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การใช้หลกันิติธรรมในการแก้ไขปัญหาเร่ืองการถือครองทีด่ิน 

ศกัด์ิณรงค ์ แสงสง่าพงศ ์

บทคดัยอ่ 

 ท่ีดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดปัจจยัส่ีท่ีส าคญัของมนุษยแ์ละเป็นตน้ก าเนิดของ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ป่าไม ้ตน้น ้ าล าธาร สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  อีกทั้งท่ีดินยงัเป็นตน้ทุน
การผลิต  โฉนดท่ีดินและหนงัสือรับรองการท าประโยชน์สามารถน าไปเป็นหลกัทรัพยใ์นการค ้า
ประกนัหน้ีเงินกู้ซ่ึงก่อให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ  แต่ในปัจจุบนัปัญหาความขดัแยง้ในเร่ือง
ท่ีดินนบัเป็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  การแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจใช้หลกักฎหมายเพียง
อย่างเดียว  จ  าเป็นตอ้งใช้หลกัรัฐศาสตร์และหลกันิติธรรมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม  
เน่ืองจากปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองท่ีดินเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบั  ท าให้การกล่าวอา้งหลกั
นิติธรรมถูกน าไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งก่อให้เกิดความสับสนแก่คนในสังคม ส่งผลต่อความเช่ือถือใน
กระบวนการยุติธรรม  ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมจึง
จ าเป็นตอ้งให้ความรู้และท าความเขา้ใจกบัคนในสังคม  ถึงกระบวนการในการเขา้ถึงสิทธิ  การใช้
สิทธิ การต่อสู้เรียกร้องและการปกป้องสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน และใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อใหท่ี้ดินมีการใชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  และ
สิทธิในท่ีดินไดรั้บการรับรองคุม้ครองอนัก่อใหเ้กิดการพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไป 

ABSTACT 

Rules of Law of Problem Solving in Land holding 

Lands are one of the most important components of the earth and also an 

essential natural resource for human. This is because land is the origin of other natural 

components, for instance, forests, seeding, water resources and animals that provide 

us with the four requisites. Moreover, lands are also considered as a key element of 

production cost in industrial world as well. Title deeds and certificates of utilization 

can be used to represent estate properties in order to certify with the guarantor for 

loans, which enhance economic growth dramatically. However, the conflict of 

landholding problem is getting more severe nowadays. The answer of this problem, 

though, cannot only rely on the principles of law but also requires the principles of 

political science and the rule of law in order to address the problem, which currently 

happens in the community. Unfortunately, the conflict of landholding is related to 

many laws and legislations. This raises another problem since there are many cases 

that claim and apply the rule of law inappropriately, causing confusion among people 
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on the use of the rule of law. It consequently leads to the diminishing of justice’s 

credibility and faith from people in the society. Therefore, the state agencies and 

justice related organizations must provide enough knowledge and make people in the 

society understand the issue. To inform their rights, how to claim their rights, how to 

defend their estates with their rights and to allow people in the society to be a part of 

the law enforcement procedures are the crucial factors of solving this problem. All 

these key factors are necessary to value the lands for the maximum utilization and 

impartiality and to recognize the landholding right. This will be the main driving force 

of further social improvements and economic growths. 

 

ความส าคัญ  ทีด่ิน นิติธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  โฉนดชุมชน 

 ท่ีดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติขั้นมูลฐานท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะท่ีดินเป็นท่ีผลิตอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค แหล่งก าเนิดทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัไดแ้ก่ ป่าไม ้ตน้น ้ า ล าธาร 
ตลอดจนเป็นท่ีพกัผ่อน ท่ีอยูอ่าศยั และเป็นสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะพิเศษท่ีมีสถานะเป็นทั้งสินทรัพย์
แทจ้ริง (Real Asset) และสินทรัพยท์างการเงิน (Financial Asset) ท าให้ท่ีดินมีบทบาทต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ เพราะเป็นตน้ทุนในการผลิต   และหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัการช าระหน้ี ท่ีดินท่ีมี
หนงัสือรับรองสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (โฉนด, น.ส.3) จึงกลายเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูง
เพิ่มมากข้ึน ในปัจจุบนั ทรัพยากรท่ีดินมีจ านวนจ ากดั ท าให้ท่ีดินเป็นส่ิงท่ีตอ้งการของประชาชน
มากยิ่งข้ึนและนบัวนัจะมีราคาสูงข้ึน ท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรองสิทธิ จึงถูกน ามาใช้ในมิติของทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาประเทศ  

แต่เน่ืองจาก การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการน าท่ีดินมาออกเอกสารสิทธิโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  ท าให้ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิในหลายพื้นท่ีถูกเพิกถอนสิทธิ  ในขณะเดียวกัน
เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานรัฐละเลย ไม่ด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ท าให้ท่ีดินจ านวนมากท่ี
มีเอกสารสิทธิและเป็นหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัการช าระหน้ี  ไม่มีการใชป้ระโยชน์กลายเป็นท่ีรก
ร้างวา่งเปล่า   ท าให้ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิตกอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนเพียงไม่ก่ีตระกูล  ส่งผลให้
กลุ่มเกษตรกร คนยากจนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง จึงมีการ
บุกรุกท่ีดินของรัฐโดยเฉพาะพื้นท่ีป่า  ท าให้ปัญหาข้อพิพาทในเร่ืองท่ีดินจึงเป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจซ่ึงเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในทุกพื้นท่ีและนบัวนัจะทวีความรุนแรงมาก
ยิง่ข้ึน 

นบัแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มา การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยยึดหลกันิติรัฐ 
(Legal State) โดยรัฐจ ากดัอ านาจของตนอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ปัญหาขอ้พิพาทในเร่ืองท่ีดินก็มิไดล้ด
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นอ้ยลงไปแต่อยา่งใด ในทางตรงขา้มปัญหาขอ้พิพาทในเร่ืองท่ีดินกลบัมีการแกไ้ขปัญหาโดยมิได้
ใช้กฎหมาย หากแต่เป็นการใช้หลกัรัฐศาสตร์เขา้มาแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท ส่งผลให้ในหลายพื้นท่ี
เกิดความเขา้ใจผดิและไม่เช่ือถือในกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 

อย่างไรก็ตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยท่ีได้บัญญัติรับรู้ถึงควา มมีอยู่และ
ความส าคญัของหลกันิติธรรม  

“มาตรา 3  วรรคสอง การปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม” 

หลกันิติธรรม จึงถูกกล่าวอา้งเม่ือไม่มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ดงันั้น เพื่อก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจถึงหลกันิติธรรมในการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทในเร่ืองท่ีดินเพื่อน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจท่ี
ย ัง่ยนืและลดปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคม จึงไดศึ้กษากรณีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 
1. กรณปัีญหาการออก น.ส.3โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใน 3 อ าเภอ ของจังหวดัอุทยัธานี 
 เน่ืองจากกรมป่าไม้พบว่ามีการออก น.ส.3 ก. โดยไม่ชอบ จึงมีหนังสือลงวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2523 ขอให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพิกถอน น.ส.3 ก. ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน แต่ผูว้า่ราชการจงัหวดัในขณะนั้นแลว้เห็นวา่จะเกิดผลกระทบตามมา จึงใชดุ้ลพินิจไม่สั่งเพิก
ถอน ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2536 มอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 5 ป่า
ดงักล่าวให้ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อน าไปด าเนินการปฏิรูปท่ีดิน  
ทางกรมป่าไมไ้ดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 12 เมษายน 2544 ถึงอธิบดีกรมท่ีดินเพื่อขอให้พิจารณาเพิกถอน 
น.ส.3 ก. ท่ีออกโดยไม่ชอบอีกคร้ังหน่ึง  

กรมท่ีดินจึงตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า สภาพท่ีดินในปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
เป็นท่ีตั้งชุมชน หมู่บา้นต่างๆ และเป็นท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีสภาพของป่าไมแ้ต่อยา่งใด 
หากตอ้งเพิกถอน น.ส.3 ก. จะท าให้ราษฎรไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากราษฎรส่วนใหญ่ไดน้ า 
น.ส.3 ก. ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในการกูย้ืมเงินไปลงทุน ทางกรมท่ีดินไดจ้ดัประชุมร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2549 เพื่อหารือแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยท่ีประชุมเห็นวา่ 
หากพื้นท่ีดงักล่าวยงัคงมีสถานะทางกฎหมายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ การเพิกถอน น.ส.3 ก. ท่ีออกไป
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายจะมีผลกระทบต่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมาก 
และพื้นท่ีดังกล่าวก็ไม่มีสภาพเป็นป่าไม้แล้ว แนวทางการแก้ปัญหาควรด าเนินการโดยออก
กฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 5 ป่า ท่ีประชุมจึงให้หารือส านกังานคณะกรรมการ
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กฤษฎีกาว่า พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 5 ป่า ซ่ึง คณะรัฐมนตรีมีมติส่งมอบให้ ส.ป.ก.รับไป
ด าเนินการ จะยงัคงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าไมถ้าวรตามมติ ครม.อยูห่รือไม่ 

1.1 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 7) ให้ความเห็นขอ้กฎหมายกรณีท่ีกรมท่ีดิน1 ได้ออก

เอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดจงัหวดัท่ีจะท าการส ารวจ
พิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์เพื่อออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์  เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 
2519 จ  านวน 5,748 แปลง รวมเน้ือท่ีประมาณ 109,009 ไร่ 2 งาน 69.6 ตารางวา โดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมายตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ครอบคลุมพื้นท่ี 3 อ าเภอใน
จงัหวดัอุทยัธานี คือ อ าเภอบา้นไร่ อ าเภอห้วยคต และ อ าเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี  เน่ืองจาก
ท่ีดินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2513 ให้รักษาป่า
ปลายห้วยกระเสียว ป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน และป่าเขาต าแยและป่าเขาราวเทียน ให้เป็น
ป่าไมถ้าวร รวมถึงป่าห้วยทบัเสลาและป่าห้วยคอกควาย และป่าเขาพุวนัดี  ป่าห้วยกระเสียวและป่า
เขาราวเทียน ให้รักษาไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมถ้าวรดว้ย  และต่อมาภายหลงัไดอ้อกกฎกระทรวงให้ "ป่า
หว้ยทบัเสลาและป่าห้วยคอกควาย" และ "ป่าเขาพุวนัดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน" เป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่วา่ในขณะท่ีออกกฎกระทรวง จะมีมติ ครม.ก าหนดเขตป่าไมถ้าวรแลว้หรือไม่ 
พื้นท่ีนั้นยอ่มเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงผูใ้ดจะมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินไม่ได ้และ
ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ไม่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินได้ ตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ดงันั้น น.ส.3 ก. จึงออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย พื้นท่ี
ดงักล่าวยงัคงมีสถานะเป็นป่าไมถ้าวรหรือป่าสงวนแห่งชาติแลว้แต่กรณี 

ต่อมา ครม.ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2536 และวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2536 ให้น าป่าสงวน
แห่งชาติทั้ง 5 ป่า ในส่วนท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมมาด าเนินการปฏิรูปท่ีดิน แต่ ส.ป.ก.ยืนยนัวา่ ส.ป.ก.
มิไดเ้ขา้ไปด าเนินการในส่วนพื้นท่ีแปลงท่ีได้มีการออก น.ส.3 ก. แลว้ดงักล่าว คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี 7) เห็นวา่ การจะออก พ.ร.ฎ.ก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินจะมีผลเป็นการเพิกถอนป่า
สงวนแห่งชาติก็ต่อเม่ือมีองคป์ระกอบครบ 2 ประการ คือ ครม.มีมติให้ด าเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น และ ส.ป.ก.จะน าท่ีดินแปลงนั้นไปด าเนินการปฏิรูปท่ีดิน
ดว้ย เม่ือขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ ส.ป.ก.ยงัมิไดเ้ขา้ไปด าเนินการในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติบริเวณใด 
พื้นท่ีนั้นยงัคงมีสถานะเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติอยูเ่ช่นเดิม2 

1.2 การแก้ไขปัญหา 
ในทางขอ้เท็จจริงในพื้นท่ีไม่มีสภาพความเป็นป่าหลงเหลืออยู่แล้ว และประชาชนน า

เอกสารสิทธิไปจ านองกบัธนาคารเป็นส่วนใหญ่ เม่ือตีความเช่นน้ีจะท าให้ธนาคารเร่งรัดหน้ีสิน 
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หรือไม่รับจ านอง ซ่ึงสวนทางกบันโยบายแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน หากมีการเพิกถอนอาจมีการ
ฟ้องร้องซ่ึงมีปัญหาตามมาอีกมาก ท่ีส าคญัประชาชนตอ้งการ  น.ส.3 ก. มากกวา่ ส.ป.ก.4-01 และ
ตอ้งการใหเ้พิกถอนสภาพป่า 

ต่อมายงยุทธ  ติยะไพรัช รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลง
นามในบนัทึกร่วมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัใหจ้งัหวดัอุทยัธานีด าเนินการ 5 ขอ้ คือ  

(1) กนัแนวเขต โดยให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัตั้งคณะท างาน กนัพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยั ส่วน
ราชการ ตลาด อาคารพาณิชย ์ท่ีมี น.ส.3 ก. โดยจะออกโฉนดให ้ 

(2) พื้นท่ีท าการเกษตรท่ีไดม้าโดยชอบตามกฎหมายเดิม ทั้งนิคมสหกรณ์หรือการปฏิรูป
ท่ีดินถือไดไ้ม่เกินรายละ 50 ไร่ หากเกิน 50 ไร่ข้ึนไปและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หมด ให้
นายอ าเภอเจรจาตดัท่ีดินปลูกพืชระยะสั้น ออ้ย มนัส าปะหลงั หรือระยะยาว 10-20 ปี เม่ือไดผ้ลผลิต
ใหจ่้ายค่าเช่า โดยท าสัญญากบัทางราชการ  

(3) กรณีท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างแนวเขตป่าไม ้ ให้กนัพื้นท่ีถูกตอ้งออกมาให้ชัดเจน โดยให้
นายอ าเภอ ป่าไม ้ท่ีดิน ชาวบา้นท าความตกลงกนั  

(4) เม่ือปรับปรุงแนวเขตป่าไมแ้ลว้ ท่ีดินผนืใดยงัคงอยูใ่นเขตป่า แต่ไม่ใช่ตน้น ้าล าธาร 
สภาพเส่ือมโทรม ใหก้รมป่าไมพ้ิจารณาออกเอกสารสิทธิท ากิน (ส.ท.ก.) ใหผู้ค้รอบครองเพื่อท ากิน 
และ  

(5) ชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าไมเ้ดิมและหมดสภาพป่าหรือเส่ือมโทรม ใหก้รมป่าไมพ้ิจารณา
ประกาศเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมเพื่อออกเอกสารสิทธิ3 

1.3 บทวเิคราะห์ 
ปัญหาท่ีตอ้งพิจารณาต่อไปคือ การใช้หลกัรัฐศาสตร์แกไ้ขปัญหา กรณีการออกเอกสาร

สิทธิ น.ส.3 ก.โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายในพื้นท่ี 3 อ าเภอจงัหวดัอุทยัธานีน้ีเป็นไปตามหลกันิติธรรม
หรือไม่ 

หากพิจารณาหลกันิติธรรม ซ่ึงเป็นหลกัการธรรมาภิบาลท่ีบุคคลทุกคน สถาบนัและองคก์ร
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีไดป้ระกาศใช้ โดยมี
การบงัคบัใชอ้ยา่งเท่าเทียม และการใชต้ดัสินพิพากษาอยา่งอิสระและสอดคลอ้งกบับรรทดัฐานและ
มาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ยงัก าหนดให้มีการวดัค่าดว้ยวา่ไดมี้การยึดหลกัการใน
เร่ืองความเป็นส่ิงสูงสุดของกฎหมาย ความเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย หลกัภาระรับผิดชอบต่อ
กฎหมาย ความยติุธรรมในการใชก้ฎหมาย หลกัการแบ่งแยกอ านาจ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ความชดัเจนของกฎหมาย การหลีกเล่ียงการกระท าท่ีไร้กฎเกณฑ์เป็นไปตามอ าเภอใจ และความ
โปร่งใสทางกฎหมาย4  
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 ปัญหาขอ้พิพาทในกรณีน้ี  เกิดจากความบกพร่องในการท างานของหน่วยงานรัฐท่ีไม่มีการ
ประสานงานกนัระหว่างกรมท่ีดินและกรมป่าไม ้และการใช้แผนท่ีในการก าหนดเขตพื้นท่ีคนละ
ฉบบั  ก่อให้เกิดการด าเนินงานท่ีผิดพลาด  ส่งผลกระทบต่อสิทธิในท่ีดินของประชาชนในพื้นท่ี 3 
อ าเภอในจงัหวดัอุทยัธานีท่ีสุจริตและเสียค่าตอบแทนในการซ้ือท่ีดินดงักล่าว การเพิกถอนหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์ในพื้นท่ี 3 อ าเภอ ยอ่มไม่เป็นผลดีต่อประชาชน อนัจะก่อให้เกิดปัญหาดา้น
ความสงบเรียบร้อย  เน่ืองจากกระทบสิทธิของประชาชน ประกอบกับท่ีดินส่วนใหญ่เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัหน้ีในการกูย้ืมเงินไปลงทุน อนัจะส่งผลให้ธนาคารใน 3 อ าเภอไม่สามารถ
บงัคบัช าระหน้ีได้  ซ่ึงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวดัอุทัยธานีได้  นอกจากน้ีการออก
หนังสือรับรองการท าประโยชน์มิได้กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน  และประชาชนในพื้นท่ีก็มิได้
กระท าการละเมิดกฎหมายแต่อยา่งใด   หากแต่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีมีดว้ยกนัหลายเร่ือง  
คือ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 ประมวลกฎหมายท่ีดิน และบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  แต่เน่ืองจากการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐตามพ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ.2507 ประมวลกฎหมายท่ีดิน เกิดความผิดพลาดขดัแยง้กนั  เพื่อก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในสังคมและหน่วยงานรัฐตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีไปตามหลกันิติธรรม  การให้ความคุม้ครองสิทธิ
ในทรัพยสิ์นแก่ประชาชนในพื้นท่ีท่ีสุจริต  จึงถือวา่ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคม   
 
2.  กรณปัีญหาการบุกรุกทีด่ินจังหวดัล าพูน 

 

 ปัญหากรณีการบุกรุกท่ีดินจงัหวดัล าพนูไดเ้ร่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2540 ซ่ึงเป็นช่วงเศรษฐกิจฟอง
สบู่แตก  ท าให้ชาวบา้นจ านวนมากอพยพกลบัไปยงัชุมชนท่ีตนเองเคยอยู ่ในระหว่างปี 2543 และ 
2545 เกษตรกรไร้ท่ีดินรวมตวักนัเป็นขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อการปฏิรูปท่ีดิน และมีปฏิบติัการยึด
ครองท่ีดินท่ีถูกทิ้งร้างและท่ีดินท่ีมีขอ้พิพาทใน พื้นท่ีของตน เกษตรกรจ านวน 3,798 คนเขา้ร่วมใน
ขบวนการปฏิรูปท่ีดินชุมชน และมีการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินท่ีถูกทิ้งร้างจ านวน 14,309 ไร่ และยงัมี
การน าระบบถือครองท่ีดินแบบใหม่มาใช้ท่ีเรียกว่า ‚โฉนดชุมชน‛ และมีการจดัท าระเบียบและ
หน่วยงานเพื่อการบริหารท่ีดินอยา่งย ัง่ยืน โดยสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เรียกร้องรัฐบาล
ใหน้ าท่ีดินของเอกชนมาจดัสรรใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน ในปี 2544 มูลนิธิสถาบนัท่ีดินรายงานวา่ 70% 
ของท่ีดินซ่ึงมีการครอบครองหรือมีการโฉนดตามกฎหมาย ไดถู้กทิ้งร้างหรือถูกปล่อยไวเ้ฉย ๆ ไม่มี
การน ามาใช้ประโยชน์ หรือไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์เต็มท่ี ในเดือนเมษายน 2544 สหพนัธ์
เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) มีขอ้ตกลงกบัรัฐบาลให้สอบสวนสถานภาพการถือครองท่ีดินประเภท
ต่าง ๆ และเร่ิมโครงการปฏิรูปท่ีดินน าร่องท่ี จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าพูน5  ท าให้มีการบุกรุก
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ท่ีดินรกร่างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ในหลายพื้นท่ี เดือน
เมษายน 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติใหฟ้้องร้องด าเนินคดีต่อการบุกรุกท่ีดิน  
 2.1 สถานการณ์การต่อสู้ของเครือข่ายปฏิรูปทีด่ิน 
 เกษตรกรซ่ึงไม่มีท่ีดินท ากิน ใน จงัหวดัล าพูน โดยการสนับสนุนของสหพนัธ์เกษตรกร
ภาคเหนือ (สกน.) ไดเ้ขา้ส ารวจและครอบครองและท าประโยชน์ จนถูกจบักุมในขอ้หาบุกรุกใน
พื้นท่ีต่อไปน้ี 

ในพื้นที่อ าเภอบ้านโฮ่ง  กลุ่มเกษตรอ้างว่า บ้านศรีเต้ีย ต.ศรีเต้ีย มีการออกโฉนดทบัท่ี
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกนัเน้ือท่ี 1,200 ไร่ บา้นดงข้ีเหล็ก ต.ศรีเต้ีย มีการออก
โฉนดท่ีดินทบัท่ีสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกนั และพื้นท่ีโครงการจดัสรรหนอง
ปลาสวายเน้ือท่ี 1,000 ไร่ บา้นหล่ายแกว้ ต.ศรีเต้ีย นายทุนกวา้นซ้ือท่ีดินทิ้งร้างไว ้เน้ือท่ี 50 ไร่ บา้น
ท่ากอม่วง ต.หนองปลาสวาย  และออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีสาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้
ร่วมกนั และพื้นท่ีโครงการจดัสรรหนองปลาสวาย เน้ือท่ี 1,000 ไร่ บา้นหนองเขียด ต.หนองปลา
สวาย มีการออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใชร่้วมกนั และพื้นท่ีโครงการ
จดัสรรหนองปลาสวาย เน้ือท่ี 1,700 ไร่ บ้านหนองสูน ต.หนองปลาสวาย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน 
นายทุนออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกนั 
พื้นท่ีโครงการจดัสรรท่ีดินหนองปลาสวาย และโครงการพระราชด าริลุ่มน ้ าแม่ปิง รวมเน้ือท่ี
ทั้งหมด 1,700 ไร่ 

ในพืน้ที่อ าเภอป่าซาง กลุ่มเกษตรอา้งว่า บา้นไร่ดง ต.น ้ าดิบ นายทุนออก น.ส.3 ก. โดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมายโดยใช้ สค.1 จากพื้นท่ีอ่ืนมาสวมออก น.ส.3 ก. รวมเน้ือท่ี 426 ไร่ บา้นโป่งรู ต.
นครเจดีย ์มีการออก ส.ป.ก.4-01 โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (ออกให้กบันายทุน) และทิ้งท่ีดินให้รก
ร้างเน้ือท่ี 303 ไร่  บา้นสันหา้งเสือ ต.นครเจดีย ์นายทุนทิ้งท่ีดินให้รกร้าง ศาลสั่งยึดท่ีดิน เน้ือท่ี 325 
ไร่ บา้นสันป่าฮกั ออก ส.ป.ก.4-01 โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย (ออกให้กบันายทุน) และทิ้งท่ีดินให้รก
ร้าง เน้ือท่ี 40 ไร่ บา้นไร่กอค่า ต.นครเจดีย ์อ.ป่าซาง จ.ล าพนู นายทุนออกโฉนดท่ีดินโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย ออกทบัท่ีดิน ส.ป.ก. ล าหว้ย และพื้นท่ีมีความลาดชนัเกิน 35% ทิ้งท่ีดินให้รกร้างวา่งเปล่า 
เน้ือท่ี 180 ไร่ บา้นนครเจดีย ์ต.นครเจดีย ์นายทุนออก น.ส.3ก. โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ทบัท่ีดิน
ชลประทาน ทิ้งท่ีดินให้รกร้างวา่งเปล่า บา้นพระบาท ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพูน นายทุนทิ้งท่ีดิน
ใหร้กร้างวา่งเปล่า เน้ือท่ี 330 ไร่ 

ในพืน้ที่อ าเภอจอมทอง กลุ่มเกษตรอา้งวา่ บา้นคานาอนั ต.สบเต้ียะ นายทุนทิ้งท่ีดินให้รก
ร้างว่างเปล่า เน้ือท่ี 40 ไร่ และเป็นท่ีดินเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิเน้ือท่ี 60 ไร่ บา้นดอยหล่อ ต.ดอย
หล่อ ก่ิง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นายทุนทิ้งท่ีดินใหร้กร้างวา่งเปล่า เน้ือท่ี 557 ไร่ 
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ในพื้นท่ีก่ิง อ.เวียงหนองล่อง บา้นเวียง ต.หนองล่อง นายทุนออกโฉนดท่ีดินทบัหนองน ้ า
สาธารณประโยชน์ เน้ือท่ี 52 ไร่ บา้นท่าหลุก ต.หนองล่อง ก่ิง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน นายทุน
ออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีสาธารประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกนั เน้ือท่ี 700 ไร่ บา้นแพะใต ้ต.
หนองล่อง ก่ิง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน นายทุนออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีสาธารณประโยชน์ประเภท
พลเมืองใชร่้วมกนั เน้ือท่ี 600 ไร่ 
 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2545 เครือข่ายองค์กรประชาธิปไตย องค์กรภาคประชาชน 
เครือข่ายสลมั 4 ภาค ไดย้ื่นหนงัสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยผา่นนายสุธี สุทธิสมบูรณ์ รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกเลิกมติ  ครม.วนัท่ี 23 เมษายน 2545 ท่ี
ให้ขา้ราชการฝ่ายปกครองใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่งเด็ดขาดกบัขบวนการภาคประชาชน ซ่ึง
เสมือนเป็นการเปิดช่องให้มีการจบักุมเกษตรกรในจงัหวดัล าพูน 25 คน และถูกออกหมายจบั 67 
คน โดยตั้งขอ้หาบุกรุก รวมทั้งหมด 1067 คดี ซ่ึงเห็นวา่รัฐบาลแกไ้ขปัญหาผิดทาง พร้อมทั้งขอให้
นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งตรวจสอบและสั่งการให้กรมท่ีดินเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีไดม้าโดยมิชอบ
ตามกรอบ ครม.วนัท่ี 9 เมษายน และขอใหรั้ฐบาลมีนโยบายการปฎิรูปท่ีดินอยา่งเป็นธรรม โดยการ
เก็บภาษีอตัรากา้วหนา้ เพื่อกระจายการถือครองท่ีดินจากผูท่ี้มีท่ีดินแต่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ให้ถึงแก่
เกษตรกรผูย้ากไร้และคนจนท่ีไร้ท่ีอยูอ่าศยัอยา่งเป็นธรรม6  

ในปี 2549 ขบวนการปฏิรูปท่ีดินของสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือไดร่้วมมือกบัเครือข่าย
ปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทยรณรงคเ์พื่อเกษตรกรไร้ท่ีดินทัว่ประเทศ เสนอให้เช่ือมโยงนโยบายการ
จดัสรรท่ีดินอย่างเท่าเทียมเขา้กบัการจดัตั้งกองทุนท่ีดิน การเก็บภาษีท่ีดินในอตัราก้าวหน้าและ
ด าเนินโครงการออกโฉนดชุมชนเม่ือปลายปี 2550 รัฐบาลไทยไดต้อบรับต่อขอ้เสนอของเครือข่าย
ปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทย โดยมีการตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการอ านวยการเพื่อแกไ้ขปัญหา
ของเครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทย7  เพื่อให้มีการออกโฉนดชุมชนตามกฎหมาย  การจดัตั้ง
ธนาคารท่ีดินแห่งชาติซ่ึงท าหนา้ท่ีประสานงานการจดัสรรท่ีดินให้กบัเกษตรกรท่ีมีรายไดน้อ้ยและ
ไร้ท่ีดิน และการเสนอร่างกฎหมายเพื่อเก็บภาษีท่ีดินในอตัรากา้วหนา้ ท าให้ในหลายพื้นในจงัหวดั
ล าพูนมีการออกโฉนดชุมชน  เช่นบา้นสันปูเลย หมู่ท่ี 2 ต.ศรีเต้ีย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูน มีการออก
โฉนดชุมชนจ านวน 481 แปลง เน้ือท่ีรวมประมาณ 1,440 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ให้แก่ประชาชน
จ านวน 400 รายมูลค่า 300 ลา้นบาท8 และหมู่ 3 บา้นแม่อาว ต.นครเจดีย ์อ.ป่าซาง จ.ล าพูน โดย
พื้นท่ี ท่ีสามารถออกเป็นโฉนดชุมชนมี 142 ไร่ 92 ตารางวา ราษฎร จ านวน 259 คน จาก 89 
ครัวเรือน9 เป็นตน้ ท าใหใ้นหลายพื้นท่ีมีการบุกรุกท่ีดินเพื่อเรียกร้องใหอ้อกโฉนดชุมชน 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
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2.2 สถานการณ์ของการต่อสู้ของกลุ่มนายทุนทีเ่ป็นเจ้าของทีด่ิน 
 ท่ีดินท่ีเกษตรกรไร้ท่ีดินท ากิน ในจงัหวดัล าพูนเขา้ไปท าประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีดินท่ี
มีเอกสารสิทธิ (โฉนด, น.ส.3) ท่ีเจา้ของท่ีดินทิ้งร้างไม่เขา้ท าประโยชน์ ท าให้เจา้ของท่ีดินเขา้แจง้
ความด าเนินคดีกบักลุ่มเกษตรกรผูบุ้กรุกท่ีดินในทุกพื้นท่ี  บางแปลงก็เป็นหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการค ้า
ประกนัการช าระหน้ี  ท าให้ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองการบุกรุกท่ีดินในจงัหวดัล าพูนจึงทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน  เม่ือก าลงัเจา้หน้าท่ีต ารวจบุกจบักุมด าเนินคดีกบัผูบุ้กรุกท่ีดิน ท าให้มีคดีอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาคดีของศาลเป็นจ านวนมาก  และในหลายคดีท่ีศาลลงโทษจ าเลยในขอ้หาบุกรุก  
บางรายไดถู้กลงโทษจ าคุกไปแลว้ เช่น ชาวบา้นบา้นท่าหลุก ต.หนองล่อง ก่ิง อ.เวียงหนองล่อง จ.
ล าพนู ไดถู้กลงโทษจ าคุกจ านวน 20 ราย  ในจ านวนน้ีเสียชีวติไปแลว้ 2 ราย และท่ีบา้นดงข้ีเหล็ก ต.
ศรีเต้ีย อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพูนจ านวน 2 ราย  ทั้งหมดไดรั้บการอภยัโทษเม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 255310  
และนายทุนบางคนก าลังด าเนินการฟ้องร้องเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเพิกถอนหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ดงักล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย11 และในบางคดีชาวบา้นยอมรับว่าเป็นท่ีดินของ
นายทุนจริงแต่มีการทิ้งร้างไม่ท าประโยชน์ในท่ีดิน เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ของปัญหา คงตอ้ง
ศึกษากรณีตวัอยา่ง ดงัน้ี 

กรณีตวัอย่างท่ี 1 ความขดัแยง้ในหมู่บา้นไร่ดง บา้นแม่อาว ราวประมาณปี พ.ศ.2500 
บรรพบุรุษของตระกูลนนัทขวา้ง ไดถ้ากถางพื้นที่บางส่วนโดยจา้งชาวบา้นในหมู่บา้นไร่ดง บา้น
แม่อาวช่วยปรับพื้นท่ีและปลูกตน้ไม ้ต่อมาท่ีดินผืนดงักล่าวถูกปล่อยทิ้งไวแ้ละไม่มีคนใครเขา้มา
ดูแลหรือเขา้มาใช้ประโยชน์ เดือนพฤศจิกายนปี 2543 ชาวบา้นในหมู่บา้นไร่ดง บา้นแม่อาวนอ้ย
และบา้นหนองสมณะใตท่ี้มีชายเขตของหมู่บา้นติดกบัพื้นท่ีดงักล่าวจึงรวมตวักันจ านวน 282 
ครอบครัว ร่วมกันถากถางเพื่อปรับพื้นท่ี ส าหรับท าการเพาะปลูกพืช แต่หลังจากเข้าถากถางได้
ประมาณ 1 ชัว่โมง ท่ีดินจ านวน 426 ไร่ สมาชิกในตระกูลนนัทขวา้งเขา้มาอา้งสิทธิความเป็นเจา้ของ 
และอา้งวา่ไดค้รอบครองโฉนดท่ีดินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  บุคคลในตระกูลนนัทขวา้งจะไดด้ าเนินการ
ทางกฎหมายดว้ยการฟ้องร้องขอ้หาบุกรุกทรัพยสิ์นผู ้อ่ืนกบัชาวบา้น แต่ชาวบา้นยงัคงท าการเพาะปลูก
ในท่ีดินผืนดงักล่าวต่อไป พร้อมกบัท าการตรวจสอบการไดม้าและความถูกตอ้งของการไดม้าซ่ึง
เอกสารสิทธ์ิท่ีตระกูลนนัทขวา้งไดก้ล่าวอา้งแต่เม่ือท าการตรวจสอบในตอนหลงั พบวา่ มีเพียง 290 
ไร่เท่านั้น ท่ีมีเอกสารสิทธิหรือโฉนด ส่วนท่ีเหลืออีก 136 ไร่ นั้นเป็นเพียงการอา้งสิทธิครอบครอง 
โดยไม่มีหลกัฐานมายนืยนัและรับรองการไดม้า12    

กรณีตวัอย่างท่ี 2 บ้านแพะใต้และบา้นท่าหลุก ปี พ.ศ.2533 ได้มีนายทุนจากจงัหวดั
เชียงใหม่ ในนามบริษทัอินทนนท์การเกษตรไดเ้ขา้มาด าเนินการออกโฉนดท่ีดิน  ตามโครงการ
เร่งรัดออกโฉนดท่ีดินโดยการเดินส ารวจ ในพื้นท่ีท่ีบริษทัไดซ้ื้อจากชาวบา้นท่ีมีหลกัฐานแสดงการ
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ถือครองท่ีดิน (น.ส.3 และสค.1) บางส่วนในเขตบา้นแพะใตแ้ละบา้นท่าหลุก และไดน้ าพื้นท่ี
ทั้งหมดไปจดัสรรเป็นรีสอร์ท สวนเกษตรขนาดใหญ่(ปลูกล าไย) และ แบ่งแปลงขาย พร้อมกนัน้ี
บางบริษทัท่ีมีท่ีดินใกลเ้คียงไดม้อบท่ีดินจากการกวา้นซ้ือให้ เป็นท่ีตั้งศูนยร์าชการ คือ ก่ิง อ.เวียง
หนองล่องในปัจจุบนั เพื่อเป็นแรงกระตุน้การซ้ือท่ีดินในแปลงจดัสรรบริษทัอินทนนท์การเกษตร
ไดน้ า โฉนดท่ีดินเขา้จ านองกบับริษทัเงินทุนหลกัทรัพย(์ไฟแนนท)์ และ ธนาคารกรุงไทยมูลค่า
อย่างน้อย 40 ลา้นบาท ในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าปี พ.ศ.2540 การเขา้ยึดท่ีดินขยายตวัออกไปอย่าง
เงียบๆ สู่หมู่บา้นใกลเ้คียง เพราะชาวบา้นตระหนกัแลว้วา่นายทุนไดป้ล่อยท่ีดินให้รกร้างมาหลายปี
แลว้ ในช่วงท่ีเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่า โครงการจดัสรรท่ีดินขายลม้เหลว นายทุนเร่ิมถอนตวั
ออกจากพื้นท่ี จึงเป็นการเปิดพื้นท่ีใหช้าวบา้นเขา้ไปท ากินในท่ีดินท่ีถูกทิ้งร้าง       

สถานการณ์ของการต่อสู้ของกลุ่มนายทุนท่ีเป็นเจ้าของท่ีดิน คงใช้กระบวนการทาง
กฎหมายในการด าเนินคดีแก่ผูบุ้กรุก กรณีตวัอยา่งท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ เจา้ของท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิทุก
แปลงยงัคงหวงกนัท่ีไดไ้ว ้ โดยการแสดงตวัวา่เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและฟ้องร้องด าเนินคดี
ทนัทีท่ีทราบวา่มีการบุกรุกท่ีดิน 

2.3 บทวเิคราะห์สภาพปัญหา 
กรณีปัญหาการบุกรุกท่ีดินในจงัหวดัล าพนู ก่อให้เกิดแนวคิดในการจดัการท่ีดินในรูปแบบ

ใหม่ในลกัษณะกรรมสิทธ์ิรวมของชุมชน  การสร้างหลกัเกณฑ์และรูปแบบการจดัการท่ีดินร่วมกนั
ของคนในชุมชนมีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 6613 ท่ีรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์
บ ารุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง
สมดุลและย ัง่ยนื โดยกลุ่มเกษตรกรไร้ท่ีดินท ากิน เช่ือวา่ ยุทธวิธีการต่อสู้ของพวกเขายึดถือหลกันิติ
ธรรมอยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากพวกเขายอมเขา้สู่กระบวนการของกฎหมาย ยอมติดคุกติดตะรางเพื่อ
แลกกบัความยุติธรรมของสังคม การ เคล่ือนไหวต่อสู้ของคนจนไม่มีเส้น ไม่มีอภิสิทธ์ิ ไม่มีการ
ต่อรองไม่ใหเ้อาคดีความ ถือวา่เป็นการเมืองภาคประชาชนท่ีก าลงัเคล่ือนไหวอยา่งเขม้แขง็14  

หากมองในมุมของกลุ่มนายทุนซ่ึงผูมี้สิทธิในท่ีดินตามเอกสารสิทธิ (โฉนด, น.ส.3)  โดย
เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินมีโฉนดและมีสิทธิครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายในท่ีดินท่ีมีหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) ซ่ึงเป็นสิทธิในท่ีทรัพยสิ์นท่ีไดก้ารรับรองคุม้ครองตามบทบญัญติั
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 4115 และการจ ากดัสิทธิในทรัพยสิ์นจะท า
ไดแ้ต่โดยกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะเท่านั้น ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 137516

ก าหนดให้ผูท่ี้ถูกแย่งการครอบครอง(ท่ีดินส าหรับท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์) ตอ้ง
ฟ้องร้องภายใน 1 ปี นบัแต่เวลาถูกแยง่การครอบครอง เท่านั้น หากเกิน 1 ปี ยอ่มไม่มีสิทธิฟ้องเรียก
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คืนท่ีดิน และมาตรา 138217 ก าหนดวา่บุคคลท่ีเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยข์องผูอ่ื้นไวโ้ดยความ
สงบและโดยเปิดเผยดว้ยเจตนาเป็นเจา้ของ ติดต่อกนัเป็นเวลาสิบปี บุคคลนั้นไดไ้ปซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
โดยการครอบครองปรปักษ ์  

อยา่งไรก็ตามในระบบกรรมสิทธ์ิของปัจเจกชนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 
1336 บญัญติัว่า ‚ภายในบงัคบัแห่งกฎหมายเจา้ของทรัพยสิ์นมีสิทธ์ิใชส้อยและจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ของตนและไดซ่ึ้งดอกผลแห่งทรัพยสิ์นนั้นกบัทั้งมีสิทธ์ิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสิ์นของตนจาก
บุคคลท่ีไม่มีสิทธ์ิจะยึดถือไวแ้ละมีสิทธิขดัขวางไม่ให้ผูอ่ื้นสอดเขา้เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นนั้นโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย‛  ดงันั้น กลุ่มนายทุนท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินจึงมีสิทธิขดัขวางไม่ให้ชาวบา้นเขา้มาบุก
รุกในท่ีดินของตน โดยการแจ้งความด าเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรท่ีบุกรุกท่ีดินโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ซ่ึงมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36218  จึงเป็นการใชสิ้ทธิโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี กฎหมายมิได้ให้เอ้ือต่อกลุ่มเจ้าของท่ีดินให้สามารถเขา้ถึงสิทธิในท่ีดินเท่านั้น  
กฎหมายไดบ้ญัญติัถึงการเสียสิทธิของกลุ่มเจา้ของท่ีดินเช่นกนั  หากเจา้ของท่ีดินมีการทอดทิ้งไม่ท า
ประโยชน์ในท่ีดิน หรือปล่อยท่ีดินให้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าเกินก าหนดเวลา 5 ปีติดต่อกนัส าหรับ
ท่ีดินมีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ และ 10 ปีติดต่อกนัส าหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน ตามประมวล
กฎหมายท่ีดินมาตรา 619 ให้อ านาจอธิบดีไดย้ื่นค าร้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอนหนงัสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินดงักล่าว ใหท่ี้ดินนั้นตกเป็นของรัฐได ้ทั้งน้ีเพื่อใหท่ี้ดินมีการเขา้ใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน ซ่ึงจะท าให้
มีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและรายได้
ของประชาชน  แต่เน่ืองจากประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 6 มิไดถู้กบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัท าให้เกิด
ปัญหาท่ีดินมิไดถู้กน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลผลิตหรือสินคา้ทางการเกษตร  ซ่ึงหากกลุ่ม
เกษตรใช้กระบวนการเรียกร้องให้ภาครัฐบงัคบัใช้ประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 6 อย่างจริงจงั 
เพื่อให้ท่ีดินตกเป็นท่ีดินของรัฐ ซ่ึงหน่วยงานรัฐโดยกรมท่ีดินสามารถน าท่ีดินมาจดัสรรให้แก่
เอกชนและออกเป็นโฉนดชุมชนยอ่มเป็นการด าเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  แต่การบุกรุกท่ีดินของ
เจา้ของท่ีดินซ่ึงมิได้มีการละทิ้งท่ีดินและยงัคงหวงกนัท่ีดินของตนอยู่ จึงเป็นการละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยให้การรับรอง
คุม้ครองเช่นกนั  

ดว้ยความเคารพในความเห็นของทุกฝ่าย  เกษตรกรผูบุ้กรุกท่ีดินเหล่าน้ีไดอ้พยพไปท างานนอก
พื้นท่ีมาหลายปี  และกลุ่มนายทุนได้ซ้ือท่ีดินมาจากผูค้รอบครองเดิม และครอบครองท่ีดินเข้าท า
ประโยชน์จนกระทัง่ด าเนินการท าเอกสารสิทธิในท่ีดิน  ซ่ึงมิไดมี้ผูใ้ดโตแ้ยง้หรือคดัคา้นการออกเอกสาร
สิทธิแต่อยา่ง ดงันั้น การท่ีศาลมีค าพิพากษาลงโทษผูบุ้กรุกท่ีดิน  จึงเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็น
ธรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 28 ได้
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บญัญติัไวช้ดัวา่ “มาตรา 28  บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตน
ได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” การเขา้ไปบุกรุกท่ีดินของผูอ่ื้นจึงเป็นการใช้สิทธิของตนไปละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และท่ีส าคัญเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญให้การรับรองไวเ้ช่นกนั  และการกระท าดงักล่าวเป็นการก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยในสังคม  ท าใหมี้ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้   

การท่ีกลุ่มนกัวิชาการและกลุ่มนกัสิทธิมนุษยชน ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าการปรับใช้กฎหมาย
ของศาลไทยมิได้เข้าใจบริบททางสังคม ท าให้คนจนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม20  
เน่ืองจากศาลไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของประชาชน และถูกตรวจสอบจากประชาชนใน
บริบทสังคมประชาธิปไตย21  และศาลยุติธรรม เป็นกลไกยบัย ั้งการใช้สิทธิของคนจนในการต่อสู้
กระทัง่สลายการลุกข้ึนต่อสู้ของประชาชน22  โดยมองว่าการเขา้ไปบุกรุกท่ีดินจงัหวดัล าพูนเพื่อน า
ท่ีดินมาจดัใหแ้ก่คนในชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์ในลกัษณะของกรรมสิทธ์ิรวมในคร้ังน้ี เป็นการสร้างความ
เป็นธรรมใหก้บัคนจนในการเขา้ถึงสิทธิในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  ลดความเหล่ือมล ้าและสร้างความ
เท่าเทียมกนัใหก้บัคนในสังคม  จึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งและสร้างความสับสนใหก้บัสังคม  รวมทั้ง
ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาอยา่งมากมาย  เพราะในท่ีสุดการบุกรุกท่ีดินในจงัหวดัล าพูนไดก้ลายเป็นรูปแบบ 
(Model) ใหก้บักลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัอ่ืน จนกลายเป็นขอ้พพิาทปัญหาเร่ืองท่ีดินในหลายพื้นท่ี เช่น  

-กรณีพิพาทท่ีดินสวนปาล์ม 1,486 ไร่ ท่ีชาวบา้นชุมชนสันติพฒันา ต.บางสวรรค ์อ.พระ
แสง จ.สุราษฎร์ธานี ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง แผนกคดีส่ิงแวดล้อม เป็นคดีหมายเลข 
ด า 1373/2556 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2556 ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนค าสั่งไม่เพิกถอนหนงัสือ
รับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) 10 แปลง และโฉนดท่ีดินจ านวน 13 ฉบบั ตาม ม.61 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดินออกใหบ้ริษทัสหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (มหาชน)23  

-การบุกยึดท่ีดินของบริษทัไทยเมลอน โดยอา้งสิทธิชุมชนตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ
สร้างชุมชนในเดือนมิถุนายน 255424  

-กรณีสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค ไดน้ าชาวบา้นเขา้ยึด
พื้นท่ีในความดูแลและรอขายทอดตลาดของบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) โดยให้เหตุผลวา่
เป็นท่ีดินวา่งเปล่าไม่ใชป้ระโยชน์นานกวา่ 10 ปี จึงควรจดัสรรให้ชาวบา้นเขา้ไปท ากินโดยชอบ
ธรรมในช่วงปี พ.ศ.2553 5 อ าเภอ 6 จงัหวดัภาคอีสานไดแ้ก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี 
หนองคาย บุรีรัมย ์สระแกว้25 เป็นตน้ 
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3. หลกันิติธรรมกบัปัญหาการถือครองทีด่ิน 
หลกันิติธรรม คือ  ความคาดหมายไดข้องการกระท าของรัฐ ความชดัเจนของกฎหมาย  

ความมัน่คงของกฎหมาย ความเป็นกฎเกณฑท์ัว่ไปของกฎหมาย ความเป็นอิสระของศาล การเคารพ
ในหลกัความยุติธรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม  ใน
ยุคหลงัมีผูอ้ธิบายลกัษณะของกฎหมายท่ีจะช่วยสร้างให้เกิดการปกครองตามหลกันิติธรรม ดงัเช่น
ค าอธิบายของ Lon L. Fuller นกันิติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงชาวอเมริกนัท่ีเห็นวา่กฎหมายท่ีจะท าให้หลกั 
นิติธรรมปรากฏเป็นจริงไดน้ั้นตอ้งมีลกัษณะส าคญั26 คือ 

-กฎหมายจะตอ้งบงัคบัเป็นการทัว่ไปกบับุคคลทุกคน ไม่เวน้แมแ้ต่องคก์รเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
-กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการประกาศใชอ้ยา่งเปิดเผย 
-กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการตราข้ึนให้มีผลบงัคบัไปในอนาคต ไม่ใช่ตราข้ึนเพื่อใช้บงัคบั

ยอ้นหลงัไปในอดีต 
-กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการตราข้ึนโดยมีขอ้ความท่ีชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงมิให้เกิดการบงัคบั

ใชท่ี้ไม่เป็นธรรม 
-กฎหมายจะตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีขดัแยง้กนัเอง 
-กฎหมายจะตอ้งไม่เรียกร้องใหบุ้คคลปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่อาจเป็นไปได ้
-กฎหมายตอ้งมีความมัน่คงตามสมควร แต่ก็จะตอ้งเปิดโอกาสให้แกไ้ขให้สอดคลอ้งกบั

สภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้
-กฎหมาย ท่ีไดรั้บการประกาศใชแ้ลว้จะตอ้งไดรั้บการบงัคบัใหส้อดคลอ้งตอ้งกนั กล่าวคือ

ตอ้งบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามเน้ือหาของกฎหมายท่ีไดป้ระกาศใชแ้ลว้นั้น 
3.1 การใช้หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ไม่ชอบด้วย

กฎหมายใน 3 อ าเภอ จังหวดัอุทยัธานี   
กรณีการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ไม่ชอบด้วยกฎหมายในจงัหวดัอุทยัธานี  และรัฐไม่

ด าเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิดังกล่าว  มิใช่การไม่บังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด  หากแต่
หน่วยงานรัฐไดใ้ชห้ลกันิติธรรมในการแกไ้ขปัญหาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปเน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของชุมชน  โรงเรียน ท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากินของคนในชุมชน  
การไม่เพิกถอนน.ส.3 มิไดก้ระทบสิทธิของบุคคลหน่ึงบุคคลใดแต่อยา่งใด  ในทางตรงขา้ม การเพิก
ถอน น.ส.3 ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนผูมี้ น.ส.3 ทั้ง 3 อ าเภอในจงัหวดัอุทยัธานีท่ีสุจริต 
และก่อให้เกิดความไม่มัน่คงในสิทธิในทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานท่ีผิดพลาดของ
หน่วยงานรัฐ อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  และระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส.3  เน่ืองจาก น.ส.3 ของประชาชนใน 3 อ าเภอส่วน
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ใหญ่เป็นหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัหน้ีเงินกูใ้นธนาคารพาณิชยท่ี์ตั้งอยูใ่น 3 อ าเภอ  ดงันั้น การท่ี
หน่วยงานรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ใช้ดุลพินิจไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส.3 จึงเป็นการปฏิบติั
หน้าท่ีโดยใช้หลกันิติธรรม อนัก่อให้เกิดความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นท่ี 3 อ าเภอใน
จงัหวดัอุทยัธานี และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนๆ 

3.2   การใช้หลกันิติธรรมในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ินในจังหวดัล าพูน 
แต่ส าหรับกรณีการบุกรุกท่ีดินของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัล าพูน ก่อให้เกิดความไม่มัน่คง

ของสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคล แมว้า่สังคมจะยอมรับสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
แต่การใชสิ้ทธิชุมชนก็ตอ้งไม่กระทบต่อสิทธิของในทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ท่ีไดรั้บการรับรองคุม้ครองตามหลกัสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเช่นกนั  
แมว้า่นกัวิชาการหลายท่าน จะมองวา่การบุกรุกท่ีดินจงัหวดัล าพูนของนายทุน เพื่อน ามาจดัให้กบั
คนในชุมชนในลกัษณะของกรรมสิทธ์ิของชุมชน  โดยการน าไปออกโฉนดชุมชนท่ีห้ามจ าหน่าย 
จ่ายโอนแต่อย่างใด เป็นการใช้หลกันิติธรรมในการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้ าและความไม่เท่า
เทียมกันของคนในสังคม  แต่ด้วยความเคารพผูเ้ขียนเห็นว่า การกระท าดงักล่าวเป็นการละเมิด
กฎหมายอาญาและละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ  การกระท าดงักล่าวจึงไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  มิใช่การใช้หลักนิติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคนในสังคม  หาก
หน่วยงานภาครัฐไม่ท าความเขา้ใจในการกล่าวอา้งถึงการใช้สิทธิตามหลกันิติธรรม และให้การ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือให้มีการใช้สิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายเช่นน้ี  ย่อมส่งผลให้คนใน
สังคมไทยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมหรือไม่บงัคบัใชก้ฎหมาย  แต่จะอา้งสิทธิตามกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ในกลุ่มของตน โดยมิไดส้นใจบทบญัญติัอ่ืนท่ีใหก้ารรับรองสิทธิของผูอ่ื้นเช่นกนั   

หลกันิติธรรม จึงมีความเก่ียวพนักบัสิทธิเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาค
เพราะสิทธิทั้งสองถือเป็นพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ในสังคมประชาธิปไตยรัฐตอ้งให้
ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล เพื่อความเป็นอิสระในการด ารงชีวิต คิดและ
กระท าการต่างๆ ท่ีตอ้งการอยา่งเตม็ท่ี แมทุ้กคนมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะคิด กระท าในส่ิงท่ีตดัสินใจ
วา่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่การใชสิ้ทธิอาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้นไม่ได ้ เวน้
แต่กฎหมายท่ีผ่านความเห็นชอบจากตวัแทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยบญัญติัไว้
โดยเฉพาะ   
 
4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบนัท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้การรับรอง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิและเสรีภาพของมนุษย ์ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนัของคนใน
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สังคม และการไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  ท าให้ประชาชนต่างอ้างสิทธิท่ีกฎหมายรับรองไวเ้พื่อประโยชน์ของตน  ซ่ึง
หน่วยงานรัฐคงตอ้งบูรณาการสร้างความเขา้ใจและองคค์วามรู้ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร
และคนยากจน ได้เขา้ใจถึงสิทธิต่างๆท่ีกฎหมายให้การรับรองคุม้ครอง  กระบวนการเขา้สู่สิทธิ  
การใชสิ้ทธิ  การเรียกร้องและการต่อสู้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิ  และกระบวนการเขา้ถึงความยุติธรรม  
ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  ทั้งน้ีเน่ืองจากกฎหมายในปัจจุบนัมีอยู่เป็นจ านวนมาก  จึงเป็นธรรมดาท่ี
ประชาชนโดยทัว่ไปไม่สามารถเข้าใจในกระบวนการต่อสู้และเรียกร้องท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  
ดงันั้นภาควิชาการ  ศาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรมควรจะมีการช้ีแจง ให้
ความรู้และความเขา้ใจใหค้นในสังคมในเร่ืองเหล่าน้ี 

ในขณะเดียวกนัปัญหาการจดัการท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ  ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
กฎหมายคือให้ท่ีดินมีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเพื่อเสริมสร้างรายได้และพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งท่ีดิน จะสามารถเป็นหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัหน้ีเงินกู ้ จึงควรแกไ้ขกฎหมายให้
กลุ่มนายทุนท่ีถือท่ีดินเป็นจ านวนมากมีการท าประโยชน์ในท่ีดิน  ซ่ึงอาจจะใช้กระบวนการบงัคบั
ทางภาษีโดยให้เสียภาษีในอตัรากา้วหน้า หรืออธิบดีกรมท่ีดินตอ้งบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน 
มาตรา 6 อย่างเคร่งครัด  คือ ถ้ามีการทิ้งร้างท่ีดินไม่เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินมีโฉนดเป็นเวลา
ติดต่อกนั 10 ปี หรือท่ีดินท่ีมี น.ส.3 เป็นเวลาติดต่อกนั 5 ปี ใหด้ าเนินการยืน่ค  าร้องต่อศาลให้มีค  าสั่ง
เพิกถอนหนงัสือรับรองสิทธิดงักล่าว  ซ่ึงอาจจะใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของผูมี้ช่ือในเอกสารสิทธิ  เพื่อให้เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน
สามารถเขา้ถึงสิทธิในการเขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินในพื้นท่ี เพราะจะเกิดการจา้งงานเพื่อให้ท่ีดินมี
การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี 

แต่หากปล่อยให้สถานการณ์การเรียกร้องท่ีดินโดยการบุกรุกท่ีดินของเอกชน ซ่ึงเป็นการ
ใชสิ้ทธิโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายยงัคงด าเนินต่อไป  ยอ่มส่งผลให้ปัญหาความขดัแยง้ในการบุกรุก
ท่ีดินทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ส่งผลกระทบต่อความไม่สงบสุขของสังคม สถาบนัการเงินจะไม่
มัน่ใจในการใชเ้อกสารสิทธิ โฉนดหรือน.ส.3 เป็นหลกัประกนัเงินกู ้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
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http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n6_17052012_02 

11   คณะกรรมการวินิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล ท่ี  33/2548 ลงวนัท่ี 19 กนัยายน  
2548 
 

12 ก่ิงกาญจน์ ส านวน. การเคล่ือนไหวของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิในท่ีดิน จงัหวดัล าพนู 
ของ ‘’ วทิยานิพนธ์ เร่ือง ‘รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี พ.ศ. 2549 

http://www.onep.go.th/envnews/news_item.asp?NewsID=645
http://www.environnet.in.th/news/news_detail.asp?id=2040
http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-095-2012-TH
http://77.nationchannel.com/video/354052/
http://www.komchadluek.net/detail/20110405/94068มาร์คเล็งเดินสายแจกโฉนดชุมชนลำพูน.html#.Udy7yayUm-0
http://www.komchadluek.net/detail/20110405/94068มาร์คเล็งเดินสายแจกโฉนดชุมชนลำพูน.html#.Udy7yayUm-0
http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n6_17052012_02
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13 บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธิอนุรักษ์

หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและสิทธิ
ของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์บ ารุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

14 มองมุมภาคประชาชน : 13 ปีสมชัชาคนจน การเมืองยงัไม่เคยเห็นหวั. กรุงเทพธุรกิจ  
วนัท่ี10 ธนัวาคม 2551 Online Available : 9 July 2013,  http://www.imageplus.co.th/index. 
php?ds=content_detail&sec=2&type=&id=flEO7B0QzYn7P9bx 

15 มาตรา 41  สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและ
การจ ากดัสิทธิเช่นวา่น้ียอ่มเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

การสืบมรดกย่อมไดรั้บความคุม้ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 

16 มาตรา 1375 ถา้ผูค้รอบครองถูกแยง่การครอบครองโดยมิชอบดว้ย กฎหมายไซร้ ท่านวา่
ผูค้รอบครองมีสิทธิจะไดคื้นซ่ึงการครอบครองเวน้แต่อีก ฝ่ายหน่ึงมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นดีกวา่ซ่ึงจะ
เป็นเหตุใหเ้รียกคืนจากผูค้รอบ ครอง ได ้

การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซ่ึงการครอบครองนั้น ท่านวา่ตอ้งฟ้องภายในปี หน่ึงนบัแต่เวลาถูก
แยง่การครอบครอง 

17 มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นไวโ้ดยความสงบและโดยเปิดเผย
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ  ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็น
สังหาริมทรัพยไ์ดค้รอบครองติดต่อกนัเป็นเวลาหา้ปีไซร้ท่านวา่บุคคลนั้นไดก้รรมสิทธ์ิ 

18 มาตรา 362 ผูใ้ดเขา้ไปในอสังหาริมทรัพยข์องผูอ่ื้น เพื่อถือการ ครอบครอง
อสังหาริมทรัพยน์ั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเขา้ไปกระท าการ ใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพยข์องเขาโดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน
สองพนับาท หรือทั้งจ  า ทั้งปรับ 

19 มาตรา 6 นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศของคณะปฎิวติัฉบบัน้ีใชบ้งัคบั บุคคลใดมีสิทธิในท่ีดิน
ตามโฉนดท่ีดิน หรือหนงัสือรับรองการท า ประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ใน
ท่ีดิน หรือปล่อย ท่ีดินใหเ้ป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าเกินก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1) ส าหรับท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน เกินสิบปีติดต่อกนั 
(2) ส าหรับท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ เกินหา้ปี ติดต่อกนัใหถื้อวา่เจตนาสละ

สิทธิในท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ หรือท่ีปล่อยใหเ้ป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่า เม่ืออธิบดี

http://www.imageplus.co.th/index.%0bphp?ds=content_detail&sec=2&type=&id=flEO7B0QzYn7P9bx
http://www.imageplus.co.th/index.%0bphp?ds=content_detail&sec=2&type=&id=flEO7B0QzYn7P9bx
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ไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาล และศาลไดส้ั่งเพิกถอนหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินดงักล่าว ใหท่ี้ดินนั้น ตกเป็น
ของรัฐเพื่อด าเนินการตามประมวลกฎหมายน้ีต่อไป 

20 คดีท่ีดินล าพนูตวัอยา่งของการเขา้(ไม่)ถึงกระบวนการยติุธรรมของไทย วนัท่ี 20 มิ.ย. 
2013 Online Available: 9 July 2013,http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

A0Ug36u6VNQJ:www.learners.in.th/blogs/posts/519917ค าพิพากษาท่ีดินล าพนู&cd=5&hl=th&c 
t=clnk&gl=th 

21 เปิดอก'จ าเลย'คดีท่ีดินล าพนู บอกเล่า 'ความเป็นจริงในชั้นศาล'. ประชาธรรม วนัท่ี 23 
มิ.ย.2555. Online Available : 9 July 2013, 
http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n3_23062012_01    

22 สหพล สิทธิพนัธ์ สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต(้สกต.).  คดีท่ีดินกบัคนจน: อ านาจรัฐและการ
ลงทณัฑ.์วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553. http://www.oknation.net/blog/print.php?id=671948 

23 ปมสวนปาลม์สุราษฎร์ฯ 1,486 ไร่ นายทุน-ชาวบา้น ใครบุกรุกใคร? . ประชาไทวนัท่ี 1 
กรกาคม 2013 Online Available : 9 July 2013,   http://prachatai.com/journal/2013/07/47463 

24 เครือข่าย4ภาค บุกยดึไทยเมลอน อา้งรธน.สร้างชุมชนฉีกหนา้บสท. ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์. วนัท่ี 1 มิ.ย. 2554 Online Available : 9 July 2013,   
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1306893918 

25 วมิล กิจวานิชขจร. บสท.ร้องทุกขช์าวบา้นอีสานรุกท่ี 3 พนัไร่ - ก.เกษตรฯขู่ถูกตดัสิทธ์ิ
จดัสรรท่ีดิน.วนัพุธท่ี 21 กรกฏาคม 2010. Online Available : 10 July 2013,  
http://www.isranews.orgกระแสชุมชน/เกษตร-นวตักรรม/485-isan-villagers.html. 
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