มาตรการในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทสาธารณประโยชนแกชุมชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่เหมาะสม
Measures in the public land document title to the community appropriate in Bangkok
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การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินถือเปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสิทธิของผูเปนเจาของที่ดินวามีสิทธิ
ลัก ษณะใด เช นกรรมสิ ท ธิ์หรื อเพี ย งสิท ธิค รอบครอง การออกเอกสารสิท ธิ์ใ นที่ดินสํา หรับ พลเมืองใช
รวมกันหรือที่เรียกวาที่ดินสาธารณประโยชนเปนนโยบายและมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการกระจาย
สิทธิในการถือครองที่ดินใหแกประชาชนใชเพื่ออยูอาศัย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
การดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินประเภทสาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น
ยั ง ขาดมาตรการที่ เ หมาะสมเพราะพบป ญ หาและอุ ป สรรคที่ ทํ า ให ก ารออกเอกสารสิ ท ธิ์ ไ ม ส ามารถ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จได เชน อํานาจหนาที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองรับผิดชอบไมชัดเจน
นิติฐานะของชุมชนและประเภทของชุมชนที่สามารถดําเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ไมมีบทบัญญัติทาง
กฎหมายรวมทั้งบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวของไมมีความสอดคลองและไมสามารถดําเนินการออก
เอกสารสิทธิ์ใหแกชุมชนได
จากการวิจัยพบวา ตองมีการบัญญัติแกไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายใหมีความชัดเจนเรื่องอํานาจหนาที่
จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและสภาพหรือนิติฐานะของชุมชนใหชัดเจนเพื่อเกิดประสิทธิภาพและมี
มาตรการที่เหมาะสม
คําสําคัญ: ที่ดินสาธารณประโยชน ชุมชน
Abstract
An issue of a land document title explains the right of the land owner who has the right of
ownership or the right of possessor. The issue of the land document for community or public for
population where use for residents and activities in economy.
The process of the issue of the land in a kind of Public use land in Bangkok is lacking of
appropriate measure on account of problems and trouble on stopping the process of the issue of the land
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document. For example, the indistinct responsible in powers and duties of the government sectors and
the status illegal of community and division of community which can process this issue have no
regulation of the law including relating to be in disagreement and no process this issue to community.
In this study it found that the law should revised and increased the distinct regulation in powers
and duties of the government sectors and the produced effective and appropriate measure status illegal of
community.
Keyword: Public Land, Community
ความเปนมาและปญหาการวิจัย
ที่ดินสาธารณประโยชนหรือที่ดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันถือเปนที่ดินของรัฐซึ่งรัฐเปน
เขาของกรรมสิทธิ์และมีอํานาจในการใชหรือให
ผูอื่นใชเพื่อประโยชนของเอกชนหรือเพื่อ
สาธารณประโยชนโดยทั่วไป ปจจุบันจํานวน
ที่ดินในประเทศไทยมีเนื้อที่ 320.7 ลานไรซึ่งเปน
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศโดยแบงประเภทที่ดิน
ออกเปนที่ดินของรัฐ 57.26% และที่ดินของ
เอกชน 42.74% ที่ดินของรัฐรวมถึงพื้นที่ปา พื้นที่
อุทยานแหงชาติ พื้นที่หวย หนอง คลอง บึงและ
ที่ดินที่ใชสําหรับหลเมืองใชรวมกัน เปนตน
(เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย, 2552: 17)
จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึงเรื่องสิทธิ
ชุมชนไวในมาตรา 66 และการปฏิรูปที่ดิน ตาม
มาตรา 85 นั้น จึงกอใหเกิดการปฏิรูปและการ
จัดการที่ดินในรูปแบบสิทธิชุมชนขึ้นเพื่อให
ชุมชนที่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐสามารถ
ดําเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐนั้น
เพื่ออยูอาศัยและรวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในเขตที่ดินที่ขออนุญาตนั้นได

เขตกรุงเทพมหานครเปนเขตชุมชนเมือง
ขนาดใหญที่มีชุมชนอาศัยอยูมากมายทั้งในทีด่ ิน
ของเอกชนเองและการอาศัยหรือรุกล้ําที่ดินของ
รัฐมาเปนระยะเวลานานแตก็ไมถือวาได
เอกสารสารสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพราะ
ที่ดินของรัฐนั้นจะอาศัยอยูหรือครอบครองนาน
เพียงใดก็ไมไดกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมาย
เพงและพาณิชย มาตรา 1306 และมาตรา 1307
ปจจุบันกฎหมายที่ใหอํานาจในการนํา
ที่ดินของรัฐประเภทที่ดินสาธารณประโยชนมา
ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใชเพื่อประโยชนรวมกัน
นั้นไมสามารถที่จะดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ได
เพราะที่ดินของรัฐไมสามารถที่จะนํามาจัดสรร
หรือแบงใหบุคคลหรือคณะบุคคลครอบครอง
หรือไดกรรมสิทธิ์ ดังนั้นถึงแมกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือกฎกระทรวงหรือมีประกาศของกระทรวง
หนวยงานที่รับผิดชอบก็ตามก็ไมสามารถที่จะ
ดําเนินการหรือมีมาตรการในการออกเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชนไดอยางเหมาะสม
และขาดประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงศึกษามาตรการใน
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชน

แกชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครวามีปญหาและ
อุปสรรคและมาตรการที่เหมาะสมอยางไรจึงจะ
สอดคลองกับบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีอยูและ
เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด

4. กฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดิน
สาธารณประโยชน ประกอบดวย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

แนวคิดและวิวัฒนาการของการออกเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินของรัฐ
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐเกิด
ขึ้นมาอยางตอเนื่องและยาวนาน ทั้งในลักษณะ
เปนพัฒนาการที่คอย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและ
เปนการปฏิวัติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
จนกระทั่งในระยะหลังนี้ไดนํามาจัดเปนระบบ
เพื่อแกไขปญหาของสังคม ซึ่งจากประสบการณ
ของประเทศตาง ๆ พบวา การออกเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินของรัฐเปนกระบวนการที่ใชเพื่อจุดมุงหมาย
หลายประการ เชน จุดมุงหมายทางการเมือง
อิสรภาพของชาติ ความเสมอภาคทางสังคม บาง
ประเทศมีจุดมุงหมายเพื่อตอตานลัทธิคอมมิวนิสต
เหตุที่การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐก็มี
จุดมุงหมายหลากหลายประการเชนนี้ เพราะการ
ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐมีความเกี่ยวของ
กับเรื่องตาง ๆ หลายประเด็น เชน การให
ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ การกระจายการถือครอง
ที่ดินทํากินอยางเปนธรรม เสมอภาคและศักดิ์ศรี
ความเปนพลเมืองของชาติ
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐ
สามารถทําไดโดยการที่รัฐจัดสรรที่ดินที่รัฐ
ครอบครองดูแลหรือลักษณะเวนคืนที่ดินจากราชา
ที่ดินผูมั่งคั่งใหแกผูไรที่ดิน ทํากิน แรงงานเกษตร
หรือผูเชาที่ดิน เพื่อใหมีสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินทํากินหรือการทําประโยชนในที่ดิน

ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทสาธารณประโยชน
ใหแกชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายใน
การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทสาธารณประโยชนใหแกชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
เหมาะสม
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกําหนด
มาตรการในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภท
สาธารณประโยชนแกชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครแกองคกรของรัฐหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
จากการคนควาวิจัยการออกเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินสาธารณประโยชนแกชุมชนเขตกรุงเทพมหานครที่เหมาะสม พบวามีแนวคิดทฤษฎีและ
บทบัญญัติทางกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของ คือ
1. แนวคิดและวิวัฒนาการของการออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐ
2. แนวคิดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ของรัฐแกชุมชน
3. หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐ

แนวคิดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐแก
ชุมชน
“เอกสารสิทธิ์ชุมชน” เปนรูปแบบการ
บริหารจัดการของการใชสิทธิของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา 66 แหงรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเปนสิทธิรวมหมู
ของชุมชนในการจัดการการครอบครองที่ดินและ
การใชประโยชนจากทรัพยากรที่ดินเพื่อสราง
ความมั่นคงในการถือครองและใชประโยชนใน
ที่ดินของชุมชน และเปนการรักษาพื้นที่เกษตร
เพื่อการผลิตพืชอาหารในการสรางความมั่นคง
ดานอาหารโดยการเลือกรูปแบบการผลิตที่
สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและระบบนิเวศ
รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมดุล
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐ
หนวยของรัฐถือวามีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
เพื่อใหประชาชนหรือกลุมบุคคลไดใชประโยชน
เพราะหนวยงานของรัฐถือเปนตัวแทนของรัฐใน
การบริหารจัดการดานทรัพยากร การอนุญาตให
ใชหรือการยกเลิก เพิกถอนสิทธิตาง ๆ ตามที่
กฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจไว ซึ่งหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ของรัฐแกชุมชน ประกอบดวย
กรมที่ดิน กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่ง
กําหนดอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.)ตรวจสอบสภาพที่ดินและอนุญาตให
เกษตรกรเขาใชหรือใชที่ดินทํากินเพื่อการ
เกษตรกรรม
กรมสงเสริมสหกรณ รับผิดชอบจัดที่ดิน
ใหแกราษฎรตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. 2511
หนวยงานอื่น เชน กรมปาไมกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง กรมชลประทาน กรมเจาทา
กรมธนารักษ เปนตน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินสาธารณประโยชน
ที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่ประชาชนยังมิได
มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดินไดแก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บัญญัติไวในมาตรา 1304 ความวา
“สาธารณสมบัติของแผนดิน” นั้นรวมทรัพยสิน
ทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน
1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมี
ผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดิน
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
2) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
ถือวาเปนทรัพยสินของสวนรวมที่ประชาชนมี
สิทธิที่จะใชสอยรวมกัน
3) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะเปนที่ดินอันเปนที่ตั้งของ
หนวยราชการหรือที่ดินที่หวงหามไวเพื่อใช
ในราชการ

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
บัญญัติไวใน มาตรา 2 ความวา “ที่ดินซึ่ง
มิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ใหถือวาเปนของรัฐ” เปนกฎหมายที่แบงแยกที่ดิน
ของรัฐและของเอกชนที่ชัดเจน สนับสนุนการ
แบงประเภทของที่ดินตามที่กลาวมาขางตน และ
ทําใหเห็นวาที่ดินจะตองมีเจาของและถามิไดเปน
กรรมสิทธิ์ของบุคคลก็จะตองเปนของรัฐ
ที่ดินของรัฐอาจถูกครอบครองโดย
เอกชนไดโดยเขาครอบครองโดยพละการหรือรัฐ
อาจอนุญาตใหเขาไปทําประโยชนรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เชน ผูครอบครองที่ดินมือเปลา ผูมี
ส.ค. 1 หรือมีใบจอง หรือผูที่ไดรับ ส.ป.ก. 4-01
ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เปนตน แตกฎหมายหาม
มิใหยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับแผนดินใน
เรื่องทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ดังนั้นหากครอบครองที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินไมวาจะครอบครองเปนเวลานาน
เทาใดก็จะไมไดกรรมสิทธิ์
มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินการออก
เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทสาธารณประโยชนแก
ชุมชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในหมวด 3 วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 12 วา
ดวยสิทธิชุมชนมาตรา 66 และมาตรา 67 ซึ่งให
ความสําคัญกับชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากร อนุรักษบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ

และชุมชนในการคุมครอง รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เปนตน
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 บุคคล
หรือกลุมบุคคลที่มีสิทธิขอใชที่ดินของรัฐรวมถึงผู
มีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติหรืออนุญาตในเรื่อง
การใชที่ดินของรัฐไดมีกฎหมาย กฎกระทรวง
ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการเกี่ยวของ
มากมายหลายฉบับ ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของดังนี้
ขอบเขตพื้นที่ในการดูแลรักษาและ
อนุญาตในการใชที่ดิน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย มีคําสั่งมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่น
มีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครอง
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ไมมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นดังนี้
(1) กรุงเทพมหานคร
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) จังหวัด
ภายในเขตจังหวัดแตนอกเขต
เทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบลของจังหวัดนั้น
(3) เมืองพัทยา
ภายในเขตเมืองพัทยา
(4) เทศบาล
ภายในเขตเทศบาลนั้นๆ
(5) องคการบริหารสวนตําบล
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
นั้นๆ
สําหรับผูขอใชที่ดินของรัฐตามประมวล
กฎหมายที่จะตองมีฐานะเปนทบวงการเมือง
โดยมาตรา 1 ใหคํานิยามไว ดังนี้

“ทบวงการเมือง” หมายความวา หนวย
ราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวน
ทองถิ่น” การใชที่ดินของรัฐประเภทตางๆ ตอง
ดําเนินการถอนสภาพที่ดินการเปนที่ดินของรัฐ
กอน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาและดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนการใช สําหรับเอกชนขอใชโดยการ
นําที่ดินมาแลกเปลี่ยนตองดําเนินการตราเปน
พระราชบัญญัติ นอกจากนี้อาจจะขอเชาจาก
ทบวงการเมืองก็ได ดังที่มีบัญญัติไวในมาตรา 8
วรรคสองและมาตรา 8 ทวิ
นอกจากการใชที่ดินของรัฐยังตอง
ดําเนินการตามมาตรา 9 และมาตรา 9 ทวิ มิฉะนั้น
จะถือวาเปนการบุกรุกเขาไปในที่ดินของรัฐซึ่งมี
ความผิดตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 12 ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใด
มีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจใหสัมปทาน
ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัด ทั้งนี้ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 พ.ศ.2537 ขอ 14
ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิ
ในทีด่ ินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และ
เปนที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินไดตาม
กฎหมายแตหามมิใหออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดิน
ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน
เชน ทางน้ํา ทางหลาวง ทะเลสาบ ที่
ชายตลิ่ง และ
(4) ที่สงวนหวงหามตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 มาตรา 20(3) และ(4) แหงประมวลกฎหมาย

ที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2526 หรือกฎหมายอื่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.2544
การขอใชที่สาธารณประโยชน
หมายถึง การที่ทบวงการเมืองขอเขาใชประโยชน
ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน เพื่อ
ประโยชนในราชการเทานั้น โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินการ คือ
1) ผูขอใชตองเปนสวนราชการที่เปน
ทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หมายถึง สวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือ
ราชการสวนทองถิ่น
2) ตองระบุกิจกรรมที่ขอใช เพื่อ
ประโยชนในราชการเทานั้น
3) ผูขอใชแจงความประสงคตอกระทรวง
มหาดไทย กรมที่ดิน หรือจังหวัดทองที่
4) จังหวัดดําเนินการสอบสวน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมือง
ใชที่ดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541
ในสวนของกรุงเทพมหานครให
ผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินสา
ธารณประโยชนเชนเดียวกับนายอําเภอ ตาม
มาตรา 69 แหงพระราช บัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และตาม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 12/2543 เรื่องการ
มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นที่มีอํานาจหนาที่

ดูแลรักษาที่ดินและดําเนินการคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือ
ทรัพยสินของแผนดิน โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีคําสั่ง
มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาที่
ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนด
ไวเปนอยางอื่นดังนี้
1) ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน
สาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
2) จัดทํา เปลี่ยนแปลง และรักษาทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน
3) ระวางชี้แนวเขต และรับรองแนวเขตที่
สาธารณประโยชน
4) เปนผูยื่นคํารองขอออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง (นสล.) ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงมหาดไทย
5) ทําการสํารวจที่สาธารณประโยชนใน
เขตทองที่ของตนเพื่อประสานงานจังหวัดและ
กรมที่ดินดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง
6) รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับผู
บุกรุกที่สาธารณประโยชน ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
จัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
ขอ 3 ในระเบียบนี้ “ที่ดินของรัฐ”
หมายความวา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินทุกประเภท

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สวนที่ 8 นโยบายดานที่ดิน
ทรัพยากรแหงชาติและสิ่งแวดลอม ไดบัญญัติไว
ในมาตรา 85 วา “รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้ ... (2) กระจายการถือครองที่ดินอยาง
เปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรม
อยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้ง
จัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยาง
เพียงพอ และเหมาะสมแกการเกษตร” ซึ่งในชวง
เวลาดังกลาวมีรายงานวิจัยโครงการศึกษาระบบ
สิทธิในที่ดินของชุมชนที่เหมาะสม ไดเสนอ
แนวคิดการออกโฉนดชุมชนหรือเอกสารสิทธิ
ชุมชนเพื่อประชาชนสวนใหญกลุมหนึ่งที่ถือ
ครองและใชประโยชนที่ดินในที่ดินของรัฐจะ
ไดรับการรับรองใหมีความมั่นคงในการอยูอาศัย
และทํากินในที่ดินของรัฐ ทําใหเกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนาพื้นที่และผลผลิตที่ยั่งยืน แทนที่จะรีบ
ใชทรัพยากรใหมากที่สุดเพราะความไมมั่นคงใน
การถือครองที่ดิน ภาครัฐเองสามารถลดภาระการ
จัดการดูแลประชาชนลง เนื่องจากภาระดังกลาว
ไดมอบใหกับชุมชนเปนผูจัดการดูแล รัฐจึง
สามารถใชคนนอยลงและปรับบทบาทของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติมาเปนผูกํากับดูแลชุมชนให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนด
รัฐบาลจึงมีแนวคิดเรื่องโฉนดชุมชนเพื่อ
แกปญหาความขัดแยงดังกลาวโดยสอดคลองกับ
ขอเสนอของภาคประชาชนในนามเครือขาย
ปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย (คปท.) ซึ่งเปนกลุม
พี่นองเกษตรกรที่ไรที่ทํากินทั้งในเขตเมืองและ

ชนบททั่วประเทศ รวมถึงภาคประชาชนใน
เครือขายอื่น ๆ ซึ่งมีขอสรุปและบทเรียนที่ผาน
กระบวนการเรียนรูจากกการดําเนินวิถีชีวิตของ
ตนวาการไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินในรูปปจเจกหรือ
เฉพาะตัวบุคคลสุดทายเมื่อเขาสูระบบกลไก
การตลาดก็ตองสูญเสียที่ดินของตนเองมาสามารถ
รักษาที่ดินทํากินใหแกลูกหลานไดและยังมี
หนี้สินติดตัว
หลักเกณฑของโฉนดชุมชนจะสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนรวมมือกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมมือกันของคนทั้ง
ชุมชนและเกิดกติการวมกันเพราะถูกกํากับโดย
ชุมชนซึ่งอาศัยหลักสิทธิการจัดการรวมกันของ
ชุมชน
ชุมชนที่มีสิทธิไดรับการออกเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน ซึ่งคําวา “ชุมชน” ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น
มีความหมายที่แตกตางกัน นับตั้งชุมชน ชุมชน
ดั้งเดิมหรือชุมชนทองถิ่น ตามมาตรา 66
จากการพิจารณาชุมชนในแงที่เปนหมู
คณะอยางหนึ่งซึ่งมีลักษณะ ที่แตกตางจากหมู
คณะอยางอื่น ซึ่งอาจสรุปสาระสําคัญหรือ
องคประกอบของชุมชนเบื้องตนไดดังตอไปนี้
(กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2550: 98)
1) ชุมชนตองมีลักษณะการอยูรวมกัน
ของหลายคนเปนคณะบุคคลโดยมีจํานวนมาก
พอที่จะดําเนินวิถีชีวิตเปนหมูคณะตามปกติและ
พึ่งตัวเองไดอยางมีอัตลักษณในทางสังคมหรือ
วัฒนธรรมของตนเอง แยกตางหากจากชุมชนหรือ
กลุมชนอื่น โดยอาศัยความสมดุลและยั่งยืนใน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติหรือรากเหงา
ทางวัฒนธรรมเปนฐานแหงการดํารงชีวิต

2) การอยูรวมกันของบุคคลเหลานั้นตอง
มีลักษณะเปนการดําเนินชีวิตรวมกันโดยมีความ
สํานึกในความสัมพันธเปนกลุมกอนระหวางกัน
อยางตอเนื่องและมีการสืบสายชุมชนตอไปโดย
ไมจํากัดระยะเวลา
3) ลักษณะของการดําเนินชีวิตหรือ
กิจวัตรรวมกันดังกลาวตองเปนไปโดยความ
สมัครใจไมมีการบังคับ
4) การดําเนินชีวิตรวมกันในชุมชนตองมี
รูปแบบหรือขอบังคับที่แนนอนเปนกิจจะลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอยางนอยตองมีเวทีสําหรับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีแบบแผนในการ
ติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธโตตอบระหวางกัน
5) ชุมชนจะตองมีการจัดองคกรมีผูทํา
หนาที่จัดการหรือมีวิธีการจัดการรวมกันอยาง
หนึ่งอยางใดในนามชุมชนซึ่งสามารถแสดงออก
ใหเปนที่รับรูแกสาธารณชน
สวนคําวา “ชุมชน” ตามหมายในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชนพ.ศ. 2553 ขอ 3 หมายถึง “กลุมประชาชนที่
รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงครวมกันเพื่อการ
จัดการดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการวางระบบ
บริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได
โดยดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามปกอนวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใช
บังคับ
จากความหมายของชุมชนดังกลาว การ
รวมตัวของประชาชนที่เปนชุมชน ซึ่งมีสิทธิยื่นคํา
ขอเพื่อดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีฉบับนี้ไดจะตองเขาเงื่อนไขการมี
ลักษณะของความเปนชุมชนโดยมีองคประกอบที่
สําคัญรวม 4 ประการ กลาวคือ
1) เปนกลุมประชาชนที่รวมตัวกันที่มี
ลักษณะเปนชุมชนมีจํานวนประชาชนรวมตัวกัน
มากพอสมควร
2) กลุมที่รวมตัวกันนั้น ตองมีวัตถุประสงคของชุมชนรวมกันเพื่อการจัดการดาน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการมีสวน
รวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3) การรวมกันของกลุมชุมชนนั้นจะตอง
มีการวางระบบบริหารจัดการและมีการแสดง
เจตนาแทนกลุมได
4) ชุมชนนั้นตองมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องของชุมชน
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของพบวา สภาพขอกฎหมายที่มีอยูใน
ปจจุบันมีปญหาและอุปสรรคที่ทําใหมาตรการ
ทางกฎหมายที่จะดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ไม
ประสบผลสําเร็จและขาดความเหมาะสม ดังนี้
1. หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบมีอํานาจ
หนาที่ทับซอนทางกฎหมาย ซึ่งหนวยงานของรัฐ
ที่ทําหนาที่ดูแลที่ดินสาธารณประโยชนคือกรม
ที่ดินและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู ซึ่งการจะขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของ
รัฐในปจจุบันนั้นชุมชนจะตองไปยื่นคํารองตอ
สํานักงานโฉนดชุมชน สํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการขออนุญาต
ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐโดยตรง แตจะ

ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชน
ใหกับชุมชนเลยมิได ตองมีการเพิกถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชนเสียกอน ซึ่งหนวยงานที่
ทําหนาที่คือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกรม
ที่ดินเทานั้นที่จะดําเนินการตรวจสอบและ
สอบสวนขอเท็จจริงเพื่อเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทยอนุมัติและดําเนินการออกเปนกฎหมาย
ตอไป แตถาเปนที่ดินของรัฐที่อยูในการ
ครอบครองดูแลของหนวยงานของรัฐหรือทบวง
การเมืองอื่นก็ตองดําเนินการตามกฎหมายฉบับ
นั้นๆ ที่มีอยูและใหอํานาจไว
2. สภาพของกฎหมายที่ไมเปดชองทาง
ใหมีการนําเอาที่ดินสาธารณประโยชนมาออก
เอกสารสิทธิ์ใหกับชุมชน กฎหมายหลักที่เกี่ยวของ
และมีอํานาจในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของ
เอกชนนั้นคือประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ซึ่งเปนกฎหมายฉบับหลักที่ใชมาถึงปจจุบัน
ถึงแมประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรค 2
และมาตรา 12 จะบัญญัติถึงการอนุญาตใหมีการ
เพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนเพื่อนําไป
ใหประชาชนใชนั้นก็ยังมีขอที่นาสังเกตคือ รัฐ
หรือทบวงการเมืองเทานั้นที่เปนผูรองขอใหมีการ
ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนเพื่อนํามาให
ประชาชนใชรวมกันไดในรูปแบบการออกพระ
ราชกฤษฎีกา สวนการถอนสภาพที่ดินและจะโอน
ไปยังเอกชนก็ใหมีการตราเปนพระราชบัญญัติ
เพื่อนําไปจัดใหประชาชนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หรือที่ดินของรัฐซึ่งมิไดถอนสภาพจากที่ดิน
สาธารณประโยชน รัฐมนตรีก็มีอํานาจให
สัมปทานหรือใหใชที่ดินของรัฐนั้นในระยะเวลา
ที่กําหนด

ดังนั้นจึงไมปรากฏวากฎหมายอนุญาตให
ชุมชนสามารถมีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน
สาธารณประโยชนหรือที่ดินของรัฐไดเลย และ
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐนั้นมี
กฎหมายหลายฉบับใหอํานาจไวเปนการเฉพาะ
และมีความลักลั่นในลําดับชั้นบังคับของกฎหมาย
ซึ่งเปนความยุงยากซับซอนในขั้นตอนการปฏิบัติ
อีกดวย
อีกประการ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็เปน
การรับรองหรือกําหนดใหชุมชนที่อยูในเขตพื้นที่
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือพื้นที่ใน
เขตอนุรักษเทานั้นเพื่อตองการใหชุมชนมีสวน
รวมและในการดูแลพื้นที่และรวมกันอนุรักษ ซึ่ง
ไมมีเจตนารมณเพื่อที่จะออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ของรัฐเพื่อใหชุมชนไดอาศัยเพื่อทํากิจกรรมของ
ชุมชนดานธุรกิจ ดังนั้นการจะออกเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินสาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานครใหแกชุมชนจึงอาจขัดกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช
2550 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
จัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553
3. ปญหาและอุปสรรคของชุมชน สภาพ
ความเปนชุมชนและนิยามของชุมชนตาม
กฎหมายไมมีความชัดเจนและยังไมมีสภาพเปน
นิติบุคคลตามกฎหมายจึงไมสามารถดําเนินการ
ขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชนได
กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ปรากฏคําวา ชุมชน
ชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ซึ่งมี
ความหมายและลักษณะของชุมชนที่แตกตางกัน
รวมถึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ปรากฏคําวา
ชุมชนเพียงคําเดียวและมีความหมายกวางและ
ครอบคลุมถึงลักษณะชุมชนโดยรวมทั่วไปซึ่ง
อาจจะหมายความรวมถึงชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานครดวยก็ไดที่มีการรวมตัวกันของ
คนในสังคมโดยอาศัยระยะเวลานานพอสมควร
และมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม
รวมกัน
ดังนั้นนิยามหรือความหมายที่จะบงชี้ถึง
ระดับหรือความเปนชุมชนที่แทจริงตามกฎหมาย
นั้นจึงยังไมชัดเจนและเมื่อเขาสูกระบวนการขอ
ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินก็เกิดการตีความหมายที่
กวางและไมตรงตามเจตนารมณของชุมชนและ
กฎหมายเอง อีกทั้งฐานะของชุมชนก็ไมมี
กฎหมายบัญญัติรองรับไววามีนิติฐานะหรือเปน
สภาพบุคคลตามลักษณะกฎหมายอยางไร
สรุปและขอเสนอแนะ
การที่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครจะ
ดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
สาธารณประโยชนไดนั้น ชุมชนจะตองมีสภาพ
หรือฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายจึงจะ
สามารถดําเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได
ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินการจะออกเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจะตองเปนหนวยงานของรัฐ
ทบวงการเมืองหรือเอกชนที่มีสภาพเปนนิติบุคคล
เทานั้นและเมื่อมีฐานะเปนนิติบุคคลก็สามารถ
ดําเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชนได โดยเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
โฉนดชุมชนประสานไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครก็เปนอํานาจ
ของผูอํานวยการเขตและผูวาราชการกรุงเทพ-

มหานครที่จะทําการสอบสวนและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานเพื่อเสนอกรมที่ดินและ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติและเสนอเปน
พระราชบัญญัติเพิกถอนสภาพที่ดินและนํามาออก
เอกสารสิทธิ์ใหกับชุมชนได โดยทั้งนี้ชุมชน
จะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 เพื่อ
ปองกันการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชนในกรณี
ชุมชนอื่น ๆ ที่อาจจะแอบอางและรวมตัวกันเพื่อ
ขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชน
หรือที่ดินของรัฐซึ่งจะเปนปญหาในการบุกรุก
ที่ดินของรัฐและการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
อนาคต
จากการศึกษาผูวิจัยพบปญหาและ
อุปสรรค 3 ประการ จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กรณีหนวยงานของรัฐควรกําหนดใหมี
ประกาศการจัดทําขอมูลของชุมชนเพื่อให
สามารถบงบอกไดวาชุมชนใดมีสิทธิที่สามารถขอ
จัดตั้งเปนชุมชนที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายที่จะสามารถขออนุญาตออกเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินสาธารณประโยชนได นอกจากนั้นยัง
จําเปนที่จะตองใหชุมชนมีสภาพเปนนิติบุคคล
หรือคณะบุคคลตามกฎหมายเพื่อที่จะสามารถ
ดําเนินการขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
สาธารณประโยชนได
2. กรณีสภาพปญหาของกฎหมายจึงตอมี
การปรับปรุงและปฏิรูปโครงสรางดานกฎหมาย
ที่ดินทั้งหมดทุกระดับทั้งที่ดินของรัฐและที่ดิน
ของเอกชน โดยมีการบัญญัติเพิ่มเติมใหมีการ
อนุญาตใหชุมชนที่มีสิทธิ์ในที่ดินของรัฐใน
ลักษณะมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธ-

ศักราช 2550 มาตรา 66 และ 67 นอกจากนั้นยัง
ตองมีการปฏิรูปโดยการจัดหมวดหมูของที่ดินซึ่ง
ตองแบงที่ดินออกเปนที่ดินของรัฐและเอกชนและ
วิธีการดําเนินการขออนุญาตใชที่ดินของรัฐอยาง
ชัดเจน ลดขั้นตอนและความลักลั่นของกฎหมาย
และปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับที่ดินและ
ประมวลกฎหมายที่ดินใหมีคุณภาพและเปน
ปจจุบันรวมทั้งการกําหนดและบัญญัติใหมี
คณะกรรมการดานนโยบายที่ดินของรัฐและที่ดิน
ของเอกชนไวในกฎหมายที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
3. ในสวนนิติฐานะควรปรับปรุงกฎหมาย
ที่ใหอํานาจหนาที่หนวยงานของรัฐตางๆ
ครอบครองดูแลที่ดินของรัฐและเอกชนใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการจัดหรือรวบรวม
หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่คลายกันหรือ
เหมือนกันมาเปนหนวยงานเดียวกัน ซึ่งปจจุบัน
ที่ดินของรัฐและเอกชนกระจัดกระจายอยูในความ
ครอบครองดูแลของหนวยงานของรัฐหลาย
หนวยงานจนเกิดความทับซอนและยากตอการ
ปฏิรูปการจัดการที่ดินและการใชทรัพยากรที่ดิน
เพื่อใหเกิดประโยชนตอพลเมืองอยางสูงสุด
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