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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 ปัญหาการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้าม ซ่ึงปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายประกาศ
ก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินตามวัตถุประสงค์ของทางราชการมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงตาม
ข้อเท็จจริงแล้วกฎหมายบางเรื่องได้มีการประกาศมานานมาก สภาพพ้ืนที่ดินได้มีการเปล่ียนแปลง
ไปแล้ว หรือเมื่อได้ประกาศก าหนดเขตสงวนหวงห้ามไว้แล้ว แต่ทางราชการมิได้ท าประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ในการประกาศสงวนหวงห้ามไว้จนมีราษฎรเข้าครอบครองใช้สอยในที่ดินนั้นเป็น
เวลานาน จนกลายเป็นชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยที่ท ากิน หรือกฎหมายก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดิน
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการทับที่ท่ีราษฎรได้จับจองและครอบครองอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าการ
จะขอออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้ามตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่สามารถท า
ได้เว้นแต่จะต้องมีการพิสูจน์สิทธ์ิว่าได้มีการครอบครองมาก่อนที่จะมีการสงวนหวงห้าม และต้องมี
หลักฐานการแจ้งการครอบครองสิทธ์ิที่ดิน (ส.ค.1) มาแสดงเพ่ือด าเนินการขอออกโฉนด คงมีแต่
เฉพาะท่ีดินที่ไม่มีการประกาศสงวนหวงห้ามที่ดินเท่านั้นที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้ การที่รัฐออก
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) มาจ ากัดสิทธิของประชาชนในเขตสงวนหวงห้ามมิให้ขอออก
โฉนดที่ดินตามมาตรา 59 อีก จึงเป็นการปิดโอกาสของประชาชนท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
เหมือนเช่นผู้ครอบครองท่ีดินทั่วไปท่ีไม่ใช่ท่ีดินที่อยู่ในเขตสงวนหวงห้าม 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้าม ตามกฎกระทรวง
ที่ 43 (พ.ศ.2537) พบปัญหาอุปสรรคในการออกโฉนดที่ดินหลายประการ ในการปฏิบัติงานออก
โฉนดที่ดินจ าต้องมีการประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ แต่
ในทางปฏิบัติมักจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่นการสอบถามเรื่องแนวเขตที่ดินที่ขอ
ออกโฉนดว่าอยู่ในเขตป่าสงวนฯ เขตอุทยานหรือเขตป่าชายเลนหรือไม่ มักได้รับค าตอบท่ีล่าช้าจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ระวังช้ีแนวเขต แต่ในวันรังวัดไม่ออกไป
ร่วมระวังช้ีและรับรองแนวเขต หรือสืบเนื่องจากมีระเบียบ ค าส่ัง กฎหมายที่เกี่ยวข้องมากและเอ้ือ
ต่อการท างานเฉพาะหน่วยงานแต่ละหน่วยเท่านั้นโดยไม่สอดคล้องกับหน่วยงานอ่ืนที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการใช้กฎหมายต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ขอออกโฉนดที่ดิน  ในเรื่อง
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ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินกรณีทั่วไปนั้น กรมท่ีดินได้วางระเบียบไว้เป็นแนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว  
แต่การออกโฉนดที่ดินกรณีที่ศึกษานี้พบว่าใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนาน การออกโฉนด
ที่ดินมีหลายขั้นตอนที่ท าให้เกิดความล่าช้า กล่าวคือกรณีที่ดินที่ขอออกโฉนดอยู่ในต าบลที่มีเขตป่า
ไม้และระวางยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในข้อ 10 (3) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 43 
(พ.ศ. 2537) หากที่ดินที่ขอออกโฉนดอยู่ในเขตสงวนหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้าม ก็
จะต้องน าเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ     
(กบร.จังหวัด) เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐก่อน จากนั้น หาก
ปรากฏว่าท่ีดินผ่านการพิสูจน์สิทธิแล้วต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ดูแลอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อมีมติให้ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ขอได้ และเหตุผลที่ต้องใช้คณะกรรมการหลายชุด เนื่องจากการ
พิจารณาออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบครอบ การออกโฉนดที่ดิน
ในเขตสงวนหวงห้ามจ าเป็นต้องมีหลักฐาน ส.ค.1 ซ่ึงใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการออกโฉนดที่ดิน
มีรายละเอียดไม่ชัดเจนท าให้การพิสูจน์ต าแหน่งที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. 1 กับพ้ืนที่จริงท าได้
ยากล าบาก เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เปล่ียนแปลงไปตามสภาพ ตามกาลเวลา เจ้าหน้าที่จ าต้องอาศัย
ประสบการณ์ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากการพิสูจน์ต าแหน่งที่ดินยังต้องมีการพิสูจน์
สิทธิของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐซ่ึงได้ก าหนดแนวทางในการพิสูจน์สิทธิ
ครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐว่า ถ้ามีหลักฐาน ส.ค.1 ให้พิสูจน์การครอบครองท า
ประโยชน์ว่าได้ครอบครองการท าประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่แต่เนื่องจาก
รายละเอียดไม่ชัดเจนท าให้ตรวจสอบได้ยาก ต้องมีการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร
ซ่ึงถ่ายไว้เม่ือ พ.ศ.2495 และภาระในการจัดซ้ือภาพถ่ายเป็นของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน กรณีที่ดินอยู่
ในเขตป่า หากผลการรังวัดได้ระยะมากกว่าระยะที่ปรากฏใน ส.ค.1 ซ่ึงข้างเคียงจดป่าจะถูกจ ากัดให้
ออกโฉนดที่ดินได้เท่ากับระยะที่ปรากฏใน ส.ค.1 เท่านั้น ปัญหาต่อมาในเรื่องสภาพพ้ืนที่และแนว
เขตสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตที่มีการสงวนหวงห้ามมีแนวเขตของท่ีดินไม่ชัดเจนและสภาพของ
ที่ดินเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เป็นอุปสรรคต่อการรังวัดและชี้แนวเขต อีกทั้งในส่วนของระวาง
ภาพถ่ายทางอากาศไม่ชัดเจน จึงท าให้การอ่าน แปล ตีความภาพถ่าย ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณามาก โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากในการถ่ายภาพทางอากาศครั้งปูพรมท่ัว  ๆ ไป ซ่ึงระยะแนว
บินและความสูงในการถ่ายภาพ จะสูงกว่าปกติเพ่ือให้การถ่ายภาพครอบคลุมพ้ืนที่ในบริเวณกว้าง 
ดังนั้น เม่ือน าภาพถ่ายมาขยายเฉพาะจุดที่ต้องการจะท าการอ่าน แปล ตีความ จึงท าให้การตรวจสอบ
ภาพถ่ายในส่วนที่เป็นแนวเขตส่ิงก่อสร้าง ต้นไม้ พันธ์ุพืชไม่ชัดเจน หรือลักษณะของภูมิประเทศ
บริเวณนั้นไม่เอ้ืออ านวย เช่นมีภูเขา ทะเล ท าให้การสะท้อนของแสงแตกต่างกัน ภาพท่ีได้จึง
เปล่ียนแปลงไปจากข้อเท็จจริง การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายจึงต้องใช้ความระมัดระวังและ
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รอบคอบมากขึ้น ในเรื่องเจ้าหน้าที่เนื่องจากข้าราชการในสังกัดกรมท่ีดิน มีการโยกย้ายสับเปล่ียน
อยู่เป็นประจ า การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ต่างก็มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันไปและมีการใช้
กฎหมายเฉพาะไม่เหมือนกัน ซ่ึงสภาพภูมิประเทศในเขตที่มีการประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามนั้น 
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหามาก ตลอดจนต้องใช้เวลาใน
การศึกษาระเบียบค าส่ัง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานซ่ึงมีอยู่มากมายหลายฉบับ เพื่อไม่ให้
การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด  จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขอออกโฉนดที่ดินและกรม
ที่ดิน 
 ปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่เกี่ยวกับท่ีสงวนหวงห้ามซ่ึงเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
ประเภทนี้ เป็นกรณีที่มีประเด็นเงื่อนแง่ของกฎหมายสลับซับซ้อน ตลอดจนเกี่ยวพันกับกฎหมาย
หลายฉบับ และมีความไม่ชัดเจนในการแปลความกฎหมาย รวมท้ังเป็นปัญหาท่ีราษฎรได้รับความ
เดือนร้อนในปัจจุบัน เนื่องจากที่ดินที่ราษฎรครอบครองท าประโยชน์เป็นที่ท่ีมีการสงวนหวงห้าม
และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ซ่ึงในเรื่องนี้กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 10 และ     
ข้อ 11 ได้มีการก าหนด ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์การท าประโยชน์ ในเขตป่าของคณะกรรมการที่
ประกอบด้วย หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้อ านาจในการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า
สมควรจะออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ ซ่ึงในประเด็นนี้ เห็นว่าการตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจ
พิสูจน์สิทธิ ในลักษณะนี้ ย่อมเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ครอบครองท าประโยชน์ และเป็นการป้องกัน 
การน า ส.ค.1 แปลงอ่ืนมาสวมทับเพื่อออกโฉนดที่ดิน ในที่มีการสงวนหวงห้ามด้วย  ประเด็นต่อมา
สืบเนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายที่ออกมาเกี่ยวกับการก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินตาม
วัตถุประสงค์ทับที่ท่ีราษฎรได้จับจองและครอบครองอยู่แล้ว หรือเมื่อได้ประกาศก าหนดเขตหวง
ห้าม หรือสงวนไว้แล้ว แต่ทางราชการมิได้ท าประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการประกาศเขตสงวน
หวงห้ามไว้จนมีราษฎรเข้าครอบครองใช้สอยในที่ดินนั้นเป็นเวลานานแต่ราษฎรไม่สามารถออก
โฉนดที่ดินได้  

ข้อเสนอแนะ 

 จากที่ได้สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินในบริเวณที่มีการ
ประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามมาแล้วนั้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. แก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิของแต่
หน่วยงานให้สอดคล้องและมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน ตลอดจนแก้ไขกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาออกโฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้าม ซ่ึงใน
ปัจจุบันซ้ าซ้อนกันหลายคณะ แต่มักจะเป็นบุคคลเดียวกันให้เหลือคณะกรรมการพิจารณาปัญหา
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เพียงชุดเดียว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  และท าให้การออกโฉนดที่ดินเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติเป็นข้อจ ากัดในการออกโฉนดที่ดิน เกี่ยวกับการให้หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ไปร่วม
ดูแล รับรองเขตที่ดิน เช่น กรณีที่ดินที่มีการรังวัดที่ดินต้องแจ้งให้ข้างเคียงออกไปร่วมทุกด้าน ถ้า
ด้านใดด้านหนึ่งติดถนนหรือทางสาธารณประโยชน์ ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองท้องท่ีออกไปร่วม ระวัง
แนวเขตด้วยแต่ถ้าเป็นการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน แม้ด้านใดด้านหนึ่งไม่ติดถนนหรือทาง
สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ก็ต้องให้ผู้ปกครองท้องท่ีออกไปร่วมด้วย รัฐควรมีมาตรการอ่ืนมา
รองรับหรือหาทางแก้ไขให้ชัดเจนว่ากรณีใดบ้างท่ีต้องให้ผู้ปกครองท้องท่ีออกไปร่วมและไม่ต้อง
ออกไปร่วมในการรังวัดด้วยเพื่อให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น 

 2. ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการขอออกโฉนดที่ดินให้รวดเร็ว กระชับ มีความ
ยืดหยุ่นและควรก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ี
ผ่านมาพบว่า การออกโฉนดที่ดินในบริเวณที่มีการก าหนดเป็นเขตสงวนหวงห้ามเป็นไปด้วยความ
ล่าช้ามากเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจเกรงว่าหากเกิดความผิดพลาดในการออกโฉนดที่ดินอยู่
ในขั้นตอนที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ หากมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินเนื่องจาก
ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว หน่วยงานนั้น  ๆ จะต้องรับผิด จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่กล้าพิจารณา เนื่องจากไม่มีการก าหนดระยะของแต่ละขั้นตอนไว้ให้ชัดเจน 
และโดยที่ในปัจจุบันเป็นยุคของการปฏิรูประบบราชการที่ยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ที่ตั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้มีผลกระทบต่อ
ข้าราชการที่ท าหน้าที่ให้บริการประชาชน เนื่องจากประชาชนต้องการทราบระยะเวลาของการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงต้องท าการก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการว่าจะแล้วเสร็จในเวลาเท่าใด โดยใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ ก็จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ ประชาชนก็จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอออกโฉนด
ที่ดิน และหากเป็นกรณีที่พ้นระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มิได้พิจารณาด าเนินการใดๆ แล้วควรแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนสามารถเลือกที่จะไปใช้สิทธิทาง
ศาลเพื่อให้รับรองสิทธิที่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินมีอยู่ เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังถึงท่ีสุดเป็น
ประการใด ก็ให้ส านักงานที่ดินด าเนินการไปตามค าพิพากษาหรือค าส่ังนั้นโดยไม่ต้องใช้ผลการ
พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกแต่อย่างใด 

 แม้ราษฎรสามารถน า ส.ค.1 ไปเป็นหลักฐานในการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 
59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ แต่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการหลายชุด เช่น 
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คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2497) ข้อ 10 (3) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ทั้งในการ
ด าเนินการออกโฉนดที่ดินของเจ้าหน้าที่ยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายอีกเป็น
จ านวนมาก จึงท าให้การออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวขาดความคล่องตัว ล่าช้า ตลอดจน
ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ เกิดข้อร้องเรียนและเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ขอออกโฉนดที่ดินกับส่วน
ราชการได้ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกโฉนดที่ดินในบริเวณที่มีการก าหนดเป็นเขตสงวน
หวงห้ามต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็น
ธรรม และเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ดังนี้ 

  1. เจ้าหน้าที่กรมท่ีดินต้องมีจิตส านึกที่ดี ให้ความส าคัญต่อการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานให้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิในที่ดินของรัฐและประชาชน ให้ความสนใจต่อการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรอบรู้ใน
ด้านระเบียบ กฎหมาย และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการ
พิจารณาสภาพปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อความ
ต้องการของประชาชนผู้ติดต่อมากขึ้น 

  2. เจ้าหน้าที่ต้องให้ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานกับผู้ขอรังวัดออก
โฉนดที่ดิน  เพื่อแสดงภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลดปัญหาข้อ
ร้องเรียนจากประชาชนได้ 

  3. ควรมีการก าหนดแนวทางการสอบสวนผู้ขอออกโฉนดที่ดิน ผู้ปกครองท้องท่ี 
พยานบุคคลผู้รู้เห็น  ว่ามีการครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินแปลงท่ีขอรังวัดออกโฉนดที่ดินมา
ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยมีหลักฐาน ส.ค. 1 และก่อนการเป็นที่ดินสงวนหวงห้าม
หรือไม่ ตลอดจนสอบสวนการครอบครองท าประโยชน์ของผู้ที่ครอบครองต่อเนื่องมาจากผู้
ครอบครองเดิมให้ครบถ้วนทุกประเด็นก่อนที่จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) พิจารณา ซ่ึงในการนี้จะมีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่ออ่าน แปล 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ดินที่ผู้ขอครอบครองท าประโยชน์เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขอได้
ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือครอบครองท าประโยชน์
ต่อเนื่องมาหรือไม่ เพราะสภาพการท าประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่จะมีสภาพไม่ม่ันคง  จึงยากแก่การ
พิสูจน์ระยะเวลาการท าประโยชน์ ดังนั้น การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบกับการ
สอบสวนพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ในทุกประเด็นจึงเป็นส่วนส าคัญที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ขอ
ได้ครอบครองท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนการประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามหรือไม่      
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และหากที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในเขตป่าซ่ึงจะต้องน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
หยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าด้วยนั้น ข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ส.ค.1 ดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณามี
มติให้ออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอต่อไป 

  4. การออกโฉนดที่ดินในบริเวณที่มีการก าหนดเป็นเขตสงวนหวงห้าม ต้องมีการ
พิสูจน์สิทธิ โดยมาตรการในการพิสูจน์สิทธิของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
ได้ก าหนดแนวทางในการพิสูจน์สิทธิครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐว่า                   
ถ้ามีหลักฐานของทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าลงวันที่ก่อนเป็นที่ดินของรัฐหรือลงวันที่
ภายหลัง แต่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยมีข้อความแสดงว่าครอบครองท า
ประโยชน์มาก่อนเป็นที่ดินของรัฐ หรือมีหลักฐานอ่ืน  ๆ เช่น ส.ค. 1 หรือพยานบุคคลสนับสนุนค า
กล่าวอ้างว่า มีการครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ท่ีถ่ายภาพพื้นที่นั้นเป็นครั้งแรกหลังจากเป็นที่ดินของรัฐหาก
ปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในภาพถ่ายทางอากาศจึงจะเช่ือตามพยานหลักฐานอ่ืน
นั้น ซ่ึงภาพถ่ายทางอากาศครั้งแรกของกรมแผนที่ทหารถ่ายไว้เม่ือปี พ.ศ. 2495 และภาระในการ
จัดซ้ือภาพถ่ายเป็นของผู้ขอออกโฉนดที่ดินเป็นผู้จัดซ้ือภาพถ่ายคู่ซ้อนพร้อม Diapositive ขนาด       
9 x 9 นิ้ว ให้ครอบคลุมบริเวณที่ขอให้อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหาร จึง
เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เห็นควรให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลที่สา
ธารณสมบัติของแผ่นดินเหล่านั้น จัดตั้งงบประมาณจัดซ้ือภาพถ่ายทางอากาศที่ครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณที่มีกฎหมายก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินนั้นๆ แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการ อ่าน แปล ตีความ
ภาพถ่ายทางอากาศ ก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน ตลอดจนลด
ระยะเวลาในการจัดซ้ือภาพถ่ายจากกรมแผนที่ทหาร อันจะช่วยให้ภาพพจน์ของทางราชการในด้าน
การบริการดีขึ้น 

 กรมธนารักษ์ควรเร่งรัดให้มีการรังวัดจัดท าแผนที่ในบริเวณที่ได้มีการก าหนดเป็นเขต
หวงห้าม เพื่อประกอบการจัดท าแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามฯ ซ่ึงขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนระหว่างด าเนินการของกรมธนารักษ์ ซ่ึงหากผลการจัดท ารูปแผนที่แนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาถอนการหวงห้ามฯแล้วเสร็จ และมีพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามแล้ว จะเป็นการลด
ขั้นตอนในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน และท าให้ราษฎรผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย
ได้รับความสะดวกในการขอออกโฉนดที่ดินมากขึ้น อีกทั้งเป็นการลดภารกิจและขั้นตอนในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการพิจารณา
ออกโฉนดที่ดินอีกด้วย 
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 การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายให้แก่ผู้ท่ีได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินมา
ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ  และได้แจ้งการครอบครองไว้ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเป็นผู้ครอบครองและท าประโยชน์ต่อเนื่องมาจาก
บุคคลดังกล่าว ในกรณีที่ท่ีดินอยู่ในเขตป่า หากผลการรังวัดได้ระยะมากกว่าระยะที่ปรากฏใน ส.ค.1 
ซ่ึงข้างเคียงจดป่า จะถูกจ ากัดให้ออกโฉนดที่ดินได้เท่ากับระยะที่ปรากฏใน ส.ค.1 เท่านั้น ซ่ึงหากมี
หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ว่าระยะที่แจ้งการครอบครองคลาดเคล่ือนไม่ถูกต้อง ควรด าเนินการ
ออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอได้ตามระยะที่ครอบครองและท าประโยชน์จริง โดยให้แก้ไขระเบียบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ ข้อ 10 เนื่องจากเป็นการออกระเบียบเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
ซ่ึงไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของราษฎรผู้ขอออกโฉนดที่ดิน 

  5. กรมท่ีดินควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม ฯลฯ 
เพื่อก าหนดแนวเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแนวเขตที่สงวนหวงห้ามอ่ืนๆ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน เป็นประโยชน์ในการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และเพื่อความชัดเจนในการ
พิจารณาว่าที่ดินของผู้ขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในเขตสงวนหวงห้ามของรัฐซ่ึงจะต้องน าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ หรือไม่ 

  ควรเร่งรัดและก าหนดให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐตามกฎหมายในแต่ละประเภท ด าเนินการก าหนดต าแหน่งและขอบเขตที่ดินของรัฐที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ (Reshape) ลงบนระวางแผนที่ภูมิประเทศในมาตราส่วนที่เหมาะสมเป็นมาตรฐาน
เดียวกันให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและป้องกันปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องรังวัดออกโฉนดที่ดินว่าต าแหน่งที่ดินที่ขอ
รังวัดออกโฉนดที่ดินอยู่ในบริเวณที่ดินของรัฐหรือไม่ ซ่ึงหากที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินไม่อยู่ใน
บริเวณที่ดินของรัฐ ก็ไม่จ าเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท าการตรวจสอบ
ก่อน ซ่ึงจะท าให้การออกโฉนดที่ดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ส่วนราชการที่มี
หน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันเขตสงวนหวงห้ามทุกเขตต้องประสานงานเพ่ือร่วมกัน 

  6. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ดินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่มีการ
ก าหนดเป็นเขตสงวนหวงห้าม ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ตลอดจนจัดให้มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมท่ีดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติร่วมกันให้เอ้ือต่อประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชน  รัฐควรมีมาตรการที่จะต้องดูแล
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการให้บริการเป็นรูปธรรมมาก
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ขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ รัฐควรวางนโยบายก าหนดให้มีองค์กรวิชาชีพในด้านการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานของรัฐร่วมมือกับองค์กรดังกล่าว จัด
ให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะ เพื่อปลูกจิตส านึกในภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของตน โดยให้ค านึงถึงคุณภาพ ความต้องการของประชาชนและผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นประการส าคัญ 

  7. การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
ของรัฐมนตรี ปัญหาการออกเอกสารสิทธ์ิที่เกี่ยวกับท่ีสงวนหวงห้ามซ่ึงเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
ประเภทนี้ เป็นกรณีที่มีประเด็นเงื่อนแง่ของกฎหมายสลับซับซ้อน ตลอดจนเกี่ยวพันกับกฎหมาย
หลายฉบับ และมีความไม่ชัดเจนในการแปลความกฎหมาย รวมท้ังเป็นปัญหาท่ีราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนในปัจจุบัน เนื่องจากที่ดินที่ราษฎรครอบครองท าประโยชน์เป็นที่ท่ีมีการสงวนหวงห้าม
และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ซ่ึงในเรื่องนี้กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 10          
และ ข้อ 11 ได้มีการก าหนด ขั้นตอนการพิสูจน์การท าประโยชน์ ในเขตป่าของคณะกรรมการที่
ประกอบด้วย หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้อ านาจในการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า
สมควรจะออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ ซ่ึงในประเด็นนี้ เห็นว่าการตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจ
พิสูจน์สิทธิ ในลักษณะนี้ย่อมเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ครอบครองท าประโยชน์ และเป็นการป้องกัน
การน า ส.ค.1 แปลงอ่ืนมาสวมทับเพื่อออกโฉนดที่ดิน ในที่มีการสงวนหวงห้ามด้วย 

  ดังนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์
สิทธิที่ไม่มีกฎหมายรองรับและไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย เห็นว่ารัฐควรจะแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 10 และข้อ 11 ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
มีอ านาจพิจารณาตรวจพิสูจน์การท าประโยชน์ในที่ดินกรณีดังกล่าวได้ 

  8. ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการทับที่ท่ีราษฎรได้จับจองและครอบครองอยู่แล้ว หรือเมื่อได้ประกาศก าหนดเขตสงวนหวง
ห้ามไว้แล้ว แต่ทางราชการมิได้ท าประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการประกาศสงวนหวงห้ามไว้จน
มีราษฎรเข้าครอบครองใช้สอยในที่ดินนั้นเป็นเวลานาน จนกลายเป็นชุมชน หรือเป็นที่อยู่อาศัยที่ท า
กินจึงสมควรมีกฎหมายก าหนดวิธีการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินของราชการที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เข้าถือครองท่ีดินได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายอันเป็นการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม และเป็นหลักประกันในการด ารงชีพ
ของราษฎร จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของการหวงห้าม
และพิจารณาก าหนดแนวเขตที่รัฐเห็นว่ายังมีความจ าเป็นและประสงค์จะสงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์
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ให้ชัดเจน ท้ังในพื้นที่จริง และในระวางแผนที่ของกรมท่ีดิน ส่วนพื้นที่ท่ีหมดความจ าเป็นจะสงวน
หวงห้ามให้ยกเลิกการหวงห้ามและให้กรมท่ีดินท าการออกโฉนดที่ดินต่อไป 

 
 
 


