชการ
ตามอําเภอใจ ปฏบิตัริาชการผดิจากกฎหมายบญัญตั ิปฏบิตัริาชการเป็นปฏปิกัษ์ต่อพยานหลกัฐาน 
ปฏบิตัริาชการสวนเสยีงประชาชน สรา้งความขดัแยง้และความไม่เสมอภาคใหเ้กดิขึน้แก่ชนทุกกลุ่ม 
เกดิการรุกรานสทิธขิองบุคคล สรา้งความขดัแยง้ให้เกดิขึน้ระหว่างภาครฐัและประชาชน การแก้ไข
เยยีวยาความเสยีหายจากความผดิพลาดของการปฏบิตัิราชการไม่เท่าทนัต่อการประทงัชวีติของ
ประชาชน  

3. การหลอกลวง ฉ้อฉล ฉ้อโกง 
 ทรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลายทัง้ผนืดนิและผนืน้ํา ความอุดมสมบูรณ์ของปา่ ความสมดุล
ของระบบนิเวศทางธรรมชาตสิง่ผลใหเ้กดิทรพัยใ์นดนิสนิในน้ํา ผนืน้ํา ผนืปา่ แร่ธาตุ พนัธุไ์ม ้พนัธุพ์ชื 
พนัธุส์ตัว ์ไมห้ายาก ไมเ้ศรษฐกจิ สตัวท์ะเล สตัวป์า่ สตัวห์ายากนานาพนัธุ์ ก๊าซธรรมชาต ิเชือ้เพลงิ 
แหล่งพลงังานใต้พืน้ดนิ เกดิที่ดนิทําเลงามทัง้ทีภู่เขา ที่ชายฝ ัง่ สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิไดม้ากมาย
มหาศาล กระจายทัว่ทุกภูมิภาค เป็นสินค้าชัน้ดี เป็นที่ต้องการในตลาดการค้าและลงทุน ผู้เห็น
ผลประโยชน์ต่างต้องการครอบครอง ต้องการเป็นเจ้าของ โดยไม่เลอืกวธิกีารได้มา เพื่อความสม
ประโยชน์แหง่ตน  
 นโยบายที่ดนิเอกชน แบ่งไดส้องส่วน 1. นโยบายดา้นการคุ้มครองที่ดนิ เช่น การปรบัปรุง
ระบบภาษทีี่ดนิ กําหนดอตัราภาษกีา้วหน้าตามจํานวนเน้ือทีถ่อืครองและกําหนดอตัราภาษทีีสู่งเพื่อ
ป้องกนัการเกง็กําไร การออกกฎหมายคุม้ครองพืน้ทีเ่กษตรกรรม การเร่งรดัการประกาศใชผ้งัเมอืง
รวม 2. นโยบายดา้นการพฒันาทีด่นิ เช่น การเร่งดําเนินการพฒันาการเกษตรในพืน้ทีเ่กษตรในเขต
ชลประทานและพืน้ทีเ่ขตเกษตรน้ําฝน การปรบัปรุงและแกไ้ขดนิทีม่ปีญัหาพเิศษ การจดัทําโครงการ
อนุรกัษ์ดนิและน้ํา การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนโดยการมโีฉนดทีด่นิเป็นหลกัทรพัยส์าํคญัในการกูย้มืเงนิ
เพือ่การลงทุนทาํการผลตินําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาความยากจน  

การบงัคบัใชน้โยบายไมส่าํเรจ็ผล เน่ืองจากนโยบายทีด่นิเอกชนทัง้สองสว่นเป็นนโยบายทีด่นิ
ภายใตโ้ลกการคา้เสรทีีมุ่ง่สง่เสรมิเศรษฐกจิภาคการคา้และการลงทุน ทีด่นิเป็นสนิคา้สาํคญัในตลาด ผู้
มกีําลงัคา้และลงทุนสามารถถอืครองไดเ้ป็นสว่นใหญ่ เกดิภาวการณ์กระจุกตวัของทีด่นิ ประกอบกบัผู้
มกีําลงัคา้และลงทุนเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบักลุ่มผูม้อีํานาจบรหิารประเทศ สามารถกําหนดทศิทางการ
บรหิารจดัการที่ดนิตามกําลงัคา้และลงทุน การผลกัดนันโยบายที่ดนิที่เป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่
เป็นไปไดย้าก  
 กฎหมายที่ดนิเอกชนตราขึ้นเพื่อให้และคนืสทิธใินที่ดนิตามเหตุและผลของคณะผู้บริหาร
ประเทศ ยดึถอืความเป็นเจา้ของและสทิธใินทีด่นิตามเอกสารการถอืครองทีห่น่วยงานภาครฐัจดัทาํขึน้ 
บทบญัญตัริองรบัเพยีงสทิธขิองบุคคลธรรมดา สทิธขิองนิตบิุคคล และสทิธขิองกลุม่คนบางประเภท ยงั
ไมร่องรบัสทิธติามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั เชน่ สทิธชิุมชนฯ ขอ้สนันิษฐานทางกฎหมาย
ในตวัพยานหลกัฐาน เช่น หนังสอืสําคญัแสดงสทิธใินที่ดนิฯ บญัญตัใิหผู้ป้ฏบิตัริาชการยดึถอืความ
ถูกตอ้งในตวัพยานหลกัฐานทีท่างราชการจดัทาํขึน้เป็นหลกั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ใน
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บางกรณี ประกอบกบัการตรากฎหมายบางฉบบับญัญัติให้อํานาจหน่วยงานภาครฐัในการบริหาร
ราชการแผน่ดนิเขา้ถอืเอาความเป็นเจา้ของโดยปราศจากบทบญัญตักิารเขา้มสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 
เกดิการรุกรานสทิธใินทรพัยส์นิของประชาชน  
 

9.5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 ทีด่นิเอกชน แบ่งไดส้องสว่น 1. ทีด่นิมกีรรมสทิธิ ์2. ทีด่นิทีร่ฐัอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ ก่อน 
พ.ศ. 2497 มกีฎหมายที่ดนิหลายฉบบั ภายหลงัได้ชําระ รวบรวม ประมวลกฎหมายเกี่ยวกบัที่ดนิ
ทัง้หมด และบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2497 และการเริม่ใช้
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบบัที ่1 ไดเ้อือ้ต่อระบบการลงทุน การคา้เสร ี สง่ผลใหม้กีารยกเลกิกฎหมาย
บางมาตราของพระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 ในเรื่องการจาํกดัการถอืครอง 
การถอืครองของคนต่างชาตฯิ แกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายสง่เสรมิการลงทุนใหเ้อือ้ต่อการคา้และการลงทุน 
พรอ้มทัง้มโีครงการเรง่รดัการออกเอกสารสทิธเิพือ่นําใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ  
 นโยบายพสิูจน์ทราบการถอืครองทีด่นิ เหมาะสมกบัภาวการณ์ถอืครองที่ดนิในปจัจุบนัเพื่อ
แกไ้ข การผกูขาดการถอืครองทีด่นิ ควรจดัทํานโยบายในลกัษณะการประสานขอความร่วมมอืจากทุก
ภาคสว่น ใชก้ฎหมายเป็นเครื่องมอื เพือ่ตรวจสอบ พสิจูน์ทราบ และหาทางออกร่วมกนัในการบรหิาร
จดัการที่ดนิ เน้นการเจรจาไกล่เกลี่ยมใิช่การสอบสวนเปรยีบเทยีบ ควรนํากฎหมายควบคุมปรมิาณ
การถอืครองทีด่นิกลบัมาบงัคบัใช ้ประมวลกฎหมายทีด่นิควรบญัญตัสิทิธกิารถอืครอง อํานาจหน้าที่
การบรหิารจดัการ ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. การดําเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานรัฐ จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกขัน้ตอนนับตัง้แต่ก่อนเริ่มโครงการ เช่น การให้ข้อมูล สํารวจพื้นที่ การรบัฟงัข้อมูล
ขอ้เทจ็จรงิ การกาํหนดพจิารณาแนวทางการแกไ้ขปญัหา 
 2. ใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าทดแทนหรอืเวนคนืทีด่นิใหม ่เพือ่ให้
เกดิความเป็นธรรมและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั โดยใหผู้ท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิและผูท้ี่
มสีทิธคิรอบครองทีด่นิมสีว่นรว่มในการกาํหนดหลกัเกณฑด์งักลา่ว 
 3. ใหก้รมที่ดนิมกีารปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบกระบวนการออกเอกสารสทิธ ิโดยใหป้ระชาชน
หรอืชุมชนมสีว่นรว่ม 
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ตารางที่ 11 ข้อมลูรายงานตรวจสอบประเภทที่เอกชน 
 

ที่ เลขรายงาน คู่กรณี กรณีพิพาท นโยบายและ
กฎหมาย 

ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

1. 336/2550      นายอรรณพ เมอืง
งาม 
     สาํนกังานพระพทุธ 
ศาสนาจงัหวดัลพบุร ี

     หน่วยงานราชการ
ออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีด่นิทบัทีท่าํ
กนิ 
     จงัหวดัลพบุร ี

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41 
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิฯ 
มาตรา 60 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ 
     พระราชบญัญตัิ
ใหใ้ชป้ระมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 มาตรา 5 
     พระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตรา 44 
     หนงัสอืกรมทีด่นิที ่
มท. 0608/ว 9349 ลง

     1. ทีด่นิตดิวดักลาง (รา้ง) มทีาง
สาธารณประโยชน์คัน่กลาง ครอบครอง
ทาํประโยชน์ มหีลกัฐานแจง้การ
ครอบครอง ส.ค.1 เลขที ่12 เนื้อที่
ประมาณ 1-2-31 ไร ่
     2. ศกึษาธกิารอาํเภอผูด้แูลวดักลาง
(รา้ง)นําชีแ้นวเขตวา่ทีด่นิผูร้อ้งเป็นทีด่นิ
ของวดักลางฯและใหผู้ร้อ้งทาํสญัญาเชา่
ทีด่นิกบัหน่วยงานตน โดยจา่ยคา่เชา่ปี
ละ 524 บาท 
     3. ผูร้อ้งไมท่ราบวา่ ส.ค.1 คอือะไร 
ทราบภายหลงัคอืหลกัฐานในการ
ครอบครองทีด่นิ จงึหยดุชาํระคา่เชา่
ตัง้แต่ พ.ศ. 2546 
     4. พ.ศ. 2546 รฐับาลประกาศให้
ราษฎรนําหลกัฐาน ส.ค.1 ไปขอออก
โฉนดทีด่นิไดท้ีส่าํนกังานทีด่นิจงัหวดั  
     ผูร้อ้งขอออกโฉนดทีด่นิ แต่ออก

     1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดั
เรียกผู้ร้องมาชี้ตําแหน่งที่พพิาท 
ผู้ร้องนําชี้ตําแหน่งที่ดินตรงกับ
เลขทีด่นิ 132  
     ผู้ ร้อ งคัดค้ านการขอออก
โฉนดที่ดินของวัดกลางไม่ได้
เนื่องจากพน้กาํหนดเวลา 
     เจ้าพนักงานฯ จงึแนะนําให้ผู้
รอ้งยื่นคําขอรงัวดัออกโฉนดทีด่นิ
ตาม ส.ค.1 เลขที่ 12 ซึ่งหากวดั
กลางคดัคา้นกจ็ะเขา้สูก่ระบวนการ
สอบสวนเปรยีบเทยีบสทิธใินทีด่นิ 
     2. เมษายน 2548 ผูร้อ้งยื่นคาํ
ขอรังวัด ได้ เ นื้ อที่  1 -2 -71  ไ ร ่
มากกว่าหลกัฐานเดมิ 0-1-38 ไร ่
เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่รบัรอง
แนวเขต เจ้าหน้าที่ศาสนสมบัติ
คดัค้านอ้างรงัวดัทบัที่วดั กํานัน
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วนัที ่9 เมษายน 2516 โฉนดไมไ่ดเ้นื่องจากไมม่ผีูร้บัรองแนว 
เขตในวนัรงัวดัไมว่า่จะเป็นชาวบา้น
ขา้งเคยีง กาํนนั เจา้หน้าทีช่ลประทาน 
     สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั
รบัหน้าทีด่แูลต่อจากศกึษาธกิารอาํเภอ 
คดัคา้นการรงัวดัและแจง้วา่ทีพ่พิาทเป็น
ของวดักลางและทางวดัไดอ้อกโฉนด
ทีด่นิแลว้เนื้อทีป่ระมาณ 8 ไรท่บัทีท่าํกนิ
ของผูร้อ้ง และใน ส.ค.1 เดมิของวดั วดั
กลางมเีนื้อทีเ่พยีง 4 ไร ่3 งาน เนื่องจาก 
28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537 เจา้หน้าที่
ออกรงัวดัตรวจสอบเฉพาะดา้นตามการ
ขอออกโฉนดทีด่นิวดัของศกึษาธกิาร  
     อาํเภอสบืจาก ส.ค.1 เลขที ่24 เนื้อที่
ประมาณ 4-3-78 ไร ่ผลการรงัวดัปรากฏ
วา่มากกวา่หลกัฐานเดมิ 3-0-53 ไร ่
เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงลงนามรบัรองแนว
เขตทุกดา้น 
 เจา้หน้าทีน่ํารปูแผนทีล่งทีห่มายใน
ระวางพบวา่ทบัเลขทีด่นิ 132 ไมม่หีน้า

ร่วมระวงัชี้แนวเขตไม่สามารถชี้
แนวเขตได้เ นื่องจากเชื่ อว่าที่
พพิาทอยูใ่นทีข่องวดั 
     3 .  สํานักงานที่ดินจังหวัด
สอบสวนเปรยีบเทยีบสทิธใินทีด่นิ
ให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัเป็นผูไ้ดส้ทิธใินทีพ่พิาท 
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สาํรวจ ตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นเลขทีด่นิ
วา่งไมม่โีฉนด 
     เจา้ของขา้งเคยีงและผูป้กครองทอ้งที่
ใหถ้อ้ยคาํวา่ทีด่นิ 132 เทา่ทีท่ราบเป็น
ทีต่ ัง้วดักลาง บางสว่นใหช้าวบา้นเชา่ทาํ
ประโยชน์ แต่ไมท่ราบวา่มกีารออกโฉนด
ทีด่นิแลว้หรอืไม ่ 
     นายชา่งรงัวดับนัทกึถอ้ยคาํวา่ “เป็น
ทีว่ดัรา้ง” 

   2. 43/2549      นางสาวนวพร 
วทิยานนัท ์และพวก ผู้
รอ้ง 
     นายฐตินินัท ์ณ 
ระนอง ผูจ้ดัการมรดก 

     อา้งกรรมสทิธิ ์
เหนือทีด่นิทาํกนิวา่
เป็นทีด่นิมรดก 
ชุมชนโรงกลวง 
จงัหวดัระนอง 

     รฐัธรรมนูญ 2540 
มาตรา 48 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
     ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ วา่
ดว้ยทรพัยส์นิและ
กรรมสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิ 

     1. ทีด่นิในชมุชน 156 แปลง ชาวบา้น
อยูอ่าศยัครอบครองทาํประโยชน์กวา่ 100 
ปี มแีบบแจง้การครอบครอง ส.ค.1 ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2498 และออกเป็นโฉนดทีด่นิทุก
แปลงเมือ่ พ.ศ. 2502 
     2. ผูจ้ดัการมรดกอา้งทีด่นิพพิาททุก
แปลงเป็นทีด่นิในกองมรดกเหตุเพราะมี
ชื่อถนนแสดงอาณาเขตทีด่นิมรดกซํ้ากนั
สองสาย และมหีนงัสอืใหข้นยา้ยทรพัยส์นิ
และบรวิารพรอ้มทัง้รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้ง
ออกจากทีด่นิ 

     1. เจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั
ยนืยนัวา่ผูร้อ้งและพวกมสีทิธิ
ครอบครองในทีด่นิโดยถกูตอ้งตาม
กฎหมาย ตามหนงัสอืชีแ้จงจาก
จงัหวดั ตามสรปุขอ้เทจ็จรงิจาก
การตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีจ่งัหวดั
แต่งตัง้ 
*** พยานหลกัฐานทีใ่ชไ้ดแ้ก่ 
บนัทกึถอ้ยคาํผูส้งูอายใุนชุมชน 
อดตีเทศมนตร ีอดตี
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นายกเทศมนตร ีรายงานการศกึษา
เพือ่ประกาศเขตอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม ศลิปกรรม กาํแพงเจา้
เมอืงระนอง เมือ่ พ.ศ. 2541 ของ
หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัระนอง 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นประวตัศิาสตร ์
เอกสารหอจดหมายเหตุแหง่ชาต ิ
เอกสารทางประวตัศิาสตร ์เอกสาร
เกีย่วกบัจวนเจา้เมอืงระนอง 
เอกสารเกีย่วกบัทีด่นิ เอกสาร
เกีย่วกบัถนนราชพานิช และ
หนงัสอืและเอกสารตพีมิพอ์ื่นๆ 
**** 

3. 476/2552      นางสาวนวพร 
เพญ็ภนินัท ์
     สถานีตาํรวจภธูร
สามชุก 
     สาํนกังานทีด่นิ
จงัหวดัสพุรรณบุร ี

จงัหวดัสพุรรณบุร ี      รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 

     1. ทีด่นิมรดกครอบครองทาํ
ประโยชน์ต่อจากบดิามารดา มหีลกัฐาน
เป็นหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ น.ส.
3  
     2. ทีด่นิถกูแบง่เป็น 2 แปลง แปลง
พพิาทตดิกบัทีส่าธารณประโยชน์ เพราะ

     1. สถานีตาํรวจภธูรฯ 
รายงานผลการตรวจสอบ พบเป็น
ทีส่าธารณประโยชน์ 
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหใ้ช้
ในทีด่นิแลว้ และรายงาน
ขอ้เทจ็จรงิใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
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สาขาสามชุก ทางหลวงตดัผา่น ไมจ่า่ยคา่เวนคนื 
     3. ทีด่นิแปลงพพิาทเนื้อทีป่ระมาณ 1 
ไรเ่ศษ ใหเ้ชา่นาและพกัอาศยั หลงัเลกิ
เชา่นาผูเ้ชา่เดมิมอบใหต้าํรวจสายตรวจ
นายหนึ่งพกัอาศยัถาวร ต่อมากลายเป็น
ทีพ่กัสายตรวจ 
     4. มารดาผูร้อ้งไปตดิต่อสอบถาม 
ไดร้บัแจง้วา่ขออยูไ่ปก่อน หากมารดาฯ 
ตอ้งการใชท้ีด่นิ จะยา้ยออก 
     5. ภายหลงัจงึทราบวา่ทีพ่พิาทถกู
อา้งเป็นทีส่าธารณประโยชน์ 
     6. พ.ศ. 2547 ผูร้อ้งขอรงัวดัออก
โฉนดทีพ่พิาท ไดร้บัการคดัคา้นจาก
สถานีตาํรวจภธูรอา้งวา่เป็นที่
สาธารณประโยชน์ ซึง่สถานีตาํรวจฯ 
ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชโ้ดยชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย 
     7. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใชท้ี่
พพิาทสว่นทีเ่หลอืเป็นทางเขา้ - ออกสู่
ทางหลวง 

ทราบ 
     2. สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั 
ตรวจสอบแลว้เหน็วา่ผูร้อ้งมสีทิธิ
ครอบครองโดยชอบ แต่เนื่องจาก
มขีอ้สงสยัเรือ่งการรกุลํ้าที่
สาธารณะประโยชน์จงึตอ้งสง่เรื่อง
ใหค้ณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหา
การบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบั
จงัหวดัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
     3. คณะอนุกรรมการแกไ้ข
ปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบั
จงัหวดัพจิารณามมีต ิทีพ่พิาทไม่
อยูใ่นทีส่าธารณประโยชน์ 
สามารถขอออกเอกสารสทิธไิด ้
     4. จงัหวดัทาํหนงัสอืสอบถาม
สถานีตาํรวจภธูรวา่จะคดัคา้น
หรอืไม ่
     5. ธนารกัษ์พืน้ทีเ่หน็วา่แม้
คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการบุก
รกุทีด่นิของรฐัระดบัจงัหวดั
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     8. ผูใ้หญ่บา้นขอใชท้ีพ่พิาทอกีสว่น
หนึ่งเป็นทีจ่อดรถขนดนิเพือ่ปรบัปรงุทาง
หลวง 

พจิารณามมีต ิทีพ่พิาทไมอ่ยูใ่นที่
สาธารณ ประโยชน์กจ็รงิ แต่เนื่อง
นิยามคาํวา่ “ทีร่าชพสัดุ” หมาย
รวมถงึสิง่ปลกูสรา้งทีท่างราชการ
เขา้ใชห้รอืเคยเขา้ใช.้.โดยใช้
งบประมาณของรฐั ถอืเป็นทีร่าช
พสัดุ กรณีนี้ถอืวา่สถานีตาํรวจฯ 
ไดส้ทิธใินการครองครองปรปกัษ์
(ครบ 5 ปีกรณี น.ส. 3) จงึควรให้
เจา้ของทีด่นิยกทีด่นิและสิง่ปลกู
สรา้งใหส้ถานีตํารวจฯ เพือ่ไมใ่ห้
ทางราชการตอ้งฟ้องบงัคบั 
     6. อยัการจงัหวดัใหค้วามเหน็
วา่ไมน่่าจะเขา้องคป์ระกอบเรือ่ง
การครอบครองปรปกัษ์เพราะทาง
ราชการไมม่เีจตนาเขา้ครอบครอง
ทีด่นิเอกชนเนื่องจากเขา้ใจวา่ที่
พพิาทเป็นทีด่นิของรฐั 
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4. 435/2551      นายวรรษา สขุมาก 
     สาํนกังานทีด่นิ
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 

     หมู ่1 ตาํบลตะกุก
เหนือ จงัหวดั 
สรุาษฏรธ์านี 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41 
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ 

     1. ทีด่นิมกีารถอืครองและทาํ
ประโยชน์ เสยีภาษบีาํรงุทอ้งทีต่ ัง้แต่ 
พ.ศ. 2520 
     2. ทีด่นิจงัหวดัออกหนงัสอืรบัรอง
การทาํประโยชน์แก่บุคคลอื่นทบัทีท่าํกนิ 
     3. อดตีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นไมท่ราบถงึ
การออกเอกสารสทิธ ิทราบแต่เพยีงวา่มี
การออก น.ส.3 ก โดยไมม่กีารรงัวดัหรอื
แจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิขา้งเคยีงทราบ และ
เอกสารสทิธไิดอ้อกครอบคลุมภเูขา  
     4. การสาํรวจรงัวดัเมือ่ พ.ศ. 2524 มี
การสาํรวจรงัวดัเฉพาะพืน้ทีร่ะหวา่ง
คลองยนักบัทางสาธารณะประโยชน์สาย
บา้นเชีย่วเฟือง - บา้นทา่นหญงิวภิาวด ี- 
บา้นคลองวาย เทา่นัน้ 
     5. ผูถ้อืครองทาํประโยชน์จรงิไม่
สามารถออกหนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ได ้ 
 

     1. ผูร้อ้งยืน่คาํขอทีด่นิอาํเภอ
ใหต้รวจสอบพืน้ทีพ่พิาท 
     2. ทีด่นิอาํเภอแจง้วา่ผูร้อ้ง
ไมไ่ดม้ชีื่อใน น.ส.3 ก จงึไม่
สามารถรงัวดัตรวจสอบได ้
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5. 428/2552      นายคมัภรี ์โพธิ ์
รกัษา 
     กรมบงัคบัคด ี
     ธนาคารกรงุไทยฯ 
     สาํนกังานทีด่นิ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
สาขาหวัหนิ 

     ไมส่ามารถ
ครอบครองทีด่นิทีซ่ือ้
จากการขายทอด
จงัหวดั 
ประจวบครีขีนัธ ์

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41 
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 มาตรา 54 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ มาตรา 
1330 

     1. ทีด่นิ น.ส.3 ก เลขที ่1464 เนื้อที ่
36-2-86 ไร ่ผูร้อ้งซือ้โดยดจูากสถานที่
จรงิเป็นไรส่ปัปะรดตรงตามภาพที่
โฆษณาในเอกสาร จากการขาย
ทอดตลาดของกรมบงัคบัคดรีว่มกบั
ธนาคารกรงุไทยฯ ในราคา 245,000 
บาท 
     2. ผูร้อ้งจะเขา้ทาํประโยชน์ กาํนนั
และผูใ้หญ่บา้นแจง้วา่ทีด่นิดงักลา่วไมม่ี
อยูจ่รงิ สว่นทีด่นิทีธ่นาคารอา้งเป็นของ
ชาวบา้นไมท่ราบชื่อ 
     ผูร้อ้งจา้งชา่งรงัวดัรงัวดัทีด่นิแต่ไม่
พบทีด่นิตาม น.ส.3 ก  
     3. 31 มนีาคม 2547 ผูร้อ้งขอรงัวดั
อกีครัง้ ปรากฏวา่ไมส่ามารถเขา้พืน้ทีไ่ด้
เนื่องจากสภาพทีด่นิอยูบ่นเขาสงูชนัไมม่ี
ทางเขา้ไปได ้

     1. 2 กนัยายน 2546 ผูร้อ้ง
แจง้ความทีส่ถานีตาํรวจภธูรเมอืง 
     2. ผูร้อ้งสอบถามทีก่รมบงัคบั
คด ีไดร้บัคาํตอบวา่ใหจ้า้ง
ทนายความยืน่ฟ้องต่อศาลเพื่อให้
ศาลมคีาํสัง่เพกิถอนการขาย
ทอดตลาดจงึจะไดเ้งนิคนื 
     ผูร้อ้งยืน่คาํรอ้งคดัคา้นการ
ขายทอดตลาด ศาลยกคาํรอ้ง
เนื่องจากคาํรอ้งดงักลา่วมใิชค่าํ
รอ้งคดัคา้นการขายทอดตลาดวา่
ราคาตํ่า เจา้พนกังานบงัคบัคดไีม่
สจุรติหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่ง
รา้ยแรง ชอบทีจ่ะฟ้องเป็นคดใีหม ่
     3. 17 ตุลาคม 2546 
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัยนืยนัการมี
อยูแ่ละการออกโดยชอบของ น.ส.
3ก เลขที ่1464 เมือ่ดจูากสารบบ
เป็นการออกโดยไมม่หีลกัฐาน 
อาจเป็นการลงระวางผดิพลาด
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คลาดเคลื่อนตาํแหน่งเพราะการ
ลงระวางชว่ง พ.ศ. 2519 -2520 
จา้งคนซึง่ไมม่คีวามรูท้างดา้นรปู
ถ่ายทางอากาศ(จบ ม.3 มาอบรม 
1 เดอืน) มาทาํการรงัวดั 
     4. ธนาคารฯ อธบิายวา่
ผูจ้ดัการธนาคารตอ้งไปดทูีด่นิ
ก่อน บางครัง้เชื่อจากเอกสารหรอื
ลกูคา้นําชี ้ธนาคารไมไ่ดเ้ป็นผูต้ก
ลงขาย เป็นหน้าทีข่องผูร้อ้งตอ้ง
ไปดสูถานทีจ่รงิ  
     5. ผูร้อ้งรอ้งเรยีนผา่นเวบ็ไซด ์
“ระฆงัหว่งใย..จากใจนายกรฐัมนตร”ี 
เมือ่ 4 พฤศจกิายน 2546  
 

6. 353/2555      นายกติตศิกัดิ ์รอด
ปาน 
     สาํนกังานทีด่นิ
จงัหวดัระยอง 

     ออกโฉนดทีด่นิผดิ
แปลง 
     จงัหวดัระยอง 

     รฐัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 41 
     ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 
มาตรา 61 

     1. ผูร้อ้งซือ้บา้นและทีด่นิ โฉนดทีด่นิ
เลขที ่113774 จากบรษิทั เอส.ซ.ีแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั ตามโครงการหมูบ่า้น
แมกไม ้เป็นเวลา 3 ปี 
     2. ผูร้อ้งทราบจากบุคคลซึง่ประมลู

     1. บรษิทัฯ การเปลีย่นแปลง
แกไ้ขเอกสารโฉนดทีด่นิตอ้ง
ตดิต่อธนาคารเป็นหลกั 
     ทีด่นิทัง้สองแปลง บรษิทัฯ 
จาํหน่ายตามผงับรเิวณโครงการ
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     ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 
 

บา้นขา้งเคยีงวา่ไมส่ามารถโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิได ้เนื่องจากโฉนดสลบั
กบัทีด่นิของผูร้อ้ง 
     3. ผูร้อ้งตรวจสอบหลกัฐานพบวา่มี
การคลาดเคลื่อน จงึแจง้ไปยงัตวัแทน
บรษิทัฯ 
     4. ผูร้อ้งและตวัแทนบรษิทัฯ ยืน่เรือ่ง
รว่มกนัยงัสาํนกังานทีด่นิจงัหวดั 

และปรากฏตามรปูแผนทีร่ะวาง
จากสาํนกังานทีด่นิโดยชดัเจน 
บรษิทัฯ ไมไ่ดด้าํเนินการจาํหน่าย
ผดิพลาด แต่เกดิจากสาํนกังาน
ทีด่นิจงัหวดัทาํการโอนขายทีด่นิ
ผดิแปลง เหน็สมควรใหผู้ร้อ้ง
ดาํเนินการแจง้สาํนกังานทีด่นิ
จงัหวดั 
     2. สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั
ตรวจสอบโฉนดทีด่นิของผูร้อ้ง
และขา้งเคยีง เลขที ่113775 ซึง่
แบง่แยกจากโฉนดทีด่นิเลขที ่
61469 รายการจดทะเบยีน
แบง่แยกโฉนดกบัตน้รา่งแผนทีท่ี่
ทาํการรงัวดัและแบบคาํนวณ 
บรรยายแยก พบความผดิพลาด
ในการจดัทาํรปูแผนที(่ใบต่อ) 
แผน่ทีข่องโฉนดทีด่นิเลขที ่
61469 โดยพมิพเ์ลขทีด่นิประจาํ
แปลงแยกไวค้ลาดเคลื่อนไมต่รง
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กบัตน้รา่งแผนที ่ทางสาํนกังาน
ทีด่นิจงัหวดัจกัไดแ้กไ้ขต่อไป 
     โฉนดทีด่นิเลขที ่113774 และ 
113775 ไดอ้อกโดยถกูตอ้ง สว่น
การทีเ่จา้ของทีด่นิต่างยดึถอื
โฉนดทีด่นิไวผ้ดิแปลงสนันิษฐาน
ไดว้า่บรษิทัฯ นําโฉนดทีด่นิไปจด
ทะเบยีนขายใหแ้ก่ผูร้อ้งผดิแปลง 
     แนวทางแกไ้ขตอ้งใหผู้ถ้อื
กรรมสทิธิโ์ฉนดทีด่นิทัง้สองแปลง 
ยืน่ขอจดทะเบยีนแลกเปลีย่นและ
หรอืต่างจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
เฉพาะทีด่นิใหแ้ก่กนั โดยให้
ธนาคารผูร้บัจาํนองใหค้วาม
ยนิยอม สว่นคา่ใชจ้า่ยในการโอน
สมควรใหบ้รษิทัฯ รบัผดิชอบ 

7. 539/2552      นายประภพ อนนัต
กลู 
     กรมทางหลวง
ชนบท 

     ก่อสรา้งกาํแพงปิด
กัน้ทางเขา้ ออกทีด่นิ 
   กรงุเทพมหานคร 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ

     1. ผูร้อ้งเป็นเจา้กรรมสทิธิใ์นทีพ่พิาท
รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ยาว 100 เมตร 4 
แปลง ขนานสะพานกรงุธน (หลงัรา้น
ขนาบนํ้า) 

     1. ผูร้อ้งชีแ้จงกบัวศิวกรโยธา
ก่อสรา้งวา่ทีพ่พิาทอยูร่ะหวา่งการ
สอบเขตยงัไมไ่ดป้กัหมดุ ขอให้
ชะลอการก่อสรา้ง วศิวกรฯ แจง้
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พาณิชยฯ์ 
     พระราชบญัญตัิ
ขอ้มลูขา่วสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2540 
     ระเบยีบกรมเจา้
ทา่วา่ดว้ยการระวงัชี้
และรบัรองแนวเขต
ทีด่นิ พ.ศ. 2538 ขอ้ 
6.1.2 
     ระเบยีบกรมทาง
หลวงชนบทวา่ดว้ย
แบบมาตรฐาน
ทางเขา้ออก ขอ้ 8 

     2. เมษายน 2548 ผูร้อ้งแจง้เขตให้
ดาํเนินการรงัวดัสอบเขตทีพ่พิาท 
     3. 25 เมษายน 2548 กรมทางหลวง
ชนบทนําป้ายมาปกัหน้าทีพ่พิาททาํเป็น
โครงการปรบัปรงุบาทวถิแีละกัน้นํ้าทว่ม  
กรมทางหลวงฯ ก่อสรา้งกาํแพงกัน้
หน้าทีพ่พิาทขณะการรงัวดัสอบเขตยงัไม่
เสรจ็สิน้ผูร้อ้งจงึไมแ่น่ใจวา่รกุลํ้าทีพ่พิาท
หรอืไม ่และทาํใหผู้ร้อ้งไมส่ามารถเขา้
ออกทีพ่พิาทได ้
 

วา่ขอทาํไปก่อน และผูร้อ้ง
สามารถไปยืน่เรือ่งขออนุญาต
เชื่อมทางได ้ 
      ระหวา่งการก่อสรา้งผูร้อ้งเขา้
พบกรมทางหลวงฯ และแจง้วา่
อยา่ปิดทางเขา้และขอทางออก ผู้
รอ้งเคยทาํเรือ่งขออนุญาตเชื่อม
ทางเขา้ออก เนื่องจากมบีา้นในที่
พพิาท กรมทางหลวงฯ ไม่
อนุญาตใหเ้หตุผลวา่ทีพ่พิาทมี
ระยะน้อยกวา่หลกัเกณฑท์ี่
กาํหนด 
     จากนัน้ทีพ่พิาทถกูเวนคนื 

8. 351/2550      นางสาวลกัขณา 
สกุลพงษ์ฯ  
     สาํนกังานทีด่นิ
จงัหวดักระบี ่ 

     ออกเอกสารสทิธิ
ลา่ชา้ 
จงัหวดักระบี ่

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41 
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิฯ 
มาตรา 59 ทว,ิ 60 
กฎกระทรวงฉบบัที ่

     1. ทีด่นิครอบครองทาํประโยชน์ 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2497 ชาํระภาษบีาํรงุทอ้งที ่
     2. 1 เมษายน 2536 บดิาผูร้อ้งซึง่
ต่อมาเสยีชวีติมอบใหม้ารดาผูร้อ้งขอ
ออกโฉนดทีด่นิโดยมไิดแ้จง้การ
ครอบครอง(ชื่อผูข้อออกเอกสารสทิธใิน
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43 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความใน
พระราชบญัญตัใิหใ้ช ้  
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 
ระเบยีบกรมทีด่นิที ่
มท.0625/14318 ลง
วนัที ่27 พฤษภาคม 
2537 
     หนงัสอืกรมทีด่นิ
ที ่มท.719/15101 
ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 
2534 

ใบไต่สวนเป็นชื่อภรรยา) 
     3. 19 สงิหาคม 2536 เจา้พนกังาน
รงัวดัเขา้รงัวดัและแจง้วา่ตอ้งรงัวดัแยก
เป็น 2 แปลงเพราะมลีาํหว้ยสาธารณะ
ไหลผา่น 
     ผลการรงัวดัแปลงพพิาทไดเ้นื้อที ่9-
3-0ไร ่ไมม่ผีูค้ดัคา้น และแปลง 26 ไร่
ออกโฉนดทีด่นิไมไ่ดเ้นื่องจากมผีูค้ดัคา้น 
     เจา้พนกังานรงัวดัแจง้ชาํระ
คา่ธรรมเนียมเป็นเงนิจาํนวน 5,030 บาท 
แต่ผูร้อ้งไมไ่ดช้าํระเพราะขดัสนเงนิทอง 
     4. กรมพฒันาทีด่นิแจง้ผลการ
ตรวจสอบทีด่นิแปลงทีข่อออกโฉนดวา่
ทีด่นิอยูน่อกเขตปา่ไมต้ามมตสิภาบรหิาร
คณะปฏวิตัเิมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2535 
     5. 5 มนีาคม 2541 จงัหวดัแต่งตัง้
คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบบัที ่
43 ออกตรวจพสิจูน์ทีด่นิพจิารณาวา่ผูข้อ
ไดส้ทิธคิรอบครองมาโดยชอบและก่อนที่
ทางราชการประกาศเป็นเขตปา่ไม ้
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เหมาะกบัสภาพทีด่นิในทอ้งถิน่สมควร
ออกโฉนดทีด่นิใหผู้ข้อ 
     6. พ.ศ. 2542 ผูร้อ้งนํา
คณะกรรมการทีจ่งัหวดัแต่งตัง้ตรวจสอบ
ทีด่นิทีข่อออกโฉนด ผลกการตรวจพสิจูน์
ผูข้อครอบครองทีด่นิต่อเนื่องประมาณ 
40 ปี แต่ไมไ่ดแ้จง้การครอบครอง คณะ
กรรมการฯ เหน็รว่มกนัวา่ใหส้าํนกังาน
ทีด่นิจงัหวดัเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่
ออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์แบบ
ภาพถ่ายทางอากาศ น.ส.3 ก  
     7. 8 มนีาคม 2543 สาํนกังานทีด่นิ
จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
สภาพทีด่นิและสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ พบ
พยานเอกสารและพยานบุคคลน่าเชื่อได้
วา่ครอบครองทาํประโยชน์หลงัประมวล
กฎหมายทีด่นิใชบ้งัคบั เสนอให ้กบร.
จงัหวดัพจิารณาแลว้สง่เรือ่งให้
คณะกรรมการป้องกนัและหยดุยัง้การบุก
รกุทีด่นิปา่ชายเลนดาํเนินการต่อ 
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     8. ผูร้อ้งตดิตามเรือ่ง เจา้พนกังาน
ทีด่นิแจง้วา่เจา้หน้าทีป่า่ไมย้งัไมไ่ดข้ดี
เขตปา่ในระวางรปูถ่ายทางอากาศเพือ่
การออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์
ใหเ้รยีบรอ้ย 
     9. 19 เมษายน 2545 ผูร้อ้งทาํ
หนงัสอืถงึปา่ไมเ้ขตจงัหวดัใหเ้จา้หน้าที่
ขดีและรบัรองแนวปา่ไม ้
     10. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 กรมปา่
ไมแ้จง้วา่ดาํเนินการรงัวดัระวงัชีแ้นวเขต
ปา่ไมใ้นระวางรปูถ่ายทางอากาศแลว้ 
     11. มบีุกรกุทีด่นิพพิาทอา้งวา่ซือ้
ทีด่นิพพิาทต่อจากบุคคลอื่น และเขา้มา
โคน่ทาํลายตน้มะพรา้วและตน้ปาลม์ และ
ขบัไลผู่ร้อ้งออกจากทีพ่พิาท สว่นพืน้ทีท่ี่
ยงัไมบุ่กรกุบางสว่นมกีารออกเอกสาร
สทิธใินทีด่นิแลว้ 
     12. ปจัจุบนัการขอออกโฉนดอยู่
ระหวา่งใหค้ณะอนุกรรมการประสาน
แกไ้ขปญัหาการบุกรกุทีด่นิของรฐัระดบั
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จงัหวดัตรวจพสิจูน์ภาพถ่ายทางอากาศ
วา่ผูข้ออยูอ่าศยัมาก่อน พ.ศ. 2537 จรงิ
หรอืไม ่

9. 566/2550      นายยงค ์อุดมลาภ 
และพวก 
     โรงเรยีนบา้นเหลา่
ขวาว 

     หน่วยงานราชการ
ออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีด่นิทบัทีท่าํ
กนิ 
     จงัหวดั 
อาํนาจเจรญิ 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41 
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 มาตรา 61 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ มาตรา 
1304 -1307 

     1. ทีด่นิมกีารครอบครองทาํ
ประโยชน์ เนื้อทีป่ระมาณ 7 ไรเ่ศษ ตัง้
หา่งจากโรงเรยีน 200 เมตรเศษ 
     2. พ.ศ. 2516 โรงเรยีนขอ
แลกเปลีย่นทีด่นิกบัผูร้อ้งเพือ่ก่อสรา้ง
โรงเรยีนแห่งใหมเ่พราะทีต่ ัง้เดมิประสบ
ปญัหานํ้าทว่มเป็นประจาํทุกปีและการ
เดนิทางไปมาไมส่ะดวก คณะกรรมการ
หมูบ่า้นเหน็ชอบการแลกเปลีย่นครัง้นี้ 
     ผูร้อ้งและพวกตกลงยนิยอมและเขา้
ทาํกนิในทีด่นิโรงเรยีนเดมิ 
     โรงเรยีนยา้ยมาตัง้บรเิวณทีด่นิผูร้อ้ง 
     3. พ.ศ. 2519 ผูร้อ้งและพวกยืน่คาํ
ขอออกเอกสารสทิธใินทีด่นิโรงเรยีนเดมิ
เป็นหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ น.ส.
3 ก เลขที ่1338 เนื้อที ่7-2-07 ไร ่ออก

     สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัเหน็วา่
การแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ใน พ.ศ. 
2516 ไมด่าํเนินการใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมายคอื ไมไ่ดอ้อกเป็น
พระราชบญัญตัเิรือ่งการโอน
กรรมสทิธิท์ีด่นิอนัเป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผน่ดนิ ตามมาตรา 8 
แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ และ
ไมไ่ดต้ราพระราชกฤษฎกีา
ประกาศใหถ้อนสภาพการเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผน่ดนิตาม
มาตรา 9 ของกฎหมายฉบบั
เดยีวกนั ทีด่นิดงักลา่วจงึยงัเป็น
ทีด่นิสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ
และตอ้งหา้มโอน หา้มยดึและยก
อายคุวามขึน้ต่อสูแ้ผน่ดนิ การ
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ใหเ้มือ่วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 
     4. พ.ศ. 2520 ทางราชการออก
หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวงในทีด่นิ
โรงเรยีนเดมิเลขที ่6339 เนื้อที ่11-2-26 
ไร ่ในความดแูลของกระทรวงการคลงั 
ทบัซอ้นที ่น.ส.3 ก ของตน 
     5. พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ
โรงเรยีนมมีตจิะเอาทีด่นิทีเ่คยตกลง
แลกเปลีย่นคนื 
     พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ผูอ้าํนวยการ
โรงเรยีนเขา้ยดึทีต่ ัง้โรงเรยีนเดมิ 

ออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง
จงึเป็นการออกโดยชอบ  
     การออกหนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ของผูร้อ้งเป็นการออก
เอกสารทบัซอ้นทีด่นิแปลง
เดยีวกนั เหน็ควรพจิารณา
ดาํเนินการเพกิถอน น.ส.3 ก ของ
ผูร้อ้ง 

10. 77/2550      นายสะมวย หาญ
มนต ์ 
     จงัหวดัทหารบก
สระแกว้ 

     หน่วยงานราชการ
ออกหนงัสอืสาํคญั
สาํหรบัทีด่นิทบัทีท่าํ
กนิ 
จงัหวดัสระแกว้ 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41 
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ 

     1. ทีด่นิมกีารครอบครองทาํ
ประโยชน์ มหีนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ น.ส.3 ก เลขที ่1718, 1705, 
1686 และเสยีภาษบีาํรงุทอ้งทีโ่ดยตลอด 
     2. พ.ศ. 2541 บรษิทั เอม็ เอม็ ซ ี
สทิธผิลมอเตอร ์จาํกดั ดาํเนินการรงัวดั
ทีด่นิรกุลํ้าทีท่าํกนิ ผูร้อ้งและพวกคดัคา้น
ไปยงัสาํนกังานทีด่นิจงัหวดั ทาํใหบ้รษิทั
ฯ ขอออกโฉนดทีด่นิไมไ่ด ้

     1. จงัหวดัตรวจสอบหลกัฐาน
ผูส้งูอาย ุผูน้ําชุมชน เจา้ของทีด่นิ
ขา้งเคยีงและระวางภาพถ่ายทาง
อากาศสรปุแปลงทีด่นิของผูร้อ้ง
และผูถ้กูรอ้งน่าจะคลาดเคลื่อนไม่
ตรงแปลง 
     คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิมคีวามเหน็ต่าง จงึให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
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     3. พ.ศ. 2545 บรษิทัฯ ยกทีพ่พิาท
ใหม้ลูนิธเิปรม ตณิสลูานนท์ๆ  นําไปจดั
พืน้ทีใ่หท้หารพกิารทาํกนิคนละ 10 ไร ่ผู้
รอ้งและพวกคดัคา้น 
     4. ผูร้อ้งและพวกดาํเนินการของออก
โฉนดทีด่นิ จงัหวดัทหารบกคดัคา้น
หลงัจากลงพืน้ทีต่รวจสอบทีด่นิ 
     5. จงัหวดัทหารบกดาํเนินการขอ
ออกโฉนดทีด่นิในทีพ่พิาทอา้ง น.ส.3 ก 
เลขที ่1782 และ 1783 ทีไ่ดร้บัมองจาก
บรษิทั เอม็ เอม็ ซ ีสทิธผิลมอเตอร ์
จาํกดัในจาํนวนรบัมอบ 36 แปลง ผูร้อ้ง
และพวกคดัคา้น 
     6. 29 พฤศจกิายน 2549 ผูร้อ้งฯ 
สอบถามความคบืหน้าเรือ่งการขอออก
โฉนดทีด่นิ เจา้พนกังานทีด่นิแจง้วา่รอให้
จงัหวดัทหารบกคา้นหาเอกสารหลกัฐาน
เพิม่เตมิ 

เพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดตาํแหน่งทีด่นิที่
ถกูตอ้ง 
     2.14 กุมภาพนัธ ์2549 ทีด่นิ
จงัหวดัชีแ้จงรายละเอยีดผลการ
ตรวจสอบและเสนอความเหน็ต่อ
จงัหวดัเหน็ควรใหจ้งัหวดั
ทหารบกทราบผลการตรวจสอบ
และขอใหย้กเลกิเรือ่งการรงัวดั
ออกโฉนดแปลงพพิาท เนื่องจาก
จงัหวดัทหารบกนําเจา้หน้าที่
รงัวดัไมถ่กูตอ้งตรงแปลงกบั
หลกัฐาน น.ส.3 ก เลขที ่1782 
และ 1783 ทีเ่ป็นหลกัฐานเดมิ 
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11. 241/2552      นายวทิยา แกว้บวั
ขาว และพวก 
     กรมทีด่นิ 
     ผูจ้ดัการมรดกรว่ม
ของนายมานพ พล
จนัทร ์

     ทุนออกหนงัสอื
สาํคญัสาํหรบัทีด่นิทบั
ทีท่าํกนิ 
จงัหวดั 
อุบลราชธานี 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 59 
     ประมวล
กฎหมายทีด่นิฯ 
มาตรา 60, 66 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ 
ประมวลกฎหมาย
อาญาฯ 

     1. ทีด่นิมกีารครอบครองทาํ
ประโยชน์แต่ไมม่หีลกัฐานสาํหรบัทีด่นิ 
     2. ถกูกลุม่นายทุนหลอกวา่จะทาํ
เอกสารสทิธใิหก้บัชาวบา้น โดยขอให้
ชาวบา้นมอบหลกัฐานทางทีด่นิและลง
ลายมอืชื่อในใบมอบอาํนาจ 
     3. บางกลุม่ขายทีด่นิใหก้ลุ่มทุนโดย
ไมไ่ดร้บัเงนิหรอืไดร้บัไมค่รบจาํนวน 
กลุม่ทุนนําไปออกโฉนดทีด่นิเป็นของ
ตนเอง 
     4. ชาวบา้นถกูฟ้องขบัไล ่ยดึทรพัย ์
     5. ชาวบา้นอกีกลุม่ประมาณ 240 
ครอบครวัไมส่ามารถออกเอกสารสทิธไิด ้
เจา้หน้าทีท่ีด่นิอา้งวา่มรีะวางโฉนดทีด่นิ
ของบุคคลอื่นเตม็พืน้ที ่
     6. ชาวบา้นคดัคา้นการออกโฉนด
ทีด่นิดงักลา่ว 
 
**เหตุเกดิ พ.ศ. 2520 

     1.พ.ศ. 2536 ทาํหนงัสอื
รอ้งเรยีนไปทีก่ระทรวงมหาดไทย 
     2.พ.ศ. 2543 รอ้งเรยีน
นายกรฐัมนตร ี
     3. เรยีกรอ้งใหผู้ว้า่ราชการ
จงัหวดัแกไ้ขปญัหาและขอความ
ชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 
     4. พ.ศ. 2546 รอ้งเรยีน
นายกรฐัมนตร ี
     5. พ.ศ. 2547 รอ้งเรยีน
สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ
รฐัสภา 
     6. พ.ศ. 2548 รอ้งเรยีน
นายกรฐัมนตรแีละขอความ
ชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 
     7. พ.ศ. 2550 รอ้งเรยีน
นายกรฐัมนตรเีพือ่แกไ้ขปญัหา
ทีด่นิทาํกนิ 
     8. พ.ศ. 2537 กระทรวง 
มหาดไทยตอบกลบัควรไปยืน่คาํ
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คดัคา้นต่อเจา้พนกังานพทิกัษ์
ทรพัย ์
     9. พ.ศ. 2543 สาํนกั
เลขาธกิารนายกรฐัมนตรแีจง้กลบั
วา่รบัทราบและสง่เรื่องใหจ้งัหวดั
พจิารณาตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ
แลว้ 
     10. พ.ศ. 2547 สาํนกังาน
ผูต้รวจการฯ ตอบกลบัวา่ขณะนี้
อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ
ตรวจสอบคาํรอ้งเรยีนและ
พจิารณาสอบสวน 
     11. พ.ศ. 2548 สาํนกั
มาตรฐานการออกหนงัสอืสาํคญั 
– เรือ่งอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิของจงัหวดั 
     12. พ.ศ. 2548 สาํนกัราช
เลขาธกิาร - ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน
ไวแ้ลว้ 
13. พ.ศ. 2548 หนงัสอือาํเภอ
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เชญิไปพบเพื่อใหร้ายละเอยีด
ขอ้เทจ็จรงิ 
     14. พ.ศ. 2550 กรมทีด่นิ
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิตรวจสอบตาํแหน่ง
ทีด่นิ หมายเลขระวางแผนที ่
ระวางรปูถ่ายทางอากาศ และ
สารบบทีด่นิ 
     คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
โดยสนันิษฐานไวก้่อนวา่เอกสาร
ในสารบบทีด่นิเป็นเอกสารที่
ถกูตอ้ง 
 

12. 360/2550      นายอดสิร แซ่อือ้ 
กรมทางหลวงชนบท 

     ไมไ่ดร้บัคา่เวนคนื
อสงัหารมิทรพัยต์าม
กฎหมาย 
กรงุเทพมหานคร 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ 
พระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยการเวนคนื

     1. ผูร้อ้งเป็นผูเ้ชา่ตกึแถวและทีด่นิ 
ครอบครองทาํประโยชน์ จดทะเบยีนการ
เชา่ 25 ปีตัง้แต่ พ.ศ. 2531 - 2556  
 ระหวา่งการเชา่ผูร้อ้งต่อเตมิก่อสรา้ง
กาํแพงคอนกรตีและเทพืน้ปนูคอนกรตี
ดา้นหน้าตกึแถวและตดิตัง้กนัสาดโครง
เหลก็เพือ่ประโยชน์ในการคา้ขายของผู้

     1. 12 มกราคม 2547 
เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงนํากาํลงั
ตาํรวจเขา้รือ้ถอนกนัสาดและสิง่
ปลกูสรา้ง 
     เกดิการโตแ้ยง้ระหวา่ง
เจา้หน้าทีก่บัทนายความผูร้อ้ง วา่
การรือ้ถอนไมถู่กตอ้งตาม
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อสงัหารมิทรพัย ์
พ.ศ. 2530 มาตรา 
13 
     พระราช
กฤษฎกีากาํหนดเขต
ทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะ
เวนคนืในทอ้งทีเ่ขต
คลองเตย เขตพระ
โขนง เขตยานนาวา 
เขตบางนา เขตา
ราษฎรบ์รูณะ.... 
พ.ศ. 2541 

เชา่ 
     2. พ.ศ. 2541 มปีระกาศพระราช
กฤษฎกีากาํหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ี่
จะเวนคนืในทอ้งทีท่ีผู่ร้อ้งเชา่อยู ่
 ผูร้อ้งไมท่ราบถงึการประกาศเนื่องจาก
ไมม่ทีางราชการแจง้ใหท้ราบ 
     3. เจา้ของตกึแถวทีผู่ร้อ้งเช่าในฐานะ
เจา้ของกรรมสทิธิเ์ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายอ
สงัหารมิ ทรพัยท์ีถ่กูเวนคนื รบัเงนิคา่
ทดแทนบางสว่นและเงนิคา่เวนคนืใน
สว่นทีด่นิดา้นหน้าตกึแถวตดิฟุตบาทและ
สว่นทีเ่ป็นกนัสาดดา้นตกึทีผู่ร้อ้งทาํการ
ต่อเตมิ จากกรมทางหลวงชนบท 
     4. 10 มกราคม 2547 ผูร้อ้งไดร้บั
หนงัสอืจากกรมทางหลวงชนบทใหร้ือ้
ถอนกนัสาดออกจากแนวเขตเวนคนืทีด่นิ
ภายในวนัดงักล่าว มฉิะนัน้เจา้หน้าทีจ่าํ
เขา้ทาํการรือ้ถอนในวนัที ่12 มกราคม 
2547 
     ผูร้อ้งไมร่ือ้ถอนเพราะเหน็การกระทาํ

กฎหมายและแจง้เจา้หน้าทีต่าํรวจ
ใหเ้ขา้ยตุกิารรือ้ถอน จงึถกูแจง้
ความกลบัฐานขดัขวางการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่ทนายฯ 
แจง้กลบัขอ้หาปฏบิตัหิน้าทีม่ชิอบ 
บุกรกุ และทาํใหเ้สยีทรพัย ์
     ศาลตดัสนิการกระทาํของของ
ทนายฯ ไมผ่ดิ เจา้หน้าทีป่ิด
ประกาศแจง้ก่อนเขา้รือ้ถอนน้อย
กวา่ระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด 
     2. 5 สงิหาคม 2547 กรมทาง
หลวงมหีนงัสอืแจง้ผูร้อ้งใหไ้ปตก
ลงทาํสญัญาซือ้ขายอสงัหารมิ 
ทรพัยท์ีถ่กูเวนคนื ซึง่มเีฉพาะคา่
ทดแทนคา่ขนยา้ยทรพัยส์นิ 
     ผูร้อ้งโตแ้ยง้ขอใหเ้จา้
พนกังานสาํรวจทรพัยส์นิทีจ่ะขน
ยา้ยและตอ้งไมก่ระทาํดว้ยตา
เปลา่แลว้จงึทาํสญัญาซือ้ขาย
อสงัหารมิทรพัย ์
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กรมทางหลวงชนบทไมช่อบ      3. 21 มกราคม 2548 เจา้
พนกังานเวนคนืพรอ้มดว้ยตาํรวจ
ไดท้าํการรือ้ถอนพืน้ทีพ่พิาท โดย
ผูร้อ้งยงัไมไ่ดร้บัคา่ทดแทนการ
เวนคนื 

13. 268/2551      นายน้อย ศรี
โบราณ 
สาํนกังานทางหลวงที ่5 
ขอนแก่น กรมทาง
หลวง 

     ไมช่ดเชยคา่รือ้
ถอนสิง่ปลกูสรา้งจาก
การถกูเวนคนืทีด่นิ
เพือ่สรา้งทางหลวง 
จงัหวดัอุดรธานี 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ 
พระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์
พ.ศ. 2530 มาตรา 
18    (2) 
 

     1. ผูร้อ้งอยูอ่าศยับนทีด่นิ น.ส.3 ก 
เลขทีด่นิ 138 ครอบครองทาํประโยชน์ 
ปลกูสรา้งบา้นเลขที ่64  
     2. พ.ศ. 2539 กรมทางหลวง
ดาํเนินการก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 
2393  
     ราษฎรไมท่ราบวา่ทางการจะจา่ยคา่
เวนคนืทีด่นิ คา่รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้ง 
อยา่งไร 
     3. พ.ศ. 2544 เจา้หน้าทีก่รมทาง
หลวงเขา้สาํรวจทรพัยส์นิของผูร้อ้งทีต่อ้ง
รือ้ถอนและแจง้ใหผู้ร้อ้งรือ้ถอนบา้น
ออกไปเพือ่จะทาํการก่อสรา้ง 
     4. ผูร้อ้งเหน็วา่มกีารสาํรวจทรพัยส์นิ
แลว้และเขตทางรกุลํ้าเขา้มาในเขตบา้น 

     1. ผูใ้หญ่บา้นทาํหนงัสอืถงึ
อธบิดกีรมทางหลวงวา่ผูร้อ้ง
ตกคา้งจากการรบัคา่รือ้ถอน 
     2. ผูร้อ้งรอ้งเรยีนไปยงั
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั 
สาํนกันายกรฐัมนตร ีผูต้รวจการ
แผน่ดนิของรฐัสภา แต่ไมไ่ดร้บั
แจง้ผลการพจิารณา 
     3. เจา้หน้าทีท่างหลวง ศนูย์
สรา้งทางขอนแก่น มาตรวจสอบ
หลายครัง้และแจง้วา่จะจา่ยคา่รือ้
ถอนใหเ้ตม็พืน้ที ่แต่ผูร้อ้งยงัไมไ่ด้
รบัเงนิ 
     4. ศนูยส์รา้งทางขอนแก่น 
กรมทางหลวง ตรวจสอบพบสิง่
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ตวับา้นอยูช่ดิเขตทาง สายไฟฟ้าพาด
ผา่นบา้น เกรงจะไดร้บัอนัตราย จงึรือ้
ถอนบา้นพรอ้มกบับา้นใกลเ้คยีงหลงัอื่น 
5. ผูร้อ้งไมไ่ดร้บัเงนิคา่เวนคนืทีด่นิและ
คา่รือ้ถอน เพื่อนบา้นใกลเ้คยีงทีร่ ือ้ถอน
พรอ้มกนัไดร้บัเงนิแลว้ 

ปลกูสรา้งของผูร้อ้งไมอ่ยูใ่นเขต
ทาง (ไมม่บีา้นหลงัเก่าใหป้ระเมนิ
เป็นครัง้ที ่2 วา่ถกูเขตทางเทา่ไร) 
เจา้หน้าทีจ่งึไมเ่ขา้สาํรวจคดิราคา
คา่ทดแทนให ้ผูร้อ้งรือ้ถอนโดย
พลการจงึไมส่ามารถทีจ่ะจา่ยเงนิ
คา่ทดแทนใหไ้ด ้
     5. สาํนกัทางหลวงที ่5 และ
โครงการจดักรรมสทิธิท์ีด่นิที ่1 
พจิารณาเหน็ตรงดว้ยเหตุผล
เดยีวกนักบัศนูยส์รา้งทาง
ขอนแก่น 
     6. ศนูยส์รา้งทางขอนแก่นมี
หนงัสอืถงึผูอ้าํนวยการสาํนกัทาง
หลวงที ่5 แจง้ผลการดาํเนินการ
เรือ่งพพิาท   
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     คณะกรรมการกาํหนดคา่
ทดแทนเป็นเงนิ 8,580 บาท อยู่
ระหวา่งการขอเงนิจดัสรรและจะมี
หนงัสอืแจง้ผูร้อ้งใหม้าทาํขอ้ตกลง
ราคาคา่ทดแทนขัน้ปรองดองใน
วนัที ่8 พฤศจกิายน 2548   
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14. 271/2551      นายจรญู เหมรา 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่
ประเทศไทย(กฟผ.) 

     ถกูเวนคนืสทิธทิาํ
กนิและยงัไมไ่ดร้บัการ
จดัสรรทีท่าํกนิ 
ผลกระทบจากการ
สรา้งเขือ่นรชัชประภา 
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
     ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์
พระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์
พ.ศ. 2530 
     พระราชบญัญตัิ
การไฟฟ้าฝา่ยผลติฯ 
2511 

     1. ผูร้อ้งมทีีด่นิทาํกนิ ภ.บ.ท.5 ถกู
อพยพจากทีท่าํกนิเดมิเพราะนํ้าทว่มทีท่าํ
กนิจากการสรา้งเขือ่นรชัชประภา เป็นผู้
มสีทิธไิดร้บัชดเชยทีด่นิทาํกนิ 19 ไร ่ที่
อยูอ่าศยั 1 ไร ่ 
     2. พฤษภาคม2525 ผูร้อ้งทาํงาน
ประชา สมัพนัธ ์ในชุดอพยพราษฎร 
     การไฟฟ้าฯ นดัชาวบา้นจบัสลาก
แปลงทีท่าํกนิและทีอ่ยูอ่าศยั ผูร้อ้งเป็น
หนึ่งในผูม้สีทิธ ิปลดัอาํเภอเรยีกชื่อผูร้อ้ง
ใหจ้บัสลากคนแรกแต่หวัหน้างานบอกผู้
รอ้งใหช้าวบา้นจบัก่อน ผูร้อ้งเกรงใจจงึ
ทาํตาม ต่อมาหวัหน้างานลาออก ทาํใหผู้้
รอ้งยงัไมไ่ดท้ีท่าํกนิและทีอ่ยูอ่าศยั 

     1. 18 พฤศจกิายน 2547 ผู้
รอ้งรอ้งเรยีนต่อนายอาํเภอผา่น
ผูใ้หญ่บา้นหลงัจากทีพ่บเอกสาร
หลกัฐานของตนทีเ่จา้หน้าทีเ่กบ็
ไวเ้พือ่ใชจ้บัสลากในครัง้ก่อน คอื 
ใบ ภ.บ.ท.5 และหลกัฐานทีก่าร
ไฟฟ้าฯ จา่ยคา่ทดแทนคา่ทีด่นิ 
คา่ตน้ไม,้ คา่อาคาร รวมเป็นเงนิ 
80,944.85 บาท เมือ่เดอืน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2526  
     นายอาํเภอตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้น่าเชื่อวา่ผูร้อ้ง
มสีทิธ ิจงึมหีนงัสอืใหก้ารไฟฟ้าฯ 
พจิารณา 
     2. การไฟฟ้าฯ ผูร้อ้งขาดสทิธิ
ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรเพราะไมม่ี
บา้น และใหย้ืน่อุทธรณ์หากคดิวา่
ตนมสีทิธ ิ 
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     ทีด่นิแปลงทีผู่ร้อ้งขอใชส้ทิธิ
ทาํกนิเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิ กฟผ.ครอบครองอยู ่ซึง่ขอ
อนุมตัใิชจ้ากกระทรวงมหาดไทย 
กฟผ. ไมม่ทีีด่นิทีจ่ะนําไปจดัสรร
ใหผู้ร้อ้ง เหน็ควรใหผู้ร้อ้งขอความ
ชว่ยเหลอืจากทางราชการในการ
หาทีด่นิทาํกนิและมทีีอ่ยูอ่าศยั
บรเิวณอื่นแทน 
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15. 434/2551      นางวนพรรณ 
วฒันาจติ 
นายเฉียบ เรยีนดาราฯ 
มหาวทิยาลยัแมฟ่้า
หลวง 

     พจิารณาจา่ย
คา่ชดเชยไมเ่ป็นธรรม
ในทีด่นิและสิง่ปลกู
สรา้ง 
จงัหวดัเชยีงราย 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ 
ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

     1. ผูร้อ้งที ่1 มทีีด่นิพพิาท 2 แปลง 
อยูใ่นพืน้ทีเ่ตรยีมความพรอ้มก่อสรา้ง
มหาวทิยาลยัแมฟ่้าหลวง ถกู
มหาวทิยาลยัฯ เวนคนืไมไ่ดร้บัคา่ชดเชย 
     แปลงที ่1 มรีัว้ลอ้มตัง้อยูด่า้นหน้า
มหาวทิยาลยัฯ เนื้อที ่25 ไร ่ 
     แปลงที ่2 มสีญัญาซือ้ขายโดยกาํนนั
และผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นรวบรวมมาขายให้
ตัง้อยูด่า้นหลงัมหาวทิยาลยัฯ เนื้อที ่700 
ไร ่เพือ่ปลกูยางพารา 
     2. ผูร้อ้งที ่2 มทีีด่นิไมม่เีอกสารสทิธ ิ
ครอบครองทาํประโยชน์ต่อจากบดิา เนื้อ
ที ่6 ไรอ่ยูด่า้นหลงัมหาวทิยาลยั เคยแจง้
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวา่ตนมทีีด่นิอยู่
ในเขตมหาวทิยาลยัฯ แต่องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลแจง้วา่หากทีด่นิไมม่เีอกสาร
สทิธจิะไมไ่ดค้า่เวนคนื จงึไมไ่ดไ้ปแจง้
คณะกรรมการฯ 

     1. ผูร้อ้งที ่1 ตดิต่ออาํเภอ 
เรือ่งเงยีบ 
     2. นิตกิรมหาวทิยาลยัฯ แจง้
วา่ถา้รงัวดัแลว้มทีีด่นิอยูจ่รงิ ทาง
มหาวทิยาลยัจะจา่ยเงนิชดเชยคา่
ทีด่นิให ้20 ม.ค.2548 ผูร้อ้งที ่1 
ไดร้บัคาํตอบจากนิตกิร
มหาวทิยาลยัฯ วา่คณะกรรมการ
มมีตไิมจ่า่ยเงนิคา่ชดเชยโดยไม่
แจง้เหตุผลใหท้ราบ จากนัน้มใีบ
ขอบคุณจากทางมหาวทิยาลยัฯ 
สง่มาทีบ่า้นผูร้อ้งที ่1 วา่ขอบคุณ
ทีบ่รจิาคทีด่นิใหม้หาวทิยาลยัฯ 
ทราบเหตุผลภายหลงัทีด่นิแปลงที ่
1 ไมเ่คยปรากฏวา่ผูร้อ้งที ่1 เป็น
ผูค้รอบครองหรอืไมม่ใีครเป็นผู้
ครอบครอง ไมม่พียานเอกสารมี
เพยีงแต่พยานบุคคล ทีด่นิแปลงที ่
2 เป็นทีเ่นินเขาไมไ่ดท้าํประโยชน์ 
คา่ชดเชยจา่ยเฉพาะทีน่าทีไ่มม่ี
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เอกสารสทิธ ิทีไ่รแ่ละทีส่วนไม่
จา่ย 
     3. 21 พฤษภาคม 2549 
เจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัฯ 
ตรวจสอบสภาพทีด่นิรว่มกบั
พีช่ายผูร้อ้งที ่2 ปรากฏพืน้ที่
ดงักลา่วมเีนื้อทีป่ระมาณ 8 ไร ่ไม่
มเีอกสารสทิธ ิปจัจุบนัเป็นทีด่นิ
ของมหาวทิยาลยัฯ และทีส่วนไม่
มเีอกสารสทิธไิมจ่า่ย  
     4. จงัหวดัไมส่ามารถ
พจิารณาทบทวนกฎเกณฑก์าร
จา่ยคา่เวนคนื จงัหวดัไมส่ามารถ
จา่ยคา่เวนคนืใหไ้ดเ้พราะเป็นไป
ตามมตคิณะกรรมการพจิารณา
การจา่ยคา่ชดเชยทีด่นิใหร้าษฎร
ซึง่มมีตสิอดคลอ้งกบัคณะทาํงาน
เตรยีมความพรอ้มดา้นทีด่นิ
สาํหรบัจดัตัง้มหาวทิยาลยัฯ 
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16. 475/2551      นางยพุาพร รกัษา
ภกัด ีและพวก ผูร้อ้ง 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่
ประเทศไทย(กฟฝ.) 
 

     การดาํเนิน
โครงการก่อสรา้งสาย
สง่ไฟฟ้า 500 กโิล
โวลต ์นํ้าพอง 2 - 
อุดรธานี 3 

     รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 41, 57 
พระราชบญัญตัิ
ประกอบกจิการ
พลงังาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 146, 147, 
148 
     พระราชบญัญตัิ
การไฟฟ้าฝา่ยผลติ
แหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2511 
     พระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตรา 73 
 

     1. เมษายน 2550 การไฟฟ้าฯ ออก
สาํรวจแนวสายสง่ไฟฟ้าโดยไมข่อ
อนุญาตเจา้ของทีด่นิ ปกัหมดุและพน่สี
แนวสายสง่ไฟฟ้า 
     2. การไฟฟ้าฯ ไมแ่จง้ใหร้าษฎร
ทราบถงึขอ้มลูทีเ่ป็นกลางและผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิขึน้ 
     3. ชาวบา้นสอบถามกาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น และการไฟฟ้าฯ ไดร้บัคาํตอบ
วา่เป็นการสาํรวจแบบครา่วๆยงัไมใ่ช ่
เสน้ทางจรงิเพราะยงัไมไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
รฐับาล 
     4. 29 กนัยายน 2550 องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลทาํการแจกยา และให้
ชาวบา้นลงลายมอืชื่อ จากนัน้การไฟฟ้า
ฯ นําลายมอืชื่อนัน้อา้งวา่ชาวบา้น
รบัทราบโครงการแลว้ 
     5. 2 ตุลาคม 2551 คณะรฐัมนตรี
อนุมตัโิครงการการขยายระบบสง่ไฟฟ้า
ระยะที ่11 ซึง่เป็นโครงการหนึ่งของการ

     1. ชาวบา้นยืน่หนงัสอืผา่น
ผูน้ําชุมชนขอใหย้กเลกิการ
ก่อสรา้งสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู แต่
ไมไ่ดร้บัคาํชีแ้จง 
     2. 15 กนัยายน พ.ศ. 2550 
ชาวบา้นยืน่หนงัสอืต่อการไฟฟ้าฯ 
และการไฟฟ้าฯ สง่เจา้หน้าทีม่า
ชีแ้จงขอ้มลูดา้นด ีไมช่ีแ้จงถงึ
ผลกระทบ 
     3. ชาวบา้นแจง้อายดัลายมอื
ชื่อในวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 
2550 
     4. 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 
การไฟฟ้าฯ แจง้ชาวบา้นวา่
โครงการไดร้บัการอนุมตั ิประกาศ
เขตแนวสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูและ
แจกเอกสารรายละเอยีดโครงการ 
     5. ชาวบา้นยนืยนัใหย้า้ยแนว
ออกไปและทาํหนงัสอืคดัคา้นการ
ก่อสรา้งสายสง่ไฟฟ้า 
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พฒันาระบบไฟฟ้าภายใตแ้ผนพฒันา
กาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
2550 - 2564 (แผน PDP 2007) เพือ่
สนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 
สามารถจา่ยไฟฟ้าไปยงัภาค 
อุตสาหกรรม ธุรกจิ และผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ไป 

17. 478/2551      นายเกษม เชื่อม
ทอง และพวก (รวม 4 
คาํรอ้ง 1 เรือ่ง) 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) 
 

     ก่อสรา้งสายสง่
ไฟฟ้า พาดผา่นทีด่นิ 
กรงุเทพฯ, จงัหวดั
เชยีงใหม,่ จงัหวดั
รอ้ยเอด็ และจงัหวดั
อุดรธานี 
 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 
42, 57, 66, 67 
     ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชยฯ์ 
พระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์
พ.ศ. 2530 มาตรา 
18, 19, 21 
     พระราชบญัญตัิ
การไฟฟ้าฝา่ยผลติฯ 
2511 มาตรา 29 - 

     1. ผูร้อ้งที ่1 การไฟฟ้ารอนสทิธิ
เหนือพืน้ดนิสว่นทีอ่ยูใ่นเขตเดนิสายสง่
ไฟฟ้า ยืน่ฟ้องศาลปกครองเมือ่วนัที ่27 
กุมภาพนัธ ์2551 
     2. ผูร้อ้งที ่2 แสดงความคดิเหน็จาก
ผลการศกึษาเรื่องปญัหาระหวา่งการ
ไฟฟ้าฯ กบัราษฎรเจา้ของทีด่นิทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการทีม่เีสาไฟฟ้าแรงสงู
พรอ้มโครงเหลก็ปกัดนิและสายไฟฟ้า
พาดผา่นบนทีด่นิดงันี้ 1. การไฟฟ้าหา้ม
ใชป้ระโยชน์บนทีด่นิดงักลา่ว 2. ทีด่นิ
เสือ่มราคา 3. ทีด่นิถกูหกัจากพืน้ทีท่าํ
การซือ้ขาย 
     3. ผูร้อ้งที ่3 เป็นเจา้ของโฉนดทีด่นิ
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มาตรา 33 เนื้อที ่37-1-63 ไร ่จงัหวดัอุดรธานี 
     เมือ่ 20 ปีทีแ่ลว้ การไฟฟ้าฯ ก่อสรา้ง
สายสง่ไฟฟ้าแรงสงูพาดผา่นทีน่าของผู้
รอ้งจาํนวน 2 สาย สายแรกครอบคลุม
เนื้อทีก่วา้งประมาณ 30 เมตร ยาว 40 
เมตร สายทีส่องครอบคลุมเนื้อทีก่วา้ง 15 
เมตร ยาว 240 เมตร 
     ผูร้อ้งเสยีภาษบีาํรงุทอ้งทีเ่ตม็จาํนวน
แต่ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ในทีด่นิได้
เนื่องการไฟฟ้าฯ หา้ม ไมส่ามารถขาย
ทีด่นิไดต้ามราคาตลาดและยงัไมไ่ดร้บัคา่
ทดแทน 
     ปลาย พ.ศ. 2550 การไฟฟ้ามี
โครงการ ก่อสรา้งปรบัปรงุระบบสายสง่
ไฟฟ้าแรงสงู ช่วงนํ้าพอง 1 - อุดรธานี      
1,2 โดยทาํการปกัเสาคอนกรตีความสงู 
18 เมตร พาดผา่นไปตามแนวสายสง่
ไฟฟ้าเดมิในทีน่าผูร้อ้ง การไฟฟ้าชีแ้จง
แต่เรือ่งดแีละโน้มน้าวใหผู้ร้อ้งเสยีสละ
เพือ่ความเจรญิของประเทศชาต ิการ
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ไฟฟ้าฯ นําเอกสารมาใหผู้ร้อ้งลงนาม
หลายครัง้โดยไมไ่ดอ้่านขอ้ความ 
     4. ผูร้อ้งที ่4 ประกอบเกษตรกรรม
ครบวงจรบนทีพ่พิาท จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
     การไฟฟ้าฯ ดาํเนินโครงการทาํแนว
สายสง่ไฟฟ้าแรงสงู 500 กโิลวตัตพ์าด
ผา่นทีพ่พิาท ผูร้อ้งคดัคา้นมาโดยตลอด 
     การไฟฟ้าฯ ตัง้คณะกรรมการจา่ยคา่
ทดแทนประเมนิราคาทีพ่พิาท โดยผูร้อ้ง
ไมร่บัรู ้เจา้หน้าทีก่ารไฟฟ้าฯ รบัปากวา่
จะสรา้งบา้นใหมใ่หท้ัง้หลงั ทัง้จา่ยคา่
ทดแทนจาํนวน 20 ลา้นบาท 
     ผูร้อ้งไดร้บัจดหมายการจา่ยคา่
ทดแทนทีพ่พิาทและทรพัยส์นิในทีพ่พิาท
ทัง้หมดจาํนวน 34,000 กวา่บาทฝากไว้
กบัธนาคารออมสนิ สาขารอ้ยเอด็ ผูร้อ้ง
ปฏเิสธการรบัเงนิดงักลา่ว 
     การไฟฟ้าฯ สง่จดหมายบอกใหร้ือ้
ถอนบา้นและสิง่ปลกูสรา้งอื่นออกจากที่
พพิาทและจะใชก้ฎหมายเวนคนืทีพ่พิาท 
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จากนัน้การไฟฟ้าฯ บุกรกุเขา้มาตดัตน้ไม ้
     5. กรณีนายประยงคฯ์ เพื่อนบา้นผู้
รอ้งที ่4 การไฟฟ้าฯ ตัง้เสาไฟฟ้าแลว้แห
ลอืแต่สายสง่ไฟฟ้าแรงสงู เมือ่ พ.ศ. 
2548 โดยไมม่กีารแจง้ใหช้าวบา้นทราบ 
มแีต่ป้ายสเีหลอืงกากบาทบนทีด่นิซึง่มี
ร ัว้รอบขอบชดิ 

 18. 335/2552      นายสพุรรณ สงัข์
รตัน์ 
กรมชลประทาน 

     ไมไ่ดร้บัคา่ชด 
เชยทีเ่ป็นธรรมในทีด่นิ
ทีถ่กูขดุเพือ่ทาํ
โครงการพนงักัน้นํ้า 
จงัหวดั 
สพุรรณบุร ี

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 
ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

     1. ผูร้อ้งเป็นเจา้ของโฉนดทีพ่พิาท
เลขที ่7167 เนื้อทีป่ระมาณ 5 ไรเ่ศษ 
ปลกูยคูาลปิตสั ไมค่อ่ยไดไ้ปดแูล 
     2. กลาง พ.ศ. 2550 กรมชลประทาน
มหีนงัสอืแจง้ผูร้อ้งวา่มโีครงการจดัทาํ
พนงักัน้นํ้า จะตอ้งเวนคนืทีพ่พิาท
ประมาณ 1 ไรเ่ศษ คดิคา่ทดแทน 
47,000 บาท ผูร้อ้งไมพ่อใจราคาคา่
ทดแทนจงึรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานต่าง 
ๆ  
     เมือ่ประมาณ 30 ปีทีแ่ลว้ กรม
ชลประทาน ขดุลอกคลองสง่นํ้าลํ้าที่
พพิาทเลก็น้อย ผูร้อ้งอนุญาต จากนัน้

     1. กรมชลประทานยนิยอม
จา่ยคา่ทดแทนในราคาไรล่ะ 
100,000 บาท ผูร้อ้งพอใจและลง
นามในสญัญาซือ้ขายเมือ่วนัที ่28 
ธนัวาคม 2550 
     กรมชลประทานนดัหมายให้
รบัคา่ทดแทนและเปลีย่นแปลง
ทางทะเบยีนทีส่าํนกังานทีด่นิ
จงัหวดัในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์
2551 
     ผูร้อ้งยงัไมไ่ดร้บัเงนิคา่
ทดแทน 
     2. กรมชลประทานชีแ้จง อยู่
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ทราบวา่มกีารขดุลอกคลองเรือ่ยมาและ
ลํ้าทีพ่พิาทเพิม่มากขึน้เนื่องจากผูร้อ้ง
มไิดอ้าศยับรเิวณทีพ่พิาทจงึไมท่ราบและ
มไิดร้อ้งเรยีน จนเหลอืทีพ่พิาทเพยีง 1 
ไรเ่ศษและทีด่นิสว่นใหญ่ของผูร้อ้ง
กลายเป็นคลองสง่นํ้า ไมส่ามารถใช้
ประโยชน์ไดเ้นื่องจากกลายเป็นทีด่นิมนีํ้า
ลอ้มรอบ 

ระหวา่งรอชา่งรงัวดัของกรมทีด่นิ 
ซึง่เจา้หน้าทีข่องกรมชลประทาน
จะประสานกบัผูร้อ้งอยา่งต่อเนื่อง 
     กรมชลประทานโดยสาํนกั
ชลประทานที ่12 เขา้รงัวดัและ
คาํนวณคา่ทดแทนใหแ้ก่ผูร้อ้ง  
 ทีพ่พิาทสว่นทีท่าํประโยชน์ไมไ่ด้
ใหผู้ร้อ้งทาํหนงัสอืต่อสาํนกั
ชลประทานที ่12 เพือ่ขอให้
เวนคนืเนื่องจากใชก้ารไมไ่ดซ้ึง่
สาํนกัชลประทาน ฯ จะไดท้าํเรือ่ง
เสนอต่อกรมชลประทานเพือ่ขอ
อนุมตักิารจา่ยเงนิ 
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19. 274/2551      นายเกยีรตนิิยม คาํ
ฟูบุตร 
     องคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลพชิยั 
กรมทรพัยากรนํ้า 

     ก่อสรา้งประปา
หมูบ่า้นโดยไมไ่ดร้บั
ความยนิยอมจาก
เจา้ของทีด่นิ 
จงัหวดัลาํปาง 

     รฐัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 41, 42 
ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 
ระเบยีบพระราช 
บญัญตักิาํหนด
ขัน้ตอนการกระจาย
อาํนาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2542 

     1. ทีด่นิพพิาทเป็นทีม่รดก กรรมสทิธิ ์
เป็นโฉนดทีด่นิ เจา้มรดกอนุญาตใหใ้ช้
ทีด่นิเพื่อเป็นสถานทีก่่อสรา้งประปา
หมูบ่า้น  
     2. พ.ศ. 2547 สาํนกังานทรพัยากร
นํ้าภาค 1 ทาํการก่อสรา้งประปาหมูบ่า้น 
บนทีพ่พิาทโดยทายาทมสีว่นรว่ม 
     ก่อนดาํเนินการก่อสรา้ง สาํนกังาน
ทรพัยากรนํ้าฯ เจรจาขออนุญาตสรา้ง
ประปาในทีด่นิโดยบอกวา่หากสรา้งไป
แลว้เจา้ของทีด่นิตอ้งการใชท้ีด่นิ หรอื
ประปาไมไ่ดใ้ชแ้ลว้กจ็ะคนืทีด่นิใหใ้น
สภาพเดมิ หรอืเมือ่สรา้งแลว้จะคดิคา่เชา่
กไ็ด ้ 
     สาํนกังานทรพัยากรนํ้าฯ ไดส้าํรวจ
และลงมอืก่อสรา้งทนัทโีดยไมไ่ดท้าํ
หนงัสอืใหท้ายาทลงนามยนิยอมใหใ้ชท้ี่
พพิาท 
     3. 18 กุมภาพนัธ ์2547 
คณะกรรมการหมูบ่า้นโดยผูใ้หญ่บา้นจดั
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ประชุมเพือ่เลอืกคณะกรรมการบรหิาร
ประปาหมูบ่า้น ผูร้อ้งไดร้บัเลอืกเป็น
ประธานบรหิารประปาหมูบ่า้น4. ที่
ประชุมคณะกรรมการบรหิารประปาฯ มี
มตเิลอืกกรรมการชุดใหม ่เพราะผูร้อ้งไม่
เขา้ประชุม 2 ครัง้ ไมใ่ครชีแ้จงเรือ่งเงนิ
ใหช้าวบา้นเขา้ใจได ้ชาวบา้นไมพ่อใจ 
     ผูร้อ้งไมไ่ดร้บัเลอืกเป็น
คณะกรรมการฯ ไมพ่อใจจงึจะเอาที่
พพิาทคนื 
     4. 1 กนัยายน 2549 องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลไดร้บัโอนประปาจากกรม
ทรพัยากรนํ้า 
     5. 3 สงิหาคม 2549 องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบวา่ทีพ่พิาท
ตกเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิแลว้
จากการตรวจสอบรว่มของสาํนกังาน
ตรวจเงนิแผน่ดนิ สาํนกังานทรพัยากรนํ้า
ฯ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ผูใ้หญ่บา้น
และคณะกรรมการหมูบ่า้น แต่ยงัตดิ
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จาํนองกบัสหกรณ์การเกษตรเมอืงและยงั
มไิดม้กีารไถ่ถอนคนื 
     6. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขา้
ดาํเนินการดแูลประปาหมูบ่า้น 
     7. 5 สงิหาคม 2549 ผูร้อ้งทาํการปิด
ประตทูางเขา้สูร่ะบบประปาและประกาศ
หา้มใครเขา้ทีพ่พิาทและตดัทอ่จา่ย
นํ้าประปาหน้าบา้น  
     8. 17 พฤศจกิายน 2549 องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลนดัประชุมราษฎร แต่
ไมม่กีารประชุมตามประกาศ พาชาวบา้น
ประมาณ 10 กวา่คน ทุบกุญแจทีป่ิด
ประต ูบุกรกุเขา้ไปในพืน้ทีก่่อสรา้ง
ประปาและใหค้นเขา้แผว้ถางทีพ่พิาทโดย
ไมแ่จง้ลว่งหน้า 
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20. 359/2551      นางศวิาพร ไข่
เพช็ร,์ นางจาํเนียร ปรี
เปรม และนางบุญปลกู 
คุม้ราช 
เทศบาลตาํบลลาดหญา้ 

     ขดุลอกรอ่งนํ้าใน
ทีด่นิโดยไมแ่จง้
รายละเอยีดใหท้ราบ
จงัหวดั 
กาญจนบุร ี

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 

     1. ทีด่นิพพิาทมหีลกัฐานใบเสยีภาษี
บาํรงุทอ้งทีแ่ละหนงัสอืรบัรองการทาํ
ประโยชน์ 
     2. เทศบาลตาํบลเจรจากบัผูร้อ้งและ
พวกวา่จะขอขดุลอกรอ่งนํ้าเลก็ๆ เพือ่
ระบายนํ้าทว่มโดยไมแ่จง้รายละเอยีดใด
ของโครงการและไมน่ดัผูร้อ้งและพวกให้
ทราบ 
     เทศบาลดาํเนินการโดยไมม่หีนงัสอื
ชีแ้จงและไมไ่ดร้บัความยนิยอมเป็น
หนงัสอืจากผูร้อ้งและพวก 
     3. กรมทีด่นิสง่เจา้หน้าทีเ่ดนิสาํรวจ
เพือ่ออกโฉนดทีพ่พิาท แต่เนื่องจาก
เทศบาลขดุลอกลาํรางผา่นกลางทีด่นิทาํ
ใหท้ีด่นิถกูแบ่งออกเป็นสองโฉนด เสยี
เนื้อทีป่ระมาณ 1 ไร ่
     4. ปจัจุบนัลาํรางแหง้ตลอดปี ยกเวน้
หน้าฝนจงึจะมนีํ้าขงับา้ง 

     1. เทศบาลตาํบล ตรวจสอบ
พบเป็นการประสานขอและ
อนุญาตดว้ยวาจา เรือ่งการออก
โฉนดทีด่นิจะประสานเจา้หน้าที่
ทีด่นิแจง้วา่สามารถออกโฉนด
เป็นสองแปลงแต่ตอ้งเวน้พืน้ที่
คลองระบายนํ้าเพราะเป็นพืน้ที่
สาธารณะซึง่เทศบาลตาํบล
วางแผนปรบัปรุงเพิม่
สาธารณูปโภคบรเิวณคลอง
ระบายนํ้า ก่อสรา้งถนนและไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์ ปรบัปรงุภมูิ
ทศัน์ใหร้าษฎรทัว่ไปไดร้บั
ประโยชน์ 
     2. สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั สง่
เรือ่งใหศ้นูยอ์าํนวยการเดนิสาํรวจ
ออกโฉนดทีด่นิและเทศบาลตาํบล
ตรวจสอบ 
     กรณีการเดนิออกสาํรวจ
โฉนดทีด่นิในทีพ่พิาทอยูร่ะหวา่ง
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ที่ เลขรายงาน คู่กรณี กรณีพิพาท นโยบายและ
กฎหมาย 

ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

จดัสายสาํรวจเขา้ดาํเนินการรงัวดั
ปกัเขตโดยประสานเทศบาล
ตาํบลใหต้รวจสอบลาํรางระบาย
นํ้าวา่มลีกัษณะเป็นลาํราง
สาธารณประโยชน์หรอืไม ่เพือ่จะ
ไดด้าํเนินการพจิารณาออกโฉนด 
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ที่ เลขรายงาน คู่กรณี กรณีพิพาท นโยบายและ
กฎหมาย 

ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

21. 334/2552      นายปุย สอนบุญมา 
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั
เพชรบรูณ์ สาขาหลม่
สกั 
กาํนนัตาํบลนํ้าชุน 

     ก่อสรา้งโรงเรยีนฯ 
ทบัทีท่าํกนิ 
จงัหวดั 
เพชรบรูณ์ 

     รฐัธรรมนูญ 
2550 มาตรา 41, 42 
ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยฯ์ 
ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 

     1. พ.ศ. 2524 ผูร้อ้งซือ้ทีพ่พิาท
จาํนวน 42 ไร ่ครอบครองทาํประโยชน์
ดว้ยการทาํนาและปลกูตน้สกั โดยมี
ราษฎรทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงรบัรูแ้ละยนืยนั
ขอ้เทจ็จรงิได ้
     2. พ.ศ. 2540 มกีารสรา้งโรงเรยีนฯ 
รกุลํ้าทีพ่พิาท 3 ไรใ่นบรเิวณปลกูตน้สกั 
     3. พ.ศ. 2545 กาํนนัออกโฉนดทีด่นิ
ทบัทีพ่พิาททางทศิตะวนัตก 3 ไร ่ 

     1. พ.ศ. 2545 ผูร้อ้งคดัคา้นที่
สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัแต่ไมม่กีาร
ดาํเนินการใด  
     2. กาํนนัใหผู้ร้อ้งจา่ยเงนิ 
20,000 บาท เพื่อไมใ่หส้รา้ง
โรงเรยีนฯ รกุลํ้าทีพ่พิาท แต่กํานนั
มไิดป้ฏบิตัติามขอ้ตกลง 
     3. สาํนกังานทีด่นิจงัหวดั
ตรวจสอบเชญิกํานนัและผูใ้หญ่บา้น
มาใหถ้อ้ยคาํ ปรากฏวา่ไมม่กีรณี
ราษฎรรอ้งเรยีนปญัหาดงักล่าว 
     4. จงัหวดัแต่งตัง้คณะทาํงาน
เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีผูร้อ้ง
ถกูบุกรกุทีด่นิโดยมชิอบ 
คณะทาํงานพจิารณาเหน็วา่ ที่
พพิาทเป็นทีด่นิของโรงเรยีนฯ ซึง่
เป็นทีด่นิสาธารณประโยชน์
ประกอบผูร้อ้งไมม่เีอกสารสทิธิ
ยนืยนัความเป็นเจา้ของ โรงเรยีนฯ 
จงึไมไ่ดบุ้กรกุทีพ่พิาท 
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ที่ เลขรายงาน คู่กรณี กรณีพิพาท นโยบายและ
กฎหมาย 

ลกัษณะปัญหา การปฏิบตัิต่อปัญหา 

      5. อาํเภอตรวจสอบและพจิารณา
ตน้สกัเป็นของผูร้อ้งแต่ทีพ่พิาท
เป็นทีส่าธารณประโยชน์และเป็น
ความเขา้ใจผดิของผูร้อ้งประกอบ
กบัผูร้อ้งขอยุตเิรือ่ง จงึเหน็ควร
ยตุเิรือ่ง 
6. กาํนนัพดูคุยกบัผูร้อ้ง สรปุเป็น
ความเขา้ใจผดิ เป็นการรงัวดัของ
ชา่งรงัวดัทีด่นิโรงเรยีนฯ ซึง่เป็น
ความจรงิและผูร้อ้งขอยตุเิรือ่ง 
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10. สรปุและข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาวจิยัเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมดิสทิธมินุษยชนด้านที่ดนิและป่า             
มจีุดมุ่งหมายที่จะทําความเขา้ใจภาพรวมของปญัหาและเหตุปจัจยัของปญัหาที่ดนิตลอดจนบรบิท
แวดลอ้มกบัปญัหาทีด่นิทัง้ทางเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงทีเ่ป็นผลใหร้าษฎรไดร้บัความเดอืดรอ้น
และร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิตลอดจนถูกฟ้องร้องดําเนินคดีและถูกขบัไล่ออกจากที่ดิน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิด้านที่ดินป่าไม ้               
2) วเิคราะหส์งัเคราะหป์ระเดน็ทางนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธใินทีด่นิและปา่ 
3) จดัทําความเห็นในการปรบัปรุงแก้ไขนโยบายและกฎหมาย ที่จะนําไปสู่การคุ้มครองสทิธิของ
ประชาชน และ 4) จดัทาํขอ้เสนอเพือ่การปฏริปูโครงสรา้งระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิและปา่ 
โดยวธิกีารศกึษาจากเอกสารเรื่องรอ้งเรยีนราว 300 เรื่อง และในจํานวนน้ีไดค้ดัเลอืกรายงานการ
ตรวจสอบการละเมดิสทิธทิีม่ปีระเดน็ละเมดิสทิธชิดัแจง้ราว 40 เรือ่งรวมทัง้นโยบายกวา่ 100 เรื่องและ
กฎหมายกว่า 20 ฉบบั มาศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลการละเมดิสทิธแิละขอ้เสนอปรบัปรุงแก้ไขในเชงิ
นโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ 5 ประเภท ไดแ้ก่ ทีด่นิปา่ไม ้ทีด่นิสาธารณะ ทีด่นิราชพสัดุ 
ทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.) และทีด่นิเอกชน 

ผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะพฤตกิรรมรุนแรงทีก่่อใหเ้กดิขอ้พพิาท ขดัแยง้ และการละเมดิสทิธ ิ
ไดแ้ก่ การประกาศเขตปา่ทบัทีด่นิทํากนิของราษฎรและชุมชน การไมเ่พกิถอนเขตปา่ซึง่ออกทบัทีด่นิ
ราษฎรที่มสีทิธ ิการจบักุมฟ้องรอ้งดําเนินคดแีละสัง่ให้ออกจากพื้นที่ ใช้วธิกีารรุนแรงในการข่มขู่คุกคาม          
ขบัไล ่การกระทาํการรุนแรงต่อชวีติและทรพัยส์นิ การทาํโครงการของรฐัทบัทีท่าํกนิ การอนุญาตใหร้ฐั
หรอืเอกชนใช้ที่ป่าที่มกีรณีพพิาทกบัราษฎรโดยที่ยงัไม่มขีอ้ยุต ิ การจํากดัการทําประโยชน์ที่ดนิ              
การจาํกดัการพฒันา และการเลอืกปฏบิตักิบัราษฎรทีย่ากจน  

เหตุปจัจยัแห่งพฤตกิรรมรุนแรงเกดิจากการใชอ้ํานาจรฐักําหนดนโยบายและออกกฎหมาย
ประกาศเขตป่าทบัซอ้นทีด่นิทีชุ่มชนใชป้ระโยชน์เป็นทีอ่ยู่อาศยัและทํากนิและหา้มชาวบา้นไม่ใหอ้ยู่อาศยั
และหรอืทํากนิในพืน้ทีด่งักล่าว โดยมนีโยบายทีเ่กีย่วขอ้งเช่นนโยบายปา่ไม ้พ.ศ. 2528 มตคิณะรฐัมนตรี
เกีย่วกบัทีด่นิปา่ไมก้ว่า 20 ฉบบั ทีส่ําคญัไดแ้ก่ มต ิค.ร.ม.วนัที ่29 เม.ย 2518 เรื่องแผนงานจดัทีด่นิ
ใหแ้ก่ราษฎรในรปูหมูบ่า้นปา่ไมใ้นเขตปา่สงวนทีเ่สือ่มโทรม มต ิครม.วนัที ่9 ม.ค. 2522 ใหล้ดการทาํไมล้ง
รอ้ยละ 15 ทาํใหม้กีารปิดปา่ 341 ปา่ มต ิค.ร.ม.วนัที ่22 ส.ค. 2522 เหน็ชอบการช่วยเหลอืราษฎรทีบุ่กรุก            
อยู่ในป่าสงวนแห่งชาตแิละป่าไมถ้าวรของชาตใิหม้ทีีท่ํากนิ มต ิค.ร.ม. วนัที ่22 ม.ิย. 2525 เหน็ชอบ
นโยบายการใชแ้ละกรรมสทิธิท์ีด่นิ ใหจ้ดัทําโครงการจําแนกประเภททีด่นิในพืน้ที ่30 ลา้นไร่ พืน้ทีไ่ม่
เหมาะสมแก่การเกษตรใหท้าํหมูบ่า้นปา่ไมแ้ละปลกูปา่ พืน้ทีเ่หมาะสมแก่การเกษตรใหก้รมปา่ไม ้ส.ป.ก. และ
สว่นราชการเกีย่วขอ้ง จดัทําโครงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทาํกนิ มต ิค.ร.ม.วนัที ่ 27 ก.ค. 2525 ให ้
สาํนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิดาํเนินการกําหนดชัน้คุณภาพลุ่มน้ําทีส่าํคญัของประเทศ
ไทย มต ิค.ร.ม. วนัที ่ 2 ม.ิย. 2530 เหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการกําหนดสภาพปา่เสือ่มโทรมตาม
ความเหน็ของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิมต ิค.ร.ม.วนัที ่12 เม.ย.2531 เรื่องการขดีแนวเขต
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ปา่ไมล้งในระวางรปูถ่ายทางอากาศ ฯลฯ ตลอดจนกฎหมายปา่ไมห้ลกั 5 ฉบบั ไดแ้ก่กฎหมาย พ.ร.บ. 
ปา่ไม ้พุทธศกัราช 2484 พ.ร.บ. ปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พ.ร.บ. 
สงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สวนปา่ พ.ศ. 2535  

สําหรบัทีด่นิในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก.) มลีกัษณะพฤตกิรรมรุนแรงทีก่่อใหเ้กดิขอ้พพิาท ขดัแยง้ 
และการละเมดิสทิธขิองเกษตรกรในเขตปฏริปูทีด่นิ ไดแ้ก่ การจดัทีด่นิทบัซอ้น การออกเอกสารรบัรอง
สทิธลิ่าชา้ การดําเนินคดรีาษฎรทีม่ขีอ้พพิาท โดยมสีาเหตุจากปญัหาในเขตทีด่นิปฏริูปเกี่ยวขอ้งกบั
พ.ร.บ. ปฏริูปทีด่นิ นโยบายเร่งรดัการปฏริูปทีด่นิ 4 ลา้นไร่ทีส่่งผลทําใหเ้กดิการประกาศเขตปฏริูป
ทีด่นิครอบคลุมทัง้อาํเภอทบัซอ้นทีด่นิของชุมชน เอกชนและทีด่นิของรฐัประเภทอื่น ๆ เชน่ ทีร่าชพสัดุ 
ทีป่า่ไม ้ทีส่าธารณะประโยชน์ เป็นตน้ จนตอ้งมกีารทาํบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่ง ส.ป.ก. กบักรมธนารกัษ์ 
กรมทีด่นิ และกรมปา่ไม ้เพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว ทาํใหร้าษฎรเกดิความสบัสนและอาจเสยีสทิธใินการ
ครอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิ นอกจากนัน้ ยงัมสีาเหตุมาจากการจดัทีด่นิใหผู้ไ้มม่คีุณสมบตั ิการจดัทีด่นิ
ปฏริูปทบัพื้นที่ป่าชุมชน การจดัที่ดนิล่าชา้ทําใหห้น่วยงานป่าไมอ้้างว่ายงัเป็นพื้นที่ป่าและถูกจบักุม
ดําเนินคด ีส่งผลให้เกดิปญัหาราษฎรไม่สามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ที่ดนิไม่ไดห้รอืไม่ได้รบัเอกสาร
รบัรองสทิธิ การที่ ส.ป.ก.อนุญาตให้หน่วยงานราชการมาใช้ที่ดนิที่ราษฎรได้รบัสทิธิอยู่แล้ว เช่น   
เขื่อนประแสร์ ด่านสะเดา การนํากฎหมายไปปฏบิตัไิม่ก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในการ
จดัสรรทีด่นิ การเลอืกปฏบิตัขิองเจา้หน้าที ่ตลอดจนปญัหาจากการนิยามความหมายของเกษตรกร  

นโยบายกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธ ิประกอบดว้ย นโยบายการเร่งรดัการปฏริูป
ทีด่นิตามมตคิรม. วนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ทีท่าํใหเ้กดิการประกาศเขตปฏริปูทีด่นิซอ้นทบัพืน้ที่
อื่น, พ.ร.บ.การปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518, พ.ร.บ.การปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมฉบบั
แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2532, รฐัไมป่ฏบิตัติามนโยบายกองทุนปฏริปูทีด่นิ ทาํใหก้ารปฏริปูทีด่นิ
ลา่ชา้ สง่ผลทาํใหเ้กษตรกรไมส่ามารถรกัษาทีด่นิไวไ้ด ้และทาํใหเ้กษตรกรทีไ่ดร้บัอนุญาตไมไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนในดา้นสาธารณูปโภคทีเ่หมาะสมเทา่ทีค่วร 

สําหรับที่ดินเอกชน ที่ราชพัสดุ และที่สาธารณะประโยชน์ มีลักษณะพฤติกรรมรุนแรง               
ทีก่่อใหเ้กดิขอ้พพิาท ขดัแยง้ และการละเมดิสทิธทิีค่ลา้ยคลงึกนั ไดแ้ก่ การพพิาทแนวเขตทีด่นิในทีด่นิ
มเีอกสารสทิธ/ิหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิ หน่วยงานราชการไม่ดําเนินการออกเอกสารสทิธ ิการออกเอกสาร
สทิธแิละหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิผดิพลาดคลาดเคลื่อน ผดิแปลง ออกทบัทีร่าษฎร และคดัคา้นการ
ออกเอกสารของราษฎร ตลอดจนมหีน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิ
ของราษฎร เจา้หน้าทีร่ฐัใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล่ ขม่ขู ่คุกคาม ดําเนินคด ีโครงการรฐัดําเนินการ
ก่อนได้รบัอนุญาตให้ใช้พื้นที่ มกีารอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรและชุมชนครอบครองใช้
ประโยชน์อยู ่นโยบายกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธทิีด่นิเอกชน ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา 61  

เหตุปจัจยัแห่งพฤตกิรรมรุนแรงเกดิจากการทีร่าษฎรไม่มสี่วนร่วมในกระบวนการพสิจูน์สทิธ ิ
และหน่วยงานงานราชการบีบบงัคบัให้ราษฎรเช่าพื้นที่ กระทบสิทธิในทรพัย์สินของเอกชน เช่น 
เจา้หน้าทีร่ฐัไม่ดาํเนินการเวนคนืตามกฎหมาย เจา้หน้าทีร่ฐัไมด่ําเนินการขอใชป้ระโยชน์ในทีด่นิตาม
กฎหมาย และเจา้หน้าดําเนินโครงการรุกลํ้าทีด่นิ หน่วยงานราชการอา้งว่าเป็นทีด่นิทีห่น่วยราชการ
เคยใชป้ระโยชน์แต่ไม่มหีลกัฐานยนืยนั และขอบเขตการใชป้ระโยชน์ไม่แน่นอน ราษฎรไม่ทราบการ
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ประกาศการสงวนหวงหา้ม หน่วยงานของรฐัสงวนพืน้ทีไ่วจ้ํานวนมากโดยไมใ่ชป้ระโยชน์ เมือ่ราษฎร
เขา้มาครอบครองใชป้ระโยชน์จงึขดัแยง้กนักบัหน่วยงานของรฐั หรอืการออกหนังสอืสําคญัสําหรบั
ทีด่นิ นอกจากนัน้ยงัมมีปีระเดน็ผูม้อีํานาจอทิธพิลออกเอกสารสทิธทิบัทีร่าษฎรและชุมชนโดยเฉพาะ
ที่ดนิของชุมชนดัง้เดมิในท้องถิ่นที่อยู่อาศยักนัมาแต่ครัง้บรรพบุรุษ และเกี่ยวขอ้งกบันโยบายและ
กฎหมายหลายฉบบั เช่น มต ิครม. วนัที ่3 เม.ย. 2527 เร่งรดัการออกโฉนดทีด่นิทัว่ประเทศไทย ให้
เสรจ็ภายใน 20 ปี (2528-2547) มต ิ ครม. วนัที ่ 1 ก.ย. 2530 เหน็ชอบเรื่อง “นโยบายทีด่นิ” 4 ดา้น คอื 
นโยบายทีด่นิเพื่อเศรษฐกจิ นโยบายทีด่นิเพื่อสงัคม และนโยบายทีด่นิเพื่อความมัน่คง และนโยบาย
ชาวเขา ฯลฯ ตลอดจนกฎหมาย พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายทีด่นิ 2497 (มาตรา 61 เกีย่วกบัการออก
เอกสารสทิธโิดยมชิอบ) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1375 มาตรา 1377 ซึง่เกีย่วกบัการ
ครอบครองและทําประโยชน์ที่ดนิ รวมทัง้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกบัการออกโฉนดชุมชน การเกบ็ภาษี
อตัรากา้วหน้า การคุม้ครองพืน้ทีเ่กษตรกรรม การตัง้กองทุนและธนาคารทีด่นิ  สาํหรบัทีด่นิราชพสัดุ 
จะเกีย่วขอ้งกบัพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 และนโยบายการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐัทีม่ ี
ปญัหาขดัแยง้กบัราษฎร ซึ่งในปจัจุบนัมรี่าง พ.ร.บ. บรหิารจดัการทีด่นิของรฐั พ.ศ.... ซึ่งอยู่ระหว่าง 
รอการพจิารณาของรฐัสภา สว่นทีด่นิสาธารณประโยชน์มนีโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหลายฉบบั 
เชน่ ประมวลกฎหมายทีด่นิมาตรา 8 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 1304 พระราชบญัญตัิ
ลกัษณะปกครองทอ้งทีพ่ทุธศกัราช 2457 และพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518  

 

ข้อเสนอการจดัการปัญหาการละเมิดสิทธิท่ีดินและป่า 
1. ข้อเสนอเชิงหลกัการ 
- รฐัควรจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรได้รบัสิทธิที่จะมีที่ดินอยู่อาศยัและทํากิน

เพยีงพอต่อการยงัชพีและการพฒันาคุณภาพชวีติอย่างทัว่ถงึ โดยสํารวจราษฎรทีไ่ม่มทีี่อาศยัทํากนิ
และเรง่รดัจดัทีด่นิใหร้าษฎรผูไ้มม่ทีีด่นิทาํกนิใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ 
 - รฐัเมื่อมปีญัหาพพิาทขดัแยง้เรื่องสทิธใินที่ดนิและทรพัยากร รฐัจะต้องวางโครงสร้างและ
กลไกการแกไ้ขปญัหาขดัแยง้แบบถาวร ราษฎรทีม่ปีญัหาพพิาทขดัแยง้เรือ่งสทิธใินทีด่นิและทรพัยากร 
จะตอ้งมสีว่นรว่มในกระบวนการจดัการแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทในทีด่นิ  
 - รฐัควรใหจ้ดัการศกึษาใหร้าษฎรและเจา้หน้าทีร่ฐัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธแิละการ
ปกป้องคุม้ครองสทิธใินทีด่นิของราษฎรและชุมชน และเมือ่ราษฎรมขีอ้พพิาทเรื่องทีด่นิ รฐัควรจะตอ้ง
มหีน่วยงานใหข้อ้มลูและคาํปรกึษาแนะนําทางวชิาการและระเบยีบกฎหมายแก่ราษฎร  
 - กระบวนการยตุธิรรม ควรจะตอ้งทาํความเขา้ใจปญัหาราษฎรทีม่ขีอ้พพิาทกบัรฐัและตอ้งคดี
ทีด่นิวา่ไม่ใช่อาชญากร กรณีพพิาทขดัแยง้เรื่องสทิธทิีด่นิสว่นใหญ่มใิช่ราษฎรเขา้ไปบุกรุกทีด่นิของรฐั
หรอืเอกชนแต่มคีวามซบัซอ้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบันโยบายรฐั ปญัหากลไกการบรหิารจดัการทีด่นิ ระเบยีบ
กฎหมายและบุคลากรของรฐัไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การประพฤตปิฏบิตัทิีม่ชิอบอยู่ดว้ย จงึตอ้งหาทางใช้
กระบวนการยุตธิรรมสมานฉันทแ์ละกระบวนการทางนโยบายทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คลากรฝา่ยต่าง ๆ ใน
ทอ้งถิน่และฝา่ยนโยบายไดไ้กลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาทก่อนคดจีะขึน้สูศ่าล 
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 2. ข้อเสนอเฉพาะหน้า 
 มขีอ้เสนอจดัการปญัหาการละเมดิสทิธใินระยะสัน้ ดงัน้ี 
 - ดา้นกระบวนการยุตธิรรม มขีอ้เสนอใหม้มีาตรการยุตกิารกระทาํทีรุ่นแรงต่อราษฎรในพืน้ที่
พพิาททัง้โดยหน่วยงานของรฐัและภาคเอกชน และสร้างกลไกและกระบวนการยุติธรรมหลาย ๆ 
รูปแบบเช่นยุตธิรรมสมานฉันท ์กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกทีใ่หช้่วยใหร้าษฎรไดเ้ขา้ถงึทรพัยากร
ในการต่อสูเ้พือ่ความเป็นธรรมในกระบวนการยตุธิรรมไดจ้รงิ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และในระดบัชาต ิ
 - ดา้นขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล รฐัควรจะต้องปรบัปรุงการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการเก็บ
รกัษาขอ้มูลและหลกัฐานเกีย่วกบัทีด่นิใหด้แีละปลอดภยั และมกีลไกใหส้าธารณตรวจสอบและเขา้ถงึ
ขอ้มลูทีด่นิของรฐัไดโ้ดยงา่ย 
 3. ข้อเสนอระยะยาว 
 - ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกบัที่ดินและทรพัยากรทัง้หมดมาทําเป็น “ประมวลกฎหมายการ
บรหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากร” ทีม่ลีกัษณะเป็นกฎหมายสง่เสรมิ เพือ่ลดการทบัซอ้นของกฎหมาย
หลายฉบบัในทีแ่ปลงเดยีวกนั และเพื่อใหเ้กดิมกีารกระจายการถอืครองทีด่นิ และสามารถจดัการทีด่นิ
และทรพัยากรไดอ้ยา่งบูรณาการ และส่งเสรมิเกดิการใชท้ีด่นิทีม่ปีระสทิธภิาพ และภายใตก้ฎหมาย
ใหม ่ควรปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการสาํรวจพสิจูน์สทิธริวมทัง้การออกเอกสารสทิธ ิโดยใหผู้้
มสีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่ม 
 - ด้านการบริหารจัดการที่ดินที่เป็นเอกภาพ ควรปรับปรุงหน่วยงานโดยยุบควบรวม
หน่วยงานราชการทีป่ฏบิตังิานซํ้าซอ้นกนัใหม้ารวมกนัเป็นหน่วยงานเดยีว 
 - รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้ให้ชุมชนท้องถิ่นมีอํานาจและแรงจูงใจในการจัดการที่ดินและ
ทรพัยากรไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 - การซื้อขายทีด่นิ ควรมกีารควบคุมการซื้อขายทีด่นิทีผู่ซ้ื้ออาศยัอํานาจเหนือตลาดไปกวา้น
ซือ้ทีด่นิเพือ่เกง็กาํไรโดยไมท่าํประโยชน์ หรอืนําไปใชป้ระโยชน์ทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยใหม้ี
การควบคุมตรวจสอบการซือ้ขายทีด่นิใหเ้หมาะสม  
 - รฐัควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทีด่นิและทรพัยากร  
 - การบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัทีด่นิและทรพัยากร ควรสรา้งกลไกและกระบวนการตคีวาม
กฎหมายใหอ้ยูบ่นฐานองคค์วามรูแ้ละขอ้เทจ็จรงิ 
 4. ข้อเสนอปรบัปรงุแก้ไขนโยบายและกฎหมายท่ีสาํคญั 

 - กระบวนการในการออกเอกสารและการเพกิถอนเอกสารสทิธทิีด่นิ ก่อใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบั
ผลประโยชน์และการถูกดาํเนินคด ีดงันัน้กระบวนการออกเอกสารและเพกิถอน ควรจะตอ้งมกีลไกการ
ดําเนินงานพจิารณาในรูปของกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ส่วนจะกําหนดให้มี
กลไกในระดบัใดเช่นระดบัท้องถิ่น จงัหวดั หรอืระดบัชาตินัน้ ควรจะต้องมกีารศกึษาอย่างละเอยีด
รอบคอบอกีครัง้ โดยควรใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในกลไกดงักลา่วดว้ย 
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 - ขอ้เสนอต่อกฎหมายแพ่ง เรื่องการขายทอดตลาด ตอ้งมกีระบวนการในการตรวจสอบว่ามี
ทีด่นิอยู่จรงิ ตรงตามทีข่ายทอดตลาดหากผูซ้ื้อไดท้ีด่นิไม่ตรงสามารถคนืได ้โดยทีด่นิขายทอดตลาด
นัน้ตอ้งไมอ่ยูใ่นคดพีพิาท และจะตอ้งมกีารตรวจสอบพสิจูน์ทีด่นิวา่อยูใ่นคดพีพิาทหรอืไม ่
 - กรณีกระบวนการในการออกเอกสารสิทธิที่ไม่ร ัดกุมเพียงพอ ส่งผลกระทบหลายด้าน
โดยเฉพาะกบัราษฎรที่ถูกออกโฉนดทบัที ่ทําใหเ้สยีสทิธใินที่ดนิ ถูกดําเนินคดใีนขอ้หาบุกรุก ดงันัน้ 
ในกระบวนการรบัจาํนองและขายทอดตลาด จะตอ้งมคีณะกรรมการตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิ วา่เป็นเอกสาร
สทิธทิีอ่อกโดยชอบ เป็นพืน้ทีท่ีไ่มอ่ยูร่ะหวา่งคดพีพิาท 
 - พืน้ทีท่ีเ่ป็นคดแีละถูกสถาบนัการเงนิยดึ จะตอ้งยกเลกิระบบการขายทอดตลาด เปลีย่นเป็น
การมอบใหห้น่วยงานทีร่ฐัจดัตัง้ขึน้ เขา้มาจดัสรรใหร้าษฎรทีม่คีวามจาํเป็นใชป้ระโยชน์ 
 - การออกเอกสารโดยไมช่อบในพืน้ทีต่่าง ๆ สว่นหน่ึงเกดิจากการกวา้นซื้อทีด่นิ เมือ่ชาวบา้น
ไมข่ายกจ็ะใชว้ธิกีดดนั บบีใหข้าย รากเหงา้ของปญัหาคอืการถอืครองทีด่นิโดยไมจ่าํกดั ดงันัน้ ตอ้งแก้
โดยการยกเลกิประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่49 ลงวนัที ่13 มกราคม พ.ศ. 2502 และนํากฎหมายทีด่นิ
มาตรา 34 - 49 เรือ่งการจาํกดัการถอืครองทีด่นิกลบัมาบงัคบัใช ้
 - ยกเลกิเอกสารแสดงการครอบครองและใชป้ระโยชน์ทีด่นิชัว่คราวซึง่ออกโดยหน่วยราชการ
ต่าง ๆ ทีท่ําใหเ้กดิหลายมาตรฐานและกระทบสทิธขิองราษฎร ใหม้าใชเ้อกสารแสดงการครอบครอง
และใชป้ระโยชน์ทีด่นิระบบเดยีวกนั เชน่ เอกสาร ส.ป.ก. 
 - ระบบเอกสารสทิธ ิเอกสารสทิธติอ้งเป็นระบบเดยีว ซึง่อาจเป็นโฉนดหรอืเอกสารรปูแบบอื่น
ตามทีจ่ะกําหนดขึน้ แต่เอกสารดงักล่าวจะตอ้งมเีงือ่นไขทา้ยเอกสารเพื่อกํากบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิที่
แตกต่างกนัไปตามบรบิทพื้นที่ เช่นสภาพภูมปิระเทศ ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ
ความล่อแหลมต่อภยัพบิตั ิหรอืลกัษณะการใชป้ระโยชน์ มกีารจํากดัการถอืครองทีด่นิ และจะตอ้งใช้
ประโยชน์ตรงตามเงือ่นไขของพืน้ที ่ 
 - ขอ้เสนอเรอืงระบบกรรมสทิธิ ์การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ การเปลี่ยนแปลงการครอบครองการ
เปลี่ยนมอื และการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ ในปจัจุบนัระบบกรรมสทิธิท์ี่มหีลากหลายทําให้เกดิความเหลื่อมลํ้า 
และนําไปสู่การละเมดิสทิธขิองเกษตรกร และยงัส่งผลถงึการใชท้ีด่นิปิดประเภท และทีด่นิเปลี่ยนได้
โดยงา่ย จงึเสนอใหบ้รูณาการระบบกรรมสทิธิ ์การเปลีย่นมอื และการใชป้ระโยชน์เขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 
 1. ใหม้รีะบบกรรมสทิธิท์ีด่นิระบบเดยีว ทีเ่รยีกวา่ “โฉนด” หรอื ชือ่อื่น 
 2. โฉนดจะตอ้งมเีงือ่นไขประกอบในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีแ่ตกต่างกนัตามสภาพเศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม ระบบนิเวศของพืน้ทีน่ัน้ ๆ  
 3. การเปลีย่นมอื ถอืครองทีด่นิ เสนอใหม้ ี2 ระบบ คอื 1) สทิธขิองปจัเจกทีจ่ะถอืครองและใช้
ประโยชน์ทีด่นิตามเงือ่นไขตามเงือ่นไขในเอการสทิธนิัน้ ๆ 2) ความเหน็ชอบของชุมชนทีจ่ะยนิยอมให้
บุคคลใชท้ีด่นิประกอบอาชพีทีไ่ม่ขดัต่อวถิชีวีติ วฒันธรรม และสรา้งความเดอืดรอ้น ผลกระทบใหก้บั
ชุมชน 
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นโยบายกฎหมายด้านท่ีดินป่าไม้  
 - นโยบายปา่ไมท้ีด่จีะช่วยใหม้แีนวคดิทศิทางการจดัการทีด่นิและป่าทีช่ดัเจน ยงัช่วยใหก้าร
คุม้ครองรกัษาและจดัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปา่ไมม้ปีระสทิธภิาพ แต่นโยบายปา่ไมป้จัจุบนันอกจากไม่
สมสมยัแล้วยงัขาดมิติทางสงัคมและการพฒันา และยงัมิได้คํานึงถึงหลกัการด้านสิทธิมนุษยชน 
นโยบายป่าไม้หลายข้อจึงนําไปปฏิบตัิไม่ได้หรือบางข้อที่นําไปปฏิบตัิก็ทําให้เกิดความขดัแย้งกบั
ราษฎรในทอ้งถิน่ จงึควรทบทวนนโยบายปา่ไมเ้สยีใหม ่ดว้ยการ 
 - กําหนดหลกัการสําคญั คอื เน้นความสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้กล่าวคอืจะต้องปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและการเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 - มุง่การตอบสนองปญัหาความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิน่และประเทศชาตโิดยคาํนึงถงึการมี
สว่นรว่มของทุกภาคสว่น 
 - วตัถุประสงคส์าํคญัของนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตคิวรเน้นความสมดุลของการป้องกนัรกัษาปา่
ธรรมชาต ิการฟ้ืนฟูป่าโดยกระบวนการทางธรรมชาตแิละการมสี่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ และการ
จดัสรรทรพัยากรอยา่งเป็นธรรมเทา่เทยีมกนั  
 - และที่สําคญัควรจะต้องให้ความสําคญักับสทิธิของราษฎรและชุมชนในเขตป่าและช่วย
สง่เสรมิใหชุ้มชนในเขตปา่มกีารวางแผนการใชท้ีด่นิของชุมชนและใชส้ทิธใินการบรหิารจดัการทีด่นิปา่
ไมร้ว่มกบัรฐัเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มกบัชุมชนทอ้งถิน่และประเทศชาติ
อยา่งสมดุลยัง่ยนื  
 - กลไกการจดัการความขดัแยง้ ควรเน้นการแปลงเปลีย่นความขดัแยง้เป็นความร่วมมอือยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละการบรหิารจดัการความขดัแยง้อยา่งสนัตวิธิแีละเป็นธรรม 
 - เพื่อกฎหมายป่าไม้หลายฉบบัมีความสมสมยัสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนัและไม่
ซํ้าซ้อนระหว่างหน่วยปฏบิตัดิ้วยกนั จงึควรปรบัปรุงกฎหมายใหม้คีวามเป็นเอกภาพ เชื่อมโยงและ
สอดคลอ้งกบัการจดัการทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาตดิา้นอื่น ๆ ดว้ยการนํากฎหมายปา่ไมทุ้กฉบบัมา
บูรณาการเป็น ”ประมวลกฎหมายป่าไม”้ ที่มลีกัษณะเป็นกฎหมายส่งเสรมิ และสนับสนุนราษฎรใน
ทอ้งถิน่ใหม้อีาํนาจและบทบาทหน้าทีใ่นการคุม้ครองและจดัการใชป้ระโยชน์ปา่อยา่งสมดุลยัง่ยนื  
นอกจากนัน้ยงัควรทบทวนยกเลกิมต ิค.ร.ม. หลายฉบบัทีส่ง่ผลกระทบ เชน่ 
 1. ยกเลกิ มต ิครม. 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ซึง่หา้มไมใ่หอ้อกเอกสารสทิธใินทีด่นิทีไ่มม่หีลกัฐาน
การครอบครองเป็นการเฉพาะราย เพราะไมเ่ป็นธรรมกบัราษฎรทีอ่ยูม่าก่อนการประกาศเป็นทีด่นิของรฐั  
 2. มต ิครม. 30 มถุินายน พ.ศ. 2541 
  2.1 การสาํรวจแนวเขต เพราะทีผ่า่นไมม่กีารสาํรวจชดัเจนวา่มแีนวเขตเท่าไหร่ ทบัทีช่าวบา้น
หรอืไม ่ 
  2.2 การใชภ้าพถ่ายทางอากาศเพื่อดกูารบุกรุกโดยทีแ่นวเขตไมช่ดัเจน แสดงถงึความไม่
เป็นธรรมกบัราษฎร  
  2.3 ประเดน็พืน้ทีล่่อแหลมต่อระบบนิเวศ หากมชีุมชนอาศยัอยู่ ย่อมสะทอ้นว่า ชุมชน
สามารถดาํรงอยูใ่นพืน้ทีล่อ่แหลมต่อระบบนิเวศได ้โดยตอ้งอยูอ่ยา่งสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศนัน้ ๆ  
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  2.4 ประเดน็ความชนัของลําหว้ย ไม่ยอมวดัเพราะไปเทยีบเคยีงกบัความชนัของเขา ทีจ่รงิ ๆ  แลว้
เป็นคนละประเดน็กนั 
  2.5 การใชอ้าํนาจเขา้ไปตดัฟนั ตดัโคน่  
 3. กนัพืน้ทีป่่าทีย่งัไม่ถูกบุกรุก (มสีภาพเป็นปา่) หากมกีารเขา้ไปใชป้ระโยชน์ถอืว่าบุกรุก 
พจิารณาวา่แนวเขตนี้อยูใ่นพืน้ทีอ่ะไร อุทยาน ปา่สงวน และจดัทาํแนวเขตใหช้ดัเจน 
 

นโยบายและกฎหมายด้านท่ีดิน 
 - นโยบายและกฎหมายทีด่นิมจีํานวนมากตามจํานวนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทําใหเ้กดิหลาย
มาตรฐานในการบรหิารจดัการทีด่นิ จงึควรจะบรูณาการระเบยีบกฎหมายเกีย่วกบัทีด่นิใหเ้ป็นแนวทาง
เดยีวกนั ไมค่วรมเีอกสารทีด่นิทีอ่อกใชช้ัว่คราวโดยหน่วยงานต่าง ๆ มมีาตรฐานไมเ่ท่าเทยีมกนัทาํให้
เกดิความเหลือ่มลํ้าไมเ่ป็นธรรมในการเขา้ถงึทีด่นิ 
 - สําหรบักฎหมายที่ดนิ มหีลายมาตราที่หน่วยงานของรฐัไม่บงัคบัใช้ต้องรอให้ศาลมคีําพพิากษา 
ก่อนจงึปฏบิตั ิเชน่การออกเอกสารสทิธโิดยมชิอบ กค็วรจะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขการใชอ้าํนาจใหก้ระจาย
ไปยงัหน่วยงานระดบัลา่งหรอืใหใ้ชอ้าํนาจรว่มกนัในรปูคณะกรรมการกจ็ะชว่ยใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย
สะดวกรวดเรว็และเป็นธรรมมากขึน้ 
 - ควรทบทวนนโยบายและกฎหมายการจดัทําผงัเมอืง โดยต้องเริม่ต้นอย่างมสี่วนร่วมจาก
ประชาชนในทอ้งถิน่ขึน้ไปยงัหน่วยงานของรฐั (bottom - up approach) ไมใ่ช่การรเิริม่จากรฐัไปบงัคบัใชก้บั
ราษฎร  
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11. บรรณานุกรม 
 

กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย. 2556. หลกัการและเหตุผล แผนปฏิบติัการ โครงการเร่งรดัการออก
โฉนดท่ีดินให้ครอบคลมุทัว่ประเทศประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. 

กาญจน์เขจร ชชูพี .2532. การศึกษาสภาพการใช้ท่ีดินและการวิเคราะหส์งัคมพืช เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์ของอทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่. 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรฐัมนตร.ี คู่มือการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการกาํหนดขัน้ตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม เล่ม 1 การดูแลรกัษาและคุ้มครองท่ีสาธารณประโยชน์ 
กรมการปกครอง. 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต.ิ เสียงจากประชาชน การต่อสู้เพ่ือสิทธิในท่ีดิน กรณีร้องเรียน 
2545 - 2550 “ท่ีดินเอกชน”. 

คณะทํางานศกึษาแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายการกระจายการถอืครองทีด่นิ . เอกสารข้อเสนอ
การกระจายการถือครองท่ีดิน. 

คาํฝนั ดวงม ีและคณะ .2550. หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีของเทศบาลตาํบลบางประหนั. 
จรญั โฆษณานันท์. 2545. สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรชัญา กฎหมาย และความเป็นจริงทาง

สงัคม. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม. 
ชาตชิาย นรเศรษฐาภรณ์. 2545. ธรรมาภิบาลในความหมายของภาครฐั เอกชน และประชาชน 

กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนถ่านหิน “หินกรดู”. 
ชพูนิิจ เกษมณ.ี เอกสารนําเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชนกบัชนเผ่าพื้นเมือง. สาํนักงานคณะกรรมการ

วฒันธรรม. 
ไชยา วสิุทธปิราณ. 2552. ปัญหากฎหมายการออกเอกสารสิทธิท่ีดินบนเกาะตามกฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 43 (พ.ศ. 2537). มหาวทิยาลยัศรปีทุม วทิยาเขตชลบุร.ี 
นิติรฐั ไชยศร.ี 2554. การเดินสาํรวจออกโฉนดท่ีดินในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาการถือครอง.

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ. 2536. กฎหมายมหาชน เล่ม 1: วิวฒันาการทางปรชัญาและลกัษณะของ

กฎหมายมหาชนยคุต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม. 
เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย.์ ทิศทางการป่าไม้ในกระแสวิกฤติโลก ใน วารสารสมาคมวนศาสตร ์            

ฉบบัปี 2553. 
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เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย.์ 2553. แนวทางการปฏิรปูกฎหมายท่ีเก่ียวกบัท่ีดินและป่าไม้ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย ศนูยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล. 

เพิม่ศกัดิ ์ มกราภริมย.์ 2546. ธรรมาภิบาลในการจดัการป่า (good forest governance) ในวารสาร             
ป่ากบัชมุชน ศนูยฝึ์กอบรมวนศาสตรช์มุชนแห่งภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก. 

ภาสกร ชุณหอุไร. 2528. วิธีการท่ีท่ีดินมือเปล่าจะกลบัคืนมาสู่รฐั. วารสารนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์15, 1 (ม.ีค. 28). 

ร.แลงกาต.ี 2526. ประวติัศาสตรก์ฎหมายไทย เล่ม 2 คาํสอนชัน้ปริญญาโท 2483. กรุงเทพมหานคร: 
สาํนกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช. 

รงัสรรค ์แสงสขุ, สนีุย ์มลัลกิะมาลย,์ พฒันาการกฎหมายว่าด้วยการถือครองท่ีดินเอกชน, พ.ศ. 2550 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550. 
รายงานประจําปี สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประจําปี

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 - 2554 หน้า 75) 
วารนิทร ์ วงศห์าญเชาว ์ และคณะ. 2544. การถือครองและใช้ประโยชน์ท่ีดินและมาตรการทาง

เศรษฐศาสตรแ์ละกฎหมายเพ่ือให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินเกิดประโยชน์สงูสดุ. 
วษิณุ เครอืงาม. “สิทธิเสรีภาพตามรฐัธรรมนูญ,” รฐัสภาสาร 38 (มกราคม 2533). 
วรีวฒัน์ อรยิะวริยิานนัท ์พุทธกาล รชัธร และ แล ดลิกวทิยรตัน. วิวฒันาการของการปฏิรปูท่ีดินใน

ประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรปูท่ีดิน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2518)  
วฒันา ยัง่ยนื. 2547. ปัญหาอปุสรรคในการนํานโยบายการจดัการท่ีดินทาํกินให้ประชาชนไปปฏิบติั. 
ศรญัญ ูเทพสงเคราะห.์กระบวนการกาํหนดนโยบายท่ีดินในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2475 – 2500.  
ศริพิร ฉัว่สวสัดิ ์. 2548. ปัญหาการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดินในการออกโฉนดท่ีดิน. 
ศริลิกัษณ์ ปภสัรว์จิติร .2548. ธรรมาภิบาลส่วนบริหารของบริษทัขนส่งจาํกดั. 
สถาบนันโยบายศกึษา.ป่าไม้กบัท่ีดินทํากิน ข้อเท็จจริง ปัญหา และข้อเสนอแนะ สมุดปกขาว 

ฉบบัที ่4 เอกสารสาํหรบัคณะกรรมาธกิารของรฐัสภา.สมาคมสงัคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 2534 
สาํนักงานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์ห่งชาต.ิ รายงานประจาํปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 

255 - 2554. 
สาํนกังานปฏริปู (สปร.) เอกสารสรปุสถานการณ์และเหตผุลท่ีคนไทยควรสนับสนุนการปฏิรปูท่ีดิน. 
สาํนกัจดัการทีด่นิของรฐั. ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556. 
สรุนิทร ์อน้พรม ; งานวิจยัเรื่องป่าชมุชน: เทคโนโลยีอาํนาจควบคมุชมุชนในเขตป่าช้ินใหม่ ? 
โสภณ ชมชาญ.ความขดัแย้งในการบริหารจดัการท่ีดิน.การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2548 เรื่องสู่

สงัคมสมานฉนัท,์ 2548. 
หนังสือพระบรมโองการรชัการท่ี 6 ท่ี 65/507 ลงวนัท่ีเมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2464. 
หลวงวจิติรวาทการ. 2523. “ท่ีดินในทศันะของพนัตรีหลวงวิจิตรวาทการ”. วารสารทีด่นิ 2523. 



11‐3 

 

อนุสรณ์ ร่างเลก็.ปัญหาอปุสรรคและผลกระทบในการจดัท่ีดินตามพระราชบญัญติัการปฏิรปู
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการป่าหนองหญ้าปล้อง ตาํบลเขาย้อย 
ตาํบลทบัคาง และตาํบลหนองปรง อาํเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบุรี. มหาวทิยาลยับรูพา, 
2550. 

อจัฉรา รกัยตุธิรรม ; บทความเรื่องปัญหาทางกฎหมายในการจดัการท่ีดินในประเทศไทย, 2551 
อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์.บทความเรื่องสิทธิในท่ีดินของชุมชน : โฉนดชุมชน และข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง. 
อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ และคณะ.งานวิจยัโครงการวิจยักลไกการแก้ไขปัญหาการบกุรกุท่ีดินของรฐั. 
อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ และคณะ.งานวิจยัเรื่องการศึกษาแนวทางการปรบัปรุงองค์กรบริหาร

จดัการท่ีดิน, 2547. 
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ประวติันักวิจยั 

 
ช่ือ : นายเพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย ์    
ท่ีอยู่ : 2/347 พหลโยธนิ 40 จตุจกัร กทม. 10900 
ประวติัการศึกษา 
 : ปรญิญาเอก สาขาการเกษตร จากมหาวทิยาลยัทสคึุบะ ประเทศญีปุ่น่ พ.ศ. 2539 
 : ปรญิญาโทวนศาสตร ์ดา้นการจดัการลุม่น้ํา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2522 
 : ปรญิญาตรวีนศาสตร ์ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2518 
 : ประกาศนียบตัรการฝึกอบรม  
  - ดา้นการบรหิารโครงการทางการเกษตรจากองคก์าร USDA ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  - ดา้นการบรหิารโครงการทางการเกษตรจากมหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิประเทศสงิคโปร ์
  - ดา้นวจิยัวนเกษตร (Agroforestry) จากประเทศองักฤษ    
  - ดา้นการพฒันาวนเกษตรจากศนูยว์นเกษตรนานาชาต ิประเทศเคนยา  
  - ดา้นการสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน จากองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ
  - ดา้นนโยบายและสทิธชิุมชนจากมหาวทิยาลยัฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
  - ดา้นนโยบายและการวางแผนงานปา่ไมจ้ากมหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิประเทศออสเตรเลยี   
ภาระงาน  
 : อาจารยป์ระจาํ สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา ม.มหดิล ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 ถงึปจัจุบนั  

ประสบการณ์การทาํงาน 
 : ไดร้บัรางวลัหวัหน้าโครงการวจิยัเดน่ประจาํปี พ.ศ.2555 ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (ส.ก.ว.)  
 : อนุกรรมการสทิธมินุษยช์นดา้นทีด่นิปา่ไม ้คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิทาํงานดา้นตรวจสอบ
การละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิ  
 : คณะทาํงานปฏริปูกฎหมายดา้นทีด่นิและปา่ไม ้คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 
 : คณะอนุกรรมการกลัน่กรองกฎหมายดา้นการเกษตร กรรมาธกิารการเกษตรวฒุสิภา 2551 - 2553 
 : คณะกรรมการปฏริปูประเทศไทย ยกรา่งขอ้เสนอดา้นทีด่นิ และการเกษตร 
 : สมาชกิสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิคณะทํางานทรพัยากรธรรมชาตฯิ คณะทํางาน
กระจายรายได ้คณะทาํงานวชิาการ และคณะทาํงานทบทวน พรบ.กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
 : กรรมาธกิารวสิามญั พจิารณา ร่างพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ....   ร่าง พรบ. สภา
การเกษตรแหง่ชาต ิพ.ศ....  รา่ง พ.ร.บ. ปา่ชุมชน พ.ศ.... 
 : ผูจ้ดัการแผนงานสนับสนุนการดาํเนินงานดา้นปา่ชุมชนในประเทศไทย ศนูยฝึ์กอบรมวนศาสตรช์ุมชน
แหง่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก  2537 – 2544 
 : ทีป่รกึษา โครงการ FORGENMAP กรมปา่ไม ้ประเทศไทย และโครงการปา่ไม ้LAO/SIDA โครงการ
พฒันาชนชนและอนุรกัษ์ปา่ ZOA/LAO ประเทศลาว 
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 : ผูเ้ชีย่วชาญวนเกษตรอาวโุส โครงการพฒันาความรว่มมอืดา้นวนเกษตรไทย-เวยีดนาม ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 : ผูเ้ชีย่วชาญวนเกษตร องคก์ารเอฟเอโอ โครงการฟ้ืนฟูปา่ของกรมปา่ไม ้ประเทศบงัคลาเทศ 
ผลงานวิจยั 
 : เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย ์และคณะ 2553 ลุ่มน้ําสายบุร ี: ชุมชน ทรพัยากร สายน้ํา และความฝนั รายงานวจิยั
ฉบบัสมบรูณ์ โครงการวจิยัการพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการลุม่น้ําสายบุร ี
 : เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย ์และคณะ 2555 ผนืดนิรอ้งไหท้ีส่ายบุร ี:  บทวเิคราะหป์ญัหาและแนวทางการ
บรหิารจดัการที่ดนิแบบมสี่วนร่วมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการวจิยัการ
พฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการลุม่น้ําสายบุร ี
 : Forestland Policy Revisited: Opportunities for Policy Reform of Thailand. 2001. In “Enabling 
Policy Frameworks for Successful Community-Based Resource Management” Workshop Proceedings, 
East West Center and RECOFTC.  
 : Pearmsak Makarabhirom. 2001. Thailand Forestry Sector Review.  
 : Pearmsak Makarabhirom. 1999. Conflict Resolution : A case study on sustainable forest 
resource management in Thailand. IGES Publication.  
 : Pearmsak Makarabhirom. 1999. People’s Participation in Forest Management in Thailand : 
Constraints and the Way Out. IGES, Japan 
 : Pearmsak Makarabhirom and John Raintree. 1999. Comparison of Village Forestry Planning 
Models Used in Laos. Report of the consultants, Ministry of Agriculture and Forestry, Department of 
Forestry, Lao-Swedish Forestry Program, February 1999  
 : Makarabhirom, P. 1997. An Annotated Bibliography on the Management of Natural Resource 
in Thailand, with the emphasis on small watershed in the Lower Mekong Basin.  
บทความ 
 : เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย.์ พฤศจกิายน 2553 ช่วยให้คนพ้นคกุตารางก่อนแก้ปัญหาโครงสร้างเรื่อง
ท่ีดิน  หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั หน้า 9 
 : เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย.์ 6 กุมภาพนัธ ์ 2554 จะกระจายการถือครองท่ีดินให้เป็นธรรมได้อย่างไร 
หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั หน้า 9 
 : เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย.์ มกราคม 2554 ลดความเหล่ือมลํา้ด้วยการจาํกดัการถือครองท่ีดิน 
หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั หน้า 9  
 : เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย.์ กุมภาพนัธ ์2554 เหย่ืออธรรมท่ีคอนสาร หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั หน้า 9 
 : เพิม่ศกัดิ ์มกราภริมย.์ ตุลาคม ๒๕๕๔ การศึกษาเพ่ือจดัการปัญหาความไม่เป็นธรรมและความ
เหล่ือมลํา้ด้านท่ีดินและทรพัยากร วารสารของคณะสงัคมศาสตร ์ม.มหดิล 
 : การใชท้ีด่นิทีม่ผีลต่อการปา่ไม.้ 2535. เอกสารชุดวชิาการวนศาสตรเ์กษตร สาขาวชิาสง่เสรมิ
การเกษตรและสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 63 หน้า 
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ช่ือ   : นายจกัรพงศ ์   ธนวรพงศ ์  
อาย ุ     : 45   ปี       
ภมิูลาํเนาเดิม  : จงัหวดัตรงั 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั  : 59  หมู ่2 ตาํบลศรสีขุ  อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
สถานท่ีติดต่อ  
 : อาศรมไทบา้นดอนแดง 59 หมู ่2 ตําบลศรสีุข อําเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 มอืถอื 
081-8728552  E-mail : tom_esaan@yahoo.com 
ประวติัการศึกษา 
 : ปรญิญาตรศีลิปศาสตร ์(รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปี พ.ศ. 2538 
หน้าท่ีการงาน 
 : นักพฒันา ผูป้ระสานงานคณะทํางานทุนการศกึษามลูนิธ ิSCG  ภาคอสีาน กรรมการบรหิารสมชัชา
องค์กรเอกชนดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ ชุดที ่5 และอนุกรรมการสทิธิ
มนุษยชนดา้นทีด่นิและปา่  ในคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิชุดที ่2 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 : เจา้หน้าทีชุ่มชน ชมรมเพือ่นพฒันาชนบท พืน้ทีอ่าํเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์
 : อาสาสมคัรมูลนิธอิาสาสมคัรเพื่อสงัคม รุ่น 14 ประจําโครงการรณรงค์เพื่อแกไ้ขปญัหาทีด่นิทํากนิ           
ภาคอสีาน 
 : เจา้หน้าทีภ่าคสนาม สมชัชาชาวนาชาวไร่อสีานฯ ประจําพืน้ทีน่ครราชสมีา ชยัภูม ิขอนแก่น และ
อุดรธานี 
 : ผูป้ระสานงานโครงการความรว่มมอืเพือ่การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตอินัดามนั 
 : กรรมการเครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชนดา้นทรพัยากรชายฝ ัง่ภาคใต ้
 : กรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชนพฒันาชนบทภาคใต ้ (กป.อพช.ใต)้ 
 : ผูป้ระสานงานสมชัชาชาวนาชาวไรอ่สีานฯ 
 : ผูป้ระสานงานเครอืขา่ยทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาคอสีาน 
 : กรรมการประสานองคก์รเอกชนพฒันาชนบทภาคอสีาน (กป.อพช.อสีาน) 
 : เจา้หน้าทีโ่ครงการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื ภาคอสีาน 
 : กรรมการบรหิารโครงการการจดัการทรพัยากรตน้น้ําเซนิ 
 : ผูจ้ดัการสมาคมปา่ชุมชนอสีาน 
 : อนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา่ ในคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิชุดที ่1 และ ชุดที ่2  
 : กรรมการบรหิารสมชัชาองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ 
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ช่ือ  : นายบารม ี ชยัรตัน์ 
ตาํแหน่งหน้าท่ีปัจจบุนั 
 : ผูอ้าํนวยการสถาบนัสนัตปิระชาธรรม 
ประวติัการศึกษา 
 : มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนนครสวรรค ์พ.ศ. 2527 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 : อนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและน้ํา คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
 : อนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา่ ชุดที ่๑  ๒  ๓ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
 : ผูอ้าํนวยการสถาบนัสนัตปิระชาธรรม 
 : กรรมการมลูนิธเิสฐยีรโกเศศ – นาคะประทปี 
 : กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการแกไ้ข ปญัหาปา่ไมแ้ละทีด่นิ สมชัชาคนจน 
 : รองผูอ้าํนวยการ สถาบนัเพือ่สทิธชิุมชน 
 : กรรมการในคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ  
 : ผูป้ระสานงานโครงการเวทสีขุภาพคนจน 
 : รว่มเขยีน “รายงานสถานการณ์การละเมดิสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา่ ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ 
 : หวัหน้าโครงการ “โครงการสาํรวจความเป็นไปไดใ้นการสรา้งกลไกทอ้งถิน่เพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิ” เสนอ
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
 : รว่มศกึษากรณทีีด่นิสาธารณประโยชน์ เพือ่จดัพมิพเ์ป็นหนงัสอื “เสยีงประชาชน  การต่อสูเ้พือ่สทิธใิน
ทีด่นิ  กรณรีอ้งเรยีน ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ “ทีด่นิสาธารณะและทีร่าชพสัดุ” 
 : รว่มศกึษากรณทีีด่นิในเขตปา่และสทิธชิุมชนในการจดัการทีด่นิและปา่ เพือ่จดัพมิพเ์ป็นหนงัสอื “เสยีง
ประชาชน  การต่อสูเ้พือ่สทิธใินทีด่นิ  กรณรีอ้งเรยีน ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ “ทีด่นิในเขตปา่และสทิธชิุมชนในการ
จดัการทีด่นิและปา่” 
 : รว่มบรรณาธกิารหนงัสอื “เสยีงประชาชน  การต่อสูเ้พือ่สทิธใินทีด่นิ  กรณรีอ้งเรยีน ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ 
“การจดัการสวนปา่ของรฐัและเอกชน” 
 : รว่มบรรณาธกิารหนงัสอื “เสยีงประชาชน  การต่อสูเ้พือ่สทิธใินทีด่นิ  กรณรีอ้งเรยีน ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ 
และบทเรยีนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา่” 
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ภาคผนวกท่ี 2 
ตารางแสดงลาํดบัเหตกุารณ์ การดาํเนินการท่ีผา่นมาของโครงการวิจยัฯ 
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ภาคผนวกท่ี 2 
ตารางท่ี  1  ลาํดบัเหตกุารณ์ การดาํเนินการท่ีผา่นมาของโครงการวิจยัฯ 

 

ลาํดบั วนัท่ี การดาํเนินการ หมายเหต ุ

1. ตุลาคม 2555 ประชุมเตรยีมคณะทํางานวจิยัฯ วางแผน 
การดําเนินการ และการจดัทํารายงาน
งวดที ่1 (Inception Report) 

 

2. 28 ตุลาคม 2555 นําสง่รายงานวจิยั งวดที ่1  

3. 24 มกราคม 2556 ประชุมคณะทํางานวจิยั เรื่องการค้นคว้า 
ศกึษาขอ้มลู และการจดัระบบฐานขอ้มลู 

 

4. 13 กุมภาพนัธ ์2556 ประชุมคณะทาํงานวจิยั เรื่องการจดัการ
ขอ้มูล การเขา้ถึงและการใช้ประโยชน์
เอกสาร หนังสอื แฟ้มรายงานการรอ้งเรยีน
การละเมดิสทิธฯิ  

 

5. 28 มนีาคม 2556 นําสง่รายงานวจิยั งวดที ่2   

6. 17 เมษายน 2556  ประชุมคณะทํางานวิจัย เพื่อปรับแก้
เน้ือหารายงานงวดที่  2 ตามมติ
คณะกรรมการตรวจรบัฯ 

 

7. 1 พฤษภาคม 2556 นําส่งรายงานงวดที่  2 ฉบบัปรบัแก้
ตามมตคิณะกรรมการตรวจรบัฯ  

 

8. 13 มถุินายน 2556 ประชุมคณะทาํงานวจิยั เพือ่ร่วมกนักําหนด
กรอบการวเิคราะหข์อ้มลูรายงาน 

 

9. 29 กรกฎาคม 2556 นําสง่รายงานงวดที ่3 (28 กรกฎาคม 
2556) 

เน่ืองจากวนัที ่28 ก.ค. 56 
เป็นวนัอาทติย ์

10. 4 กนัยายน 2556 เวทีรบัฟงัความเห็นต่อร่างรายงานผล
การศกึษาวจิยัฉบบัสมบรูณ์ (งวดที ่3) 

 

11. 13 กนัยายน 2556 นําสง่รายงานงวดที ่3 ฉบบัปรบัแกต้าม
มตคิณะกรรมการตรวจรบัฯ 

 

12. 23-25 กนัยายน 2556 เวทปีระชุมคณะทํางานวจิยั เพื่อจดัทํา
รายงานผลการศกึษาวจิยั ฉบบัสมบรูณ์ 

 

13. 24 กนัยายน 2556 นําส่งรายงานผลการศึกษาวิจัย ฉบับ
สมบรูณ์ งวดที ่4 (22 กนัยายน 2556) 

วนัที ่22 ก.ย. 56 เป็นวนั
อาทติย ์
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ภาคผนวกท่ี 3 
ภาพกิจกรรมการดาํเนินงาน 
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ภาคผนวกท่ี 3 ภาพกิจกรรมการดาํเนินงาน 
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