
บทที ่4 

วิเคราะห์ปัญหาการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้าม  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 

โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือส าคัญที่ทางราชการออกให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
ราษฎรมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินนั้นตามกฎหมาย ซ่ึงท่ีดินถือว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีส าคัญต่อ
การด ารงชีพและปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีความตื่นตัวและความต้องการที่ดินเพิ่มขึ้น    
ท าให้มีการประกอบธุรกิจทางท่ีดินมากขึ้น นิยมลงทุนจัดท าโครงการในรูปแบบของหมู่บ้านจัดสรร  
เพื่อจ าหน่ายเป็นที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าหรือศูนย์กลางการอุตสาหกรรม นอกเหนือไปจากการ
ต้องการมีท่ีอยู่อาศัย และที่ดินท ากินในการเกษตรกรรม ซ่ึงท ารายได้ให้แก่เกษตรกรและผลทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท้ังอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการสนองนโยบายของรัฐ ในการจัดสรรที่อยู่อาศัย
ให้แก่ประชาชนทั่วไป ท้ังผู้ที่มีรายได้สูง รายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้น้อย ซ่ึงหน่วยงานของรัฐ
คือ กรมท่ีดินมีนโยบายท่ีจะออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนทั่วประเทศให้เสร็จโดยเร็วซ่ึงตามที่ได้
ศึกษามาแล้วตั้งแต่บทท่ี 1-3 เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดิน เห็นได้ว่ารัฐมี หน้าที่ในการรับรอง
คุ้มครองสิทธิของประชาชน ด้วยการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินให้ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ต่าง ๆ อันมาจากแนวคิดทฤษฎีและหลักการตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดิน
ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายต่าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน ซ่ึงได้มีการใช้
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) เป็นเกณฑ์ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออก
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน และเมื่อน ากฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 14 มีประเด็นปัญหาในการออก
โฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้าม  ดังนี้คือ 

ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการรังวัดออกโฉนดที่ดินหากปรากฏว่าเจ้าของท่ีดินข้างเคียงมาระวังช้ีแนวเขตไม่
พร้อมกัน หรือที่ดินแปลงข้างเคียงบางด้านเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินซ่ึงมีส่วนราชการเป็น
ผู้ดูแลรักษาไม่มาระวังแนวเขตที่ดิน หรือบางหน่วยงานมีท่ีท าการอยู่นอกเขตต้องส่งเรื่องให้ท าการ
รับรองแนวเขตนอกพื้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่ท่ีจะท าการรับรองแนวเขตมีน้อย และต้องออกไป
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รับรองแนวเขตในพื้นที่รับผิดชอบหลายพื้นที่ ท าให้การรับรองแนวเขตของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวมีความล่าช้า 

ปัญหาจากขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน 

การออกโฉนดที่ดินในบริเวณที่มีการก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินนอกจากจะต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการออกโฉนดที่ดินโดยหลักเกณฑ์ท่ัวไปแล้ว ยังต้องประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดอยู่ในเขตสงวนหวงห้ามหรือไม่ หากอยู่
ในเขตสงวนหวงห้ามก็จะต้องน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
(กบร.จังหวัด) พิจารณาก่อน โดยที่ กบร. มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และได้
วางมาตรการในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐไว้หลายประการ 
เริ่มตั้งแต่การพิสูจน์สิทธิครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับท่ีดินแปลงนั้น ซ่ึงแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็น
ที่ดินของรัฐ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานนั้นมีส่วนสนับสนุนค ากล่าวอ้างว่ามีการ
ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรม
แผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังจากเป็นที่ดินของรัฐหากปรากฏร่องรอยการท า
ประโยชน์ในที่ดินอยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะเชื่อตามพยานหลักฐานอ่ืนนั้น เม่ือได้พิสูจน์สิทธิ
การครอบครองท่ีดินแล้ว ปรากฏว่ามีการครอบครองท าประโยชน์ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ 
กบร.จังหวัดแจ้งผลการพิสูจน์สิทธิดังกล่าวให้บุคคลที่ครอบครองท่ีดินทราบ และแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการต่อ ซ่ึงมาตรการและขั้นตอนต่างๆใช้เวลานาน ประกอบกับหลักฐานที่ใช้ในการ
ออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้ามก็คือ ส.ค.1 ซ่ึงปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ใช้บังคับ โดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ก าหนดให้ผู้ท่ีมีหลักฐาน ส.ค.1 จะน ามาขอออกโฉนดที่ดินได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีค าพิพากษา
หรือค าส่ังถึงท่ีสุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซ่ึงได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้วเท่านั้นซ่ึงเป็นเพิ่มขั้นตอนในการออกโฉนดที่ดินมาก
ขึ้น 
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ปัญหาเกี่ยวกับหลักฐาน ส.ค.1 

ส.ค.1 เป็นเพียงการที่เอกชนแจ้งต่อรัฐว่ามีที่ดินอยู่ในครอบครองของตนก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ  ไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการท าขึ้น ส.ค.1 จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิ      
อันเป็นเอกสารของทางราชการ นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา 5 วรรคท้าย บัญญัติว่า “การแจ้งการครอบครองไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่อย่าง
ใด” ส.ค. 1  จึงเป็นเพียงหลักฐานอย่างหนึ่งซ่ึงแสดงว่าในขณะแจ้งการครอบครองผู้แจ้งอ้างว่าได้
ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเท่านั้น แต่สิทธิ
ของผู้แจ้งจะมีอยู่แค่ไหนเพียงใด สิทธิคงมีอยู่เพียงนั้น แต่หากไม่เคยมีสิทธิอยู่จริง การแจ้ง ส.ค.1 ก็
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ จากการที่ ส.ค.1 เป็นเพียง “การแจ้ง” การครอบครองท่ีดินต่อเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็น
การบอกเล่า ไม่มีการรังวัดตามหลักวิชาดังนั้น ส.ค.1 จึงเป็นหลักฐานที่มีความคลาดเคล่ือนสูงจาก
การตรวจสอบพบว่าหลักฐาน ส.ค.1 กรณีที่มีการแจ้งสภาพการท าประโยชน์ไว้ เช่น เดิมแจ้งการท า
ประโยชน์ไว้ เช่น เดิมแจ้งการท าประโยชน์เป็นที่ท านากุ้ง นาเกลือ ซ่ึงบางแปลงระบุข้างเคียงว่าจด
ที่รกร้างว่างเปล่าหรือจดแนวเขตป่าไม้ในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หากระยะของท่ีดินที่จดที่รกร้าง
ว่างเปล่า หรือจดแนวเขตป่าไม้ดังกล่าวเกินจากระยะของท่ีดินตามหลักฐาน ส.ค.1 จะออกโฉนด
ที่ดินให้ได้ตามระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค.1 ตามนัยระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าของท่ีดินไม่ยินยอมและต้องเสียเวลาในการออกไปรังวัด
ตรวจสอบอีกหลายครั้ง 

ปัญหาเกี่ยวกับสภาพพื้นและขอบเขตของที่ดินสงวนหวงห้าม 

การออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดินสงวนหวงห้าม ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินในแปลงท่ี
ติดต่อกับพ้ืนที่เหล่านั้นได้ เนื่องจากไม่มีหลักเขตที่แสดงให้เห็นชัดเจน นอกจากนี้จากการ
ตรวจสอบการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามรายงานการรังวัดของเจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดพบว่า มีปัญหา
อุปสรรคในการรังวัดหลายประการ เช่น สภาพพ้ืนที่รังวัดมีสภาพเป็นป่าจาก มีน้ าท่วมขัง หรือ เป็น
ดินเลน การรังวัดจะมีความยากล าบากและใช้เวลามาก ตลอดจนสภาพการท าประโยชน์ในปัจจุบัน
เปล่ียนไปจากเดิม เช่น เดิมท าสวนจาก ปัจจุบันเปล่ียนเป็นท านากุ้ง นาเกลือ จ าเป็นต้องท าการ
สอบสวนเพื่อให้ได้ความว่าเป็นที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.1 จริงแต่ได้มีการเปล่ียนสภาพการท า
ประโยชน์ไปจากเดิมแล้ว 
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ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์  

เนื่องจากในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ในการออกโฉนดที่ดิน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคล คือประชาชน 
องค์กร หน่วยราชการหรือต่อสังคมส่วนรวม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดสามัญส านึก ความ
รับผิดชอบก็จะเป็นปัญหาต่อสังคม 

ปัญหาการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตที่
ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.
2537) ข้อ 14 

 ปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับเขตป่าไม้ กรณีการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเฉพาะราย ซ่ึงเป็นการ
ออกหนังสือแสดงสิทธิอีกวิธีหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายที่ดินและมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกับวิธีการ
เดินส ารวจในหลายประการ อาทิเช่น การออกโดยวิธีการเฉพาะรายไม่จ าเป็นต้องมีประกาศของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเขตท้องท่ีวันเริ่มด าเนินการ ผู้มี
สิทธิขอออกโดยวิธีการเฉพาะราย จะไม่รวมถึงผู้ที่เข้าครอบครองท าประโยชน์ภายหลังวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดที่ดิน เป็นต้น 

ส าหรับประเด็นที่ต้องพิจารณาประการแรก คือ ผู้ที่ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินซ่ึง
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขต
ป่าไม้ถาวร จะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ เมื่อได้ศึกษาบทกฎหมายที่ให้
อ านาจ ในการก าหนดเขตป่าไม้ดังกล่าวแล้ว พื้นที่ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
อ านาจประกาศก าหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น จะต้องมีสถานะทางกฎหมาย เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือทรัพย์สินส าหรับใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แล้วแต่กรณีเท่านั้น ซ่ึงสาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้งสอง
ประเภท เป็นที่ดินที่ห้ามมิให้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยเด็ดขาด ดังนั้น เฉพาะท่ีดิน
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการขัดกับ
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 
ข้อ 14 (1) ส าหรับท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เห็นได้
ว่ากฎหมายแต่ละฉบับจะบัญญัติให้การก าหนดเขตป่าไม้ดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิในที่ดินของ
บุคคลที่มีอยู่แล้ว ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงแปลความกฎหมายได้ว่าผู้ครอบครองท่ีดินโดยชอบ
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ด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายที่ดิน ย่อมสามารถขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ และเมื่อ
พิเคราะห์ถึงท่ีมาของเขตป่าไม้ถาวร ซ่ึงก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี แม้จะไม่มีข้อความเกี่ยวกับ
สิทธิในที่ดิน ของผู้ที่ครอบครองอยู่ ท านองเดียวกับบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  
อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดังกล่าวก็ตาม แต่เม่ือการก าหนดเขตป่าไม้ถาวร โดย
กฎหมายยังมีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิในที่ดินของ บุคคลดังกล่าว การก าหนดเขตป่าไม้ถาวร จึงควร
จะต้องรับรองสิทธิในที่ดินเช่นเดียวกัน ซ่ึงเป็นการสอดคล้องกับหลักกฎหมายทั่วไป ท่ีรัฐไม่อาจ
ด าเนินการใดๆ ให้ไปลบล้างสิทธิโดยชอบของบุคคลที่มีอยู่แล้วได้ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเฉพาะท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่า และเขตป่าไม้ถาวรเท่านั้น ท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการออกโฉนดที่ดิน 
ให้แก่ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว เป็นการเฉพาะรายได้ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าหาก
การประกาศก าหนดเขตป่าไม้ดังกล่าว มีบางส่วนทับท่ีสาธารณประโยชน์ การประกาศก าหนดเขต
ป่าไม้นั้น ไม่มีผลเป็นการถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ดินแปลงเดียวมี
หลายสถานะ กล่าวคือ เป็นทั้งที่สาธารณประโยชน์และที่ดินในป่าไม้ ซ่ึงไม่อาจออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินให้ได้แต่ประการใด 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการออกโฉนดที่ดิน เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตป่าไม้ถาวร เป็นการเฉพาะรายนั้น มีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ คือ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึง
อาจเป็นผู้แจ้ง ส.ค.1 หรือผู้ท่ีได้รับใบจอง หรือในกรณีที่เป็นการออกโฉนดที่ดิน ผู้ที่มีหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบเช่นเดียวกัน ส าหรับผู้ที่
ครอบครองก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แต่มิได้แจ้ง ส.ค.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจ
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตป่าไม้ให้ได้ เพราะผลของการไม่แจ้ง ส.ค.1 ถือได้ว่าบุคคลนั้น
สละสิทธิครอบครองท่ีดิน รัฐมีอ านาจจัดที่ดินดังกล่าว ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ได้ และการก าหนดเขตป่าไม้ของทางราชการท าให้ที่ดินดังกล่าวต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน แต่มีข้อสังเกตว่า ถ้าได้มีการแจ้ง ส.ค.1 ไว้แล้ว แม้แต่ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มี
ค าส่ังจ าหน่าย ส.ค.1 ไป สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้นั้นก็ยังคงมีอยู่ และสามารถ
ขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ 

ปัญหา ท่ีควรพิจารณาต่อไป คือ ผู้ที่แจ้ง ส.ค.1 ไว้จะสามารถออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้
ได้ทุกรายหรือไม่ กรณีนี้จ าเป็นต้องพิจารณาว่าผู้แจ้ง ส.ค.1 ได้เข้าครอบครองและท าประโยชน์ 
ก่อนหรือหลังใช้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ซ่ึงส่งผลถึงสิทธิทาง
กฎหมายของผู้แจ้ง ส.ค.1 แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าครอบครองท าประโยชน์มาก่อนใช้
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พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 แม้จะไม่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน
ที่ดินก็ยังคงมีสิทธิครอบครองท่ีดิน ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) 
พุทธศักราช 2479 ที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่ ท่ีรกร้างว่างเปล่า การที่รัฐออกกฎกระทรวงก าหนดให้ที่ดิน
นั้นเป็นป่าสงวนหรือป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและป่าสงวน พุทธศักราช 2481 จึงไม่
มีผลท าให้ที่ดินนั้น กลายเป็นที่ป่าสงวนหรือป่าคุ้มครอง ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน 
ยังคงมีสิทธิครอบครองตลอดมา  จนใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน และเมื่อได้แจ้ง ส.ค.1 ผู้ครอบครอง
ท าประโยชน์ในที่ดินนั้น ก็อาจขอออกโฉนดที่ดินนั้นได้ 

ส าหรับกรณี เข้าครอบครองท าประโยชน์หลังใช้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน      
(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ถ้าได้รับอนุญาตให้จับจองท่ีดิน โดยได้รับใบเหยียบย่ าหรือตราจอง
ก่อนมีการก าหนดเป็นป่าสงวนหรือป่าคุ้มครอง ผู้นั้นย่อมมีสิทธิครองครองในที่ดินเช่นเดียวกับผู้ที่
ครอบครองท าประโยชน์ ก่อนใช้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ดัง
ได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่ถ้าผู้ใดครอบครองท าประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตให้จับจอง พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นออกไปเสียจากที่ดินได้ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนด
ที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 บุคคลดังกล่าวย่อมไม่มีสิทธิครอบครองท่ีดินโดยชอบ และ
ต่อมาถ้ารัฐได้ก าหนดพื้นที่นั้น เป็นป่าสงวนหรือป่าคุ้มครอง บุคคลนั้นแม้จะได้แจ้ง ส.ค.1 ไว้ ก็ไม่
ก่อให้สิทธิขึ้นใหม่แต่ประการใด กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้ 

ส าหรับการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้นั้น มีการก าหนดขั้นตอนที่แตกต่างจากกรณีการ
ออกหนังสือแสดงสิทธิโดยทั่วไปกล่าวคือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแต่งตั้งคณะกรรมการการออกไป
ตรวจพิสูจน์ที่ดินและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าสมควรออกโฉนดที่ดินให้หรือไม่
เพียงใด ซ่ึงหากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า ผู้ขอออกโฉนดที่ดินได้ครอบครองและท าประโยชน์ใน
ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนวันที่ทางราชการก าหนดให้ที่ดินนั้นเป็นเขตป่าไม้และไม่มีการ
คัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้ 

โดยสรุป ผู้ที่มีสิทธิในการขอออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้ จะต้องเป็นผู้ท่ีครอบครองและท า
ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และเป็นผู้ท่ีได้มีการแจ้ง ส.ค.1 ไว้
เท่านั้น โดยจ าเป็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่า เขตป่าไม้ในบริเวณที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินนั้น ได้มี
การก าหนดเขตมาเมื่อใด ก่อนหรือหลังการครอบครองและท าประโยชน์ของผู้ขอ นอกจากนี้หาก
เป็นกรณีที่มีการก าหนดเป็นเขตป่าไม้ ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ต้อง
พิจารณาด้วยว่า ผู้ขอได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอจับจองท่ีดิน ของพระราชบัญญัติออก
โฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 หรือไม่ หากไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมไม่มี
สิทธิในที่ดิน แม้จะได้แจ้ง ส.ค.1 ไว้ก็ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้ในกรณีกลับกันหากผู้ขอได้
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ครอบครองมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับโดย
ไม่ได้ขออนุญาตจับจองท่ีดินและได้มีการก าหนดเป็นเขตป่าไม้ภายหลัง แม้จะเป็นการก าหนดเขต
ป่าไม้ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก็ตาม ถ้าได้มีการแจ้ง ส.ค.1 ไว้ ย่อมออกโฉนดที่ดิน
ให้ได้ 

นับแต่วันที่มีการใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ซ่ึงออกตามความในมาตรา 6 
มาตรา 8 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และ มาตรา 56 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นต้นมา การออกโฉนดที่ดินในเขตที่มีการ
ประกาศหวงห้ามที่ดินทั่งประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ไป จากเดิมคือการห้ามมิให้
ออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้าม เว้นแต่จะต้องเป็นผู้ท่ีครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินมา
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และเป็นผู้ท่ีได้มีการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) หรือผู้ท่ี
ได้รับใบจอง มีราษฎรหลายรายได้ร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องการเข้ายึดถือครอบครองในพื้นที่
สงวนหวงห้ามต่างๆ โดยแจ้งว่าได้เข้าอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้ว โดยบุพการีรุ่นปู่ย่าได้เข้าครอบครอง
และท าประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมานาน จึงมีค าถามกลับไปว่าการเข้ามาอยู่นานดังเช่นว่านี้ได้อยู่
ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามหรือไม่ จะสังเกตได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเขตสงวน
หวงห้ามก็ได้มีการประกาศมานานมากเช่นกัน อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า ประกาศ
ปี พ.ศ.2481, พระราชบัญญัติป่าไม้ ประกาศปี พ.ศ.2484, พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ ประกาศ
ในปี 2504, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศในปี พ.ศ.2507 , พ ระราชบัญญัติ สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ประกาศในปี 2535 ซ่ึงกฎหมายแต่ละฉบับมีอายุตั้งแต่ 17-70 ปี และเหตุผลของการ
ประกาศกฎหมายดังกล่าวก็เนื่องจากมีการกระท าของราษฎรท่ีเข้าไปบุกรุก ยึดถือครอบครอง 
ท าลายป่าและสัตว์ป่า ซ่ึงมาตรการในอดีตไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ จึงต้องตรา
พระราชบัญญัติเหล่านี้เพ่ือมาปกป้องสมบัติของชาติ ปัญหาดังกล่าวจึงต้องหามาตรการหรือวิธีการ
ในการพิสูจน์ว่า การเข้ายึดถือครอบครองและท าประโยชน์ของราษฎรหรือบุพการีของพวกเขา
เหล่านี้ได้เข้ามาด าเนินการก่อนที่จะประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามหรือไม่ ซ่ึงจะเป็นส่ิงเดียวที่จะ
สร้างความเป็นธรรมระหว่างรัฐกับประชาชน แต่การพิสูจน์ดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการด าเนินการใน
หลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐก็ยังใช้การบังคับใช้กฎหมายที่ตนดูแลให้ราษฎรออกจากพื้นที่หวงห้ามไป 
ซ่ึงในบางกรณีราษฎรท่ีไม่มีความรู้หรือไม่อยากมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ก็อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม  
และคงเป็นไปได้ยากหากราษฎรคิดจะเป็นผู้พิสูจน์สิทธิเองเพราะนอกจากจะไม่มีประสบการณ์และ
ความรู้ในเรื่องนี้แล้ว ยังไม่รู้จักวิธีการหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์การครอบครองดังกล่าวอีกด้วย 
เรื่องดังกล่าวจึงต้องเป็นบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะด าเนินการและให้ความเป็นธรรม
กับราษฎรท่ีมีความชอบธรรมในการเข้าครอบครองท่ีดินเหล่านี้ ในการถือครองท่ีดินนั้นหากรัฐไม่
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ออกมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็จะท าให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการทะเลาะวิวาทในเรื่องการแย่งท่ีดิน
ท ากิน จึงต้องก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อใช้กับคนไทยท้ังประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ 
เพราะเอกสารสิทธิจะเป็นตัวก าหนดอาณาเขตในการเข้าครอบครองท่ีดินของราษฎรเพื่อมิให้เกิด
กรณีการแย่งสิทธิในที่ดินท ากินอีกต่อไป ประวัติของการได้สิทธิในที่ดินท ากินในอดีตก่อนที่รัฐจะ
ได้ตราประมวลกฎหมายที่ดินในปี พ.ศ.2497 นั้น รัฐก็เคยมีมาตรการในการให้ราษฎรเข้าแจ้งการ
ครอบครองมาแล้วหลายครั้ง จะเห็นได้ว่ามีการออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ออกใบ
เหยียบย่ า ตราจอง โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว หรือเอกสารแสดงสิทธิอย่าง
อ่ืน และมีกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินหลายฉบับออกมาใช้ แต่ราษฎรก็ยังได้รับเอกสารสิทธิไม่มาก
เท่าที่ควร อาจเป็นเพราะในสมัยก่อนประชากรน้อยอีกทั้งที่ดินมีจ านวนมากที่ยังไม่ได้พัฒนามาเป็น
ที่ดินท ากิน จนกระทั่งในปี 2497 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการตราประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐได้ออก 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินในปีเดียวกัน โดยระบุในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้ผู้ท่ีได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 
โดยไม่มีหนังสือส าคัญแสดงสิทธิที่ดิน แจ้งการครอบครองท่ีดินต่อนายอ าเภอท้องท่ีภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (วันที่ 1 ธันวาคม 2497) ซ่ึงกรณีดังกล่าวเป็นจุดเปล่ียนที่
ส าคัญส าหรับการออกเอกสารสิทธิในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 180 
วัน ดังกล่าวนั้น ผู้น าท้องถ่ินทั่วประเทศจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองและการท า
ประโยชน์ในที่ดินของราษฎร เมื่อพบว่ามีการครอบครองและท าประโยชน์จริง จึงไปแจ้งกับ
นายอ าเภอเพื่อให้ออกหนังสือแจ้งการครอบครองท่ีดิน หรือ ส.ค.1 ให้ ซ่ึง ณ เวลานั้น มีราษฎรท่ีไม่
รู้ข่าวสารจ านวนมาก อาจเป็นเพราะในอดีตการคมนาคมไม่สะดวกและการส่ือสารยังไม่ทั่วถึง 
โดยเฉพาะราษฎรท่ีมีท่ีดินท ากินในพื้นที่เกาะหรือพื้นที่ห่างไกลกับความเจริญก็จะไม่รู้ข่าวสารและ
ไม่ได้มาแจ้งการครอบครองดังกล่าว ท าให้รัฐน าไปเป็นประเด็นแห่งการเสียสิทธิของราษฎร และ
ตั้งแต่ปี 2497 เป็นต้นมา รัฐได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขต
สงวนและรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และมีการประกาศเขตสงวนหวงห้ามดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องจน
ครอบคลุมท่ังท้ังประเทศ นอกจากนี้ยังออกระเบียบ กฎกระทรวงต่างๆ เพื่อเข้ามาควบคุมการออก
เอกสารสิทธิในพื้นที่หวงห้ามเหล่านี้ โดยเฉพาะพ้ืนที่เป็นที่เกาะ มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 43 
(พ.ศ.2537) ข้อ 14 ระบุว่า ท่ีดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครอง
และท าประโยชน์แล้วและเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออก
โฉนดที่ดินส าหรับท่ีดินดังต่อไปนี้ (3) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงท่ีดินของผู้ซ่ึงมีหลักฐานแจ้งการ
ครอบครองท่ีดิน และในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีความคาบเกี่ยวกับท่ีดินสงวนหวงห้าม     
ที่ป่า ท่ีเขาหรือภูเขา จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิโดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนา
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ที่ดินเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย ฉะนั้นก่อนที่จะออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การออกเอกสารสิทธิ
ในพื้นที่เกาะถึงแม้จะไม่มีเอกสาร ส.ค.1 แต่ได้ครอบครองจริงก็สามารถออกเอกสารสิทธิได้ แต่
หลังจากปี 2537 เป็นต้นมา การออกเอกสารสิทธิจ าเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานที่ดินเดิมที่แสดงสิทธิ
การครอบครองเท่านั้น จึงท าให้ปัจจุบันการออกเอกสารสิทธิบนเกาะเป็นไปได้ยากหากไม่มี
หลักฐานเดิม ซ่ึงมาตรการของรัฐดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในการออกเอกสาร
สิทธิโดยมิชอบ และน่าจะมีวัตถุประสงค์พิเศษอ่ืนๆ ท่ีไม่ต้องการให้มีการเปล่ียนมือผู้ถือครองท่ีดิน
เพราะท่ีดินบริเวณนี้ย่อมเป็นที่ต้องการของคนต่างชาติก็เป็นได้ แต่เรื่องดังกล่าวกลับเป็นผลร้ายกับ
ราษฎรผู้บริสุทธ์ิที่เสียสิทธิจากการไม่ได้ไปแจ้งการครอบครองในอดีตเพราะเหตุที่ไม่ได้รับทราบ
ข่าวสารและการคมนาคมไม่สะดวก จึงท าให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่สงวนหวงห้ามหรือที่
เกาะท่ีพวกเขาได้ท ากินมานานได้ 

ส าหรับท่ีดินที่อยู่ในเขตสงวนหวงห้าม หากได้มีการพิสูจน์สิทธิและปรากฏว่าราษฎรได้
เข้ามาอยู่ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้าม ก็ถือได้ว่าราษฎรมีความชอบธรรมที่จะเข้าอยู่ใน
พื้นที่ดังกล่าวได้และควรมีการก าหนดพื้นที่ให้จ ากัดอยู่เพียงเท่าที่ท ากินจริงหากมีการขยายเนื้อที่ท า
กินใหม่จะกลายเป็นการบุกรุกที่ดินของรัฐทันที ซ่ึงเรื่องนี้มีแนวค าพิพากษาฎีกาท่ี 2087/2539          
มีใจความโดยสรุปว่า แม้จ าเลยจะซ้ือสิทธิครอบครองท่ีดินจากบุคคลผู้ครอบท่ีดินมาก่อนที่ทางการ
จะประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติก็เป็นเพียงแสดงว่าเฉพาะตัวผู้ท่ีขายสิทธิครอบครองให้แก่
จ าเลยขาดเจตนาท่ีจะบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้นเมื่อปรากฏว่าท่ีดินที่จ าเลยซ้ือได้มีกฎกระทรวง
ประกาศเป็นเขตสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2529 จ าเลยเบิกความว่าได้ซ้ือมาระหว่างปี 
พ.ศ.2530 ถึงปี 2535 จึงเป็นระยะเวลาท่ีรัฐประกาศให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว
และจ าเลยก็ทราบดีว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ การที่จ าเลยเข้ายึดถือครอบครองป่าสงวน
จึงมีความผิดตาม พ ระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 และยังมีความผิดตาม 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ซ่ึงบัญญัติห้ามยึดถือครอบครองป่าเช่นกันด้วย จะเห็น
ได้ว่าถึงแม้จะมีความชอบธรรมที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่สงวนหวงห้าม แต่ไม่สามารถเปล่ียนมือได้ 
เพราะคนที่ซ้ือที่ดินไปย่อมท่ีจะทราบว่าท่ีดินบริเวณนี้เป็นที่สงวนหวงห้ามแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะเข้า
ครอบครองท่ีดินต่อจากคนที่ครอบครองเดิม แต่หากเป็นกรณีลูกหลานของคนที่ครอบครองท่ีดิน
เดิมก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าจะสามารถรับทอดที่ดินเหล่านี้ได้หรือไม่ มีราษฎรหลาย
รายในพื้นที่เกาะท่ีถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ เนื่องจากในอดีตมีการยื่นค าขอออกเอกสารสิทธิโดยการ
น าเดินส ารวจซ่ึงไม่ได้ใช้หลักฐานที่ดินเดิม แต่เป็นการออกเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึง
ราษฎรได้ท ากินมาก่อนประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามนั้น  ๆ ซ่ึงเรื่องนี้ปรากฏใน มาตรา 58 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ระบุว่าเม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดหรือหนังสือรับรอง
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การท าประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดจังหวัดที่จะ
ท าการส ารวจรังวัดท าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ส าหรับปีนั้น เขตจังหวัดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดไม่รวมท้องท่ีที่ทางราชการได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ฉะนั้นเมื่อ
พิสูจน์ได้ว่าท่ีดินที่ราษฎรน าไปขอออกเอกสารสิทธิอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นเขตป่าไม้
ถาวรจึงเป็นการต้องห้าม ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ แต่ยังคงได้สิทธิแห่งการครอบครองท่ีดิน
ตามท่ีปรากฏในค าพิพากษาฎีกาดังกล่าวข้างต้น 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธ์ิเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับรัฐ
และประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีเป็นป่าที่อยู่ในเขตสงวนหวงห้ามต่างๆ และถึงแม้ราษฎรจะได้
สิทธิแห่งความชอบธรรมที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่หวงห้ามดังกล่าวอันเนื่องมาจากการได้เข้าครอบครอง
และท าประโยชน์ก่อนที่รัฐประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้าม แต่ราษฎรก็ยังมีความรู้สึกว่าตนควรจะ
ได้รับสิทธิจากการออกเอกสารสิทธิได้เพราะจะสามารถเปล่ียนมือไปสู่รุ่นลูกหลานหรือบุคคลที่
สาม และรู้สึกไม่เป็นธรรมจากข้อกฎหมายที่เป็นข้อห้ามดังกล่าว 

ปัญหากฎหมายประกาศทับที่ดินราษฎร  

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายที่ออกมาเกี่ยวกับการก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดิน
ตามวัตถุประสงค์ทับที่ราษฎรได้จับจองและครอบครองอยู่แล้วเป็นจ านวนมาก และตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ได้ก าหนดห้ามมิให้ออกโฉนดในที่ดินที่ก าหนดเป็นเขตสงวน
หวงห้ามโดยเด็ดขาด ท าให้ประชาชนที่ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินในเขตสงวนหวงห้าม
ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้หรือออกได้แต่ต้องมีหลักฐาน ส.ค.1    
และต้องมีการพิสูจน์สิทธิซ่ึงมีมาตรการและขั้นตอนที่ล่าช้าและไม่เป็นธรรม 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ส.ค.1 ในบริเวณที่มีการ
สงวนหวงห้ามที่ผ่านมา มีดังนี ้

รายที่ 1 นางบุญ มีน้อย กับพวก ยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินตามค าขอเลขที่ 89  / 87 ลงวันที่ 
17 ธันวาคม 2536 ที่ดินตั้งอยู่ต าบลกาหลง อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จากหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 
30(29)2498 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2498 มีช่ือนายแผลง องค์เอ่ียม และนางบุญมา มีสุขเสมอ เป็นผู้
แจ้งการครอบครองเนื้อที่ประมาณ 1-1-50ไร่ นัดรังวัดวันที่ 29 มิถุนายน 2538  ช่างรังวัดท าการ
รังวัดเสร็จแล้วผลปรากฏว่าการรังวัดไม่ขัดข้อง จึงส่งเรื่องให้ฝ่ายทะเบียนด าเนินการต่อมาเมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2538 เมื่อตรวจสอบรายงานการรังวัดของช่างรังวัดแล้วปรากฏว่าท่ีดินแปลงนี้อยู่ในเขต
ป่าชายเลนอ่าวมหาชัยตะวันตกและในระวางยังไม่ขีดเขตป่า พ้ืนที่ดังกล่าวมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลายหน่วยงานร่วมกันพิจารณา โดยในครั้งแรกได้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการตาม
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กฎกระทรวงฉบับที่ 43 โดยคณะกรรมการพิจารณาและมีข้อสรุปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 ว่าท่ีดิน
ตามหลักฐาน ส.ค. 1 แปลงนี้ เป็นที่ท าประโยชน์โดยท านาเกลือ อยู่นอกเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ 
และมีความเห็นว่าควรออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอได้ 

ต่อมาส านักงานที่ดินจังหวัดท าเรื่องถึงป่าไม้จังหวัด เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2541 เพื่อ
ตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 
หรือไม่ เพราะต้องน ารายละเอียดข้อเท็จจริงของการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลนประจ าจังหวัดสมุทรสาคร ป่าไม้
จังหวัดได้ตอบหนังสือมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2541 ว่าท่ีดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงนี้อยู่ใน
เขตพื้นที่ตามผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน เขตเศรษฐกิจ ข. ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 

ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ท าหนังสือถึง
ส านักงานป่าไม้จังหวัดขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าท่ีดินแปลงท่ีขอออกโฉนดอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ หรือเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ซ่ึง
ป่าไม้จังหวัดได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 ว่าท่ีดินแปลงนี้ไม่อยู่ในเขตดังกล่าว 

เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมและพิจารณาน าเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลงนามออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 รวมระยะเวลา
ด าเนินการทั้งส้ินประมาณ 4 ปี 

รายที่ 2 นายบุญธรรม มีน้อย  ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามค าขอ ท่ี 31/44 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2544 ท าการรังวัดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2544 โดยเมื่อเจ้าหน้าที่รังวัดด าเนินการเสร็จได้ส่ง
เรื่องให้ฝ่ายทะเบียนด าเนินการต่อเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2544 ซ่ึงฝ่ายทะเบียน โดยงานออก
หนังสือส าคัญ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 พิจารณา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 
คณะกรรมการพิจารณาเสร็จเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 และมีความเห็นว่าท่ีดินแปลงนี้อยู่นอกเขต
ป่าสงวนฯ ควรออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอต่อไป ในส่วนของส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ได้มี
หนังสือเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2544 ถึงป่าไม้จังหวัด เพื่อตรวจสอบว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ เขตป่าไม้ถาวร หรือเขตป่าชาย
เลนหรือไม่ เพราะต้องน ารายละเอียดข้อเท็จจริงดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้ง
การบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลนประจ าจังหวัดสมุทรสาคร ป่าไม้จังหวัดมีหนังสือตอบมาเมื่อวันที่ 
4 มิถุนายน 2544 ว่าท่ีดินแปลงนี้ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
แต่ต าแหน่งแปลงท่ีดินอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน เขตเศรษฐกิจ ข. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 
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ธันวาคม 2530 ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ในการ
ประชุมเมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 มีความเห็นว่าควรออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอได้ ส านักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรสาครจึงด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 รวม
ระยะเวลาด าเนินการทั้งส้ิน 1 ปี 3 เดือน 
 


