
แนวทางในการแก
ไขป�ญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน� 
        
1. เหตุผลและความจําเป(น 

ป�จจุบันประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 513,115.06 ตารางกิโลเมตร (198,454 ตารางไมล)) หรือ
ประมาณ 320.7 ล/านไร0 ในขณะท่ีประเทศไทยมีประชากรประมาณ 65 ล/านคน อัตราการเพ่ิมของประชากร 
จากการสํารวจรวบรวมข/อมูลของสํานักงานสถิติแห0งชาติ พบว0าในป; พ.ศ.2527 ประเทศไทยมีประชากร
ประมาณ 50 ล/านคน ในป; พ.ศ.2539 หรืออีก 12 ป;ต0อมา เพ่ิมข้ึนเป=น 60 ล/านคน และคาดประมาณว0าจะ
มีประชากรประมาณ 70 ล/านคน ในป; พ.ศ. 2562 แม/ว0าอัตราการเพ่ิมของประชากรจะมีแนวโน/มท่ีลดลง แต0
ก็ยังคงเพ่ิมข้ึนอย0างต0อเนื่องในขณะท่ีพ้ืนท่ีของประเทศไทยยังคงเท0าเดิม ท่ีดินส0วนท่ีมีกฎหมายอนุญาตให/
ประชาชนสามารถถือกรรมสิทธิ์ได/ ป�จจุบันล/วนมีเจ/าของหรือถูกจับจองแล/วท้ังสิ้น คงเหลือแต0ท่ีดินของรัฐส0วน
ท่ีใช/เพ่ือสาธารณประโยชน) หรือสงวนไว/เพ่ือประโยชน)ร0วมกัน และเป=นอํานาจหน/าท่ีของภาครัฐท่ีจะต/องดูแล
รักษาและคุ/มครองปGองกัน แต0ในทางปฏิบัติหน0วยงานของรัฐไม0อาจดูแลรักษาและคุ/มครองปGองกันได/อย0างท่ัวถึง 
ประชาชนบางกลุ0มจึงเข/าไปยึดถือครอบครองแสดงความเป=นเจ/าของในท่ีดินของรัฐดังกล0าว   
 ป�ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน) หรือท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินสําหรับพลเมืองใช/
ร0วมกันนับวันจะมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงตามสถิติท่ีปรากฏจากการสํารวจของกรมท่ีดินเม่ือป; 2535 พบว0า     
ท่ีสาธารณประโยชน)ท่ัวประเทศ มีประมาณ 34,000 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 17 ล/าน 6 แสนไร0 ถูกบุกรุกเข/า
ไปยึดถือครอบครองทําประโยชน)และอ/างสิทธิความเป=นเจ/าของประมาณ 105,000 ราย เนื้อท่ีประมาณ 3 
ล/าน   5 แสนไร0 และท่ีผ0านมาการแก/ไขป�ญหาเก่ียวกับการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน) แม/ว0าภาครัฐจะได/ใช/
มาตรการทางกฎหมายเชิงบังคับ เช0น ออกคําสั่งให/ผู/บุกรุกออกไปจากท่ีสาธารณประโยชน) หรือดําเนินคดีกับผู/
บุกรุกแล/วก็ตาม นอกจากจะไม0ประสบผลสําเร็จในการแก/ป�ญหาเท0าท่ีควรแล/ว ในบางพ้ืนท่ีกลับกลายเป=นการ
สร/างป�ญหาให/เกิดความขัดแย/งระหว0างรัฐกับประชาชน และระหว0างประชาชนด/วยกันเอง ดังนั้น แนวทางใน
การแก/ไขป�ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน) ท่ีจะได/ศึกษาต0อไปนี้จึงไม0มุ0งเน/นท่ีจะใช/มาตรการทางกฎหมาย
ในการดําเนินคดีกับผู/บุกรุก แต0จะแสวงหามาตรการท่ีเหมาะสมในการดูแลรักษาและคุ/มครองปGองกัน 
 
2. ป�ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 

 มีข/อมูลท่ีกล0าวถึงป�ญหาเก่ียวกับการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน)ว0า เกิดจากตัวประชาชนซ่ึงเป=นผู/บุกรุก 
ดังนี้ 
 1)  ผู/บุกรุกไม0ทราบว0าเป=นสงวนหวงห/ามอย0างสุจริตใจ เม่ือเห็นว0าเป=นท่ีว0างเปล0าจึงเข/าไปยึดถือ
ครอบครองทําประโยชน) 
 2)  ผู/บุกรุกไม0ทราบอาณาเขตท่ีแน0นอน ผู/บุกรุกประเภทนี้อาจทราบแต0เพียงว0าท่ีดินบริเวณนั้น ๆ เป=น
ท่ีสงวนหวงห/ามแต0ไม0ทราบอาณาเขตท่ีแน0นอนก็เข/าไปยึดถือครอบครอง ผู/บุกรุกประเภทนี้บางคนเป=นผู/เคารพ
กฎหมาย เช0น เม่ือทางราชการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงก็ไม0คัดค/านโต/แย/งแต0ประการใด เพียงแต0ขอรับ
ประโยชน)พืชผลท่ีสร/างไว/เท0านั้น 
 3)  ผู/บุกรุกมีเจตนาบุกรุก ผู/บุกรุกประเภทนี้ทราบดีว0าท่ีดินท่ีตนเข/าไปถือครอบครองนั้นเป=นท่ีสงวน
หวงห/าม เม่ือเข/าไปอยู0อาศัยแรก ๆ เจ/าหน/าท่ีไม0ว0ากล0าวตักเตือนแต0อย0างใด ต0อมาได/สร/างหลักฐานถาวรข้ึน 
และยังได/ชักชวนญาติพ่ีน/องหรือเพ่ือฝูงเข/าไปบุกรุกท่ีดิน ท้ังนี้อาจมีเจ/าหน/าท่ีรัฐเป=นผู/อยู0เบ้ืองหลัง 
 4)  ผู/บุกรุกมีเจตนาเข/าอยู0อาศัยและทํากินเป=นการชั่วคราว ผู/บุกรุกประเภทนี้ทราบก0อนแล/วว0าท่ีดินท่ี
ตนเข/าไปอยู0อาศัยนั้นเป=นท่ีสงวนหวงห/าม โดยเจตนาเดิมเพียงแต0จะเข/าไปอยู0อาศัยชั่วคราว เม่ือทางราชการ
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บอกกล0าวตักเตือนก็พร/อมท่ีจะออกจากท่ีดินตนบุกรุก แต0ถ/าทางราชการปล0อยปละละเลยให/อยู0นาน ๆ ไป 
อาจจะเปลี่ยนเจตนาใหม0ไม0ยอมออกจากท่ีดินท่ีบุกรุก ซ่ึงกรณีเช0นนี้มีอยู0เป=นจํานวนมาก 
 นอกจากนั้นยังมีข/อมูลท่ีกล0าวถึงสาเหตุสําคัญท่ีมีส0วนสนับสนุน ส0งเสริมให/ประชาชนบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน) เกิดจากสาเหตุสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1) การปล0อยปละละเลยของภาครัฐ 
     เนื่องจากท่ีสาธารณประโยชน)มีเป=นจํานวนมากและกระจัดกระจายอยู0ท่ัวไปทุกท/องท่ี ทําให/การ
ดูแลรักษาและคุ/มครองปGองกันกระทําได/ไม0ท่ัวถึงประกอบกับในบางครั้งเจ/าหน/าท่ีของรัฐท่ีมีอยู0ก็ขาดความ
รับผิดชอบไม0นําพาต0อภาระหน/าท่ีท่ีต/องดูแลรักษา 
 2) ป�ญหาการขาดท่ีดินทํากิน 
     เนื่องจากประชาชนเพ่ิมมากข้ึนอย0างรวดเร็ว แต0ท่ีดินมีจํานวนจํากัด เป=นเหตุให/ประชาชนมีท่ีดินไม0
เพียงพอแก0การประกอบอาชีพ จึงมีการบุกรุกเข/าทําประโยชน)ในท่ีดินสาธารณะ 
 3) การไม0มีกฎหมายกําหนดสิทธิในการถือครองท่ีดิน 
     การไม0มีกฎหมายกําหนดสิทธิในการถือครองท่ีดินนั้นเป=นเหตุให/นายทุนหรือผู/ท่ีมีกําลังเงินมากมี
โอกาสซ้ือท่ีดินกักตุนไว/เป=นจํานวนมาก ผู/ขายก็มักจะขายให/กับผู/มีฐานะทางการเงินดีและได/ราคาสูง ส0วนผู/
ยากไร/ ไม0มีเงินหรือทรัพย)น/อย ไม0สามารถซ้ือท่ีดินหรือสู/ราคากับนายทุนได/ต/องด้ินรนหาท่ีทํากันเม่ือมีโอกาสก็
จะบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 4) ความเป=นอิสระในการต้ังบ/านเรือนหรือเลือกท่ีอยู0 
     เนื่องจากทางราชการมิได/กําหนดมาตรการหรือออกกฎหมายบังคับว0า การเลือกสถานท่ีปลูกบ/าน
อยู0อาศัยต/องเป=นไปตามท่ีรัฐกําหนด ประชาชนจึงปลูกบ/านอยู0อาศัยได/โดยอิสระกระจัดกระจายอยู0ท่ัวไปตาม
ความพอใจจึงได/บุกรุกเข/าไปอยู0อาศัยในท่ีดินสาธารณะ 
 5) การขาดวินัยของพลเรือน 
     ผู/บุกรุกบางรายทราบดีว0าท่ีดินท่ีตนยึดครอบครองเป=นท่ีดินของรัฐ แต0ด/วยความขาดวินัยและความ
รับผิดชอบต0อสังคม ถือประโยชน)ของตนเองเป=นใหญ0 และคิดว0าท่ีตนกระทําไปนั้นเป=นเรื่องเล็กน/อย ไม0ทําให/
เสื่อมเสียชื่อเสียงมากนัก จึงทําให/บุคคลท่ีกระทําผิดในด/านนี้อยู0ในสังคมได/อย0างไม0กระดากอายเสมือนไม0มี
ความผิด 
 
3. ลักษณะของท่ีสาธารณประโยชน� 

ท่ีสาธารณประโยชน) หรือท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน มีลักษณะ
อย0างไรนั้น มีบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข/องให/คําจํากัดความไว/หลายฉบับ จึงขอยกตัวอย0าง
พอสังเขป ดังนี้  

3.1 คําจํากัดความตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

1) ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชย�  
  มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ0นดินนั้น รวมทรัพย)สินทุกชนิดของแผ0นดินซ่ึงใช/เพ่ือ

สาธารณประโยชน) หรือสงวนไว/เพ่ือประโยชน)ร0วมกัน เช0น 
       (๑) ท่ีดินรกร/างว0างเปล0า และท่ีดินซ่ึงมีผู/เวนคืน หรือทอดท้ิง หรือกลับมาเป=นของแผ0นดินโดย

ประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 
 (๒) ทรัพย)สินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน เป=นต/นว0า ท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 
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    (๓) ทรัพย)สินใช/เพ่ือประโยชน)ของแผ0นดินโดยเฉพาะ เป=นต/นว0า ปGอมและโรทหาร สํานัก
ราชการบ/านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ) 

  มาตรา 1304 (2) ได/กล0าวถึงทรัพย)สินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน สําหรับพลเมืองใช/
ร0วมกัน หรือ “ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน” โดยได/ให/ตัวอย0างไว/ เช0น ท่ีชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง 
ทะเลสาบ แต0ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน หรือท่ีดินท่ีประชาชนใช/ประโยชน)ร0วมกันนั้น ยังมีอีกมาก เช0น ใน
ท/องท่ีตามต0างจังหวัด ราษฎรส0วนใหญ0ประกอบอาชีพทํานาทําไร0 แต0อาจไม0มีท่ีให/สัตว)กินหญ/า รัฐจึงได/สงวน
หวงห/ามท่ีดินแปลงใดแปลงหนึ่งท่ีเห็นว0าเหมาะสมไว/ให/ราษฎรสําหรับเป=นท่ีเลี้ยงสัตว) หรือสงวนท่ีดินไว/ให/
ราษฎรใช/เป=นท่ีเผาศพ ฝ�งศพ (ปVาช/าสาธารณะ) หรือแม/แต0ในกรุงเทพมหานคร ก็มีการสงวนท่ีดินไว/เป=น
สวนสาธารณะเพ่ือให/ประชาชนได/ใช/เป=นท่ีพักผ0อนหย0อนใจ เช0น สนามหลวง สวนลุมพินี สวนจตุจักร เป=นต/น 
ทรัพย)สินเหล0านี้ถือว0าเป=นทรัพย)สินส0วนกลาง และเป=นทรัพย)สินของรัฐท่ีมีไว/เพ่ือให/ประชาชนใช/ร0วมกัน  

2) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท
องท่ี พ.ศ. 2457   
  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พ.ศ. 2457 เป=นกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับอํานาจ

หน/าท่ีในการดูแลรักษาท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน ซ่ึงได/แก0 ห/วย หนอง คลอง ลํานํ้าต0าง ๆ ให/เป=น
หน/าท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะเป=นผู/ปกป�กรักษา ตรวจตรา ซ0อมแซม แก/ไขข/อขัดข/อง ซ่ึงมาตรา 122 แห0ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พ.ศ. 2457 ได/บัญญัติให/ความหมายของท่ีสาธารณประโยชน)ว0า ท่ีอัน
เป=นสาธารณประโยชน) คือ ท่ีเลี้ยงปศุสัตว)ท่ีจัดไว/สําหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงสัตว)ด/วยกัน เป=นต/น ตลอดจนถนน
หนทาง และท่ีอย0างอ่ืนซ่ึงเป=นของกลางให/ราษฎรใช/ได/ด/วยกัน  

3) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
     พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 16 บัญญัติว0า “ท่ีสาธารณประโยชน) คือ ท่ี

จับสัตว)น้ําซ่ึงบุคคลทุกคนมีสิทธิทําการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว)น้ํา...”  
  เม่ือพิจารณาคําจํากัดความจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พ.ศ. 2457 ซ่ึงบัญญัติให/

ความหมายของท่ีสาธารณประโยชน)ไว/ในมาตรา 122 ว0าหมายถึง ท่ีเลี้ยงปศุสัตว)รวมกัน ถนนหนทาง และท่ี
อย0างอ่ืนซ่ึงเป=นของกลาง และตามพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 16 ท่ีสาธารณประโยชน) 
หมายถึง ท่ีจับสัตว)น้ําซ่ึงบุคคลทุกคนมีสิทธิทําการประมงแล/วเห็นได/ว0า ท่ีเลี้ยงสัตว) ถนนหนทาง ฯลฯ ล/วนเป=น
ทรัพย)สินท่ีโดยสภาพแล/วเป=นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกันท้ังสิ้น  ฉะนั้น ท่ีสาธารณประโยชน) ก็คือ ท่ีดิน
สําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน หรือ ท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน  ตามประมวล
กฎหมายแพ0งและพาณิชย) มาตรา 1304 (2) แต0เรียกชื่อต0างกัน และยังคงมีการเรียกชื่อในลักษณะอ่ืนๆ อีก 
เช0น ท่ี..(ระบุชื่อ)...สาธารณะ หรือ ท่ี...(รุบุชื่อ)...สาธารณประโยชน) หรือท่ีสาธารณประโยชน)ประจําตําบลหรือ
หมู0บ/าน เป=นต/น   

3.2  คําจํากัดความตามระเบียบท่ีเก่ียวข
อง 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 473/2486 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2486 
    ในป; พ.ศ. 2486 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป=นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว0าการ

กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค)ท่ีจะให/ตําบล อําเภอ และจังหวัดต0างๆ จัดหาท่ีดินรกร/างว0างเปล0าไว/เป=นท่ี
สาธารณะประจําตําบล อําเภอหรือหมู0บ/าน เพ่ือให/ประชาชนใช/ร0วมกัน กระทรวงมหาดไทยจึงได/มีหนังสือ ท่ี 
473/2486 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2486 สั่งการให/จังหวัดต0างๆ สั่งการอําเภอของตนจัดท่ีดินไว/แล/วรายงาน
ให/กระทรวงมหาดไทยทราบ ต0อมาในป; พ.ศ. 2491 กระทรวงมหาดไทยได/มีหนังสือ ท่ี 252/2491 ลงวันท่ี 
23 สิงหาคม 2491 สั่งการให/จังหวัดต0างๆ ดําเนินการอีกครั้ง โดยได/ให/เหตุผลของการจัดหาท่ีสาธารณะ
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ประจําตําบลและหมู0บ/าน ว0า “ท่ีดินสาธารณะประจําตําบลและหมู0บ/านนั้น เป=นสิ่งสําคัญและจําเป=นจะต/องมี 
เพราะต0อไปบ/านเมืองเจริญข้ึน ประชาชนอยู0กันคับค่ังหนาแน0นข้ึน จะหาท่ีสาธารณะเพ่ือเป=นสนามกีฬา หรือ
สถานท่ีพักผ0อนหย0อนใจไม0ได/ การท่ีจะจัดหาเม่ือบ/านเมืองเจริญข้ึนแล/วย0อมมีอุปสรรค และต/องใช/จ0ายในการ
จัดหา ด/วยราคาแพง” การจัดหาท่ีสาธารณะประเภทนี้เป=นการจัดท่ีสาธารณะไว/เพ่ือการภายหน/า เป=นการ
สงวนหวงห/ามท่ีดินไว/เป=นท่ีสาธารณะสําหรับประชาชน ใช/ร0วมกันในภายหน/า ฉะนั้น ท่ีสาธารณะประจําตําบล 
หรือหมู0บ/านนี้ก็คือ ท่ีดินสําหรับประชาชนใช/ร0วมกัน หรือท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) 
แห0งประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) เพียงแต0กระทรวงมหาดไทยได/เรียกชื่อเสียใหม0ว0า  “ท่ีสาธารณะประจํา
ตําบลหรือหมู0บ/าน”    

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว3าด
วยการดูแลรักษาและคุ
มครองป?องกันท่ีดินอันเป(น      
สาธารณสมบัติของแผ3นดินสําหรับพลเมืองใช
ร3วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คําจํากัดความตามระเบียบฯ ข/อ 5 “ท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินสําหรับพลเมือง
ใช/ร0วมกัน ท่ีอยู0ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ท่ีดินสําหรับประชาชนใช/ประโยชน)ร0วมกัน ไม0ว0าเป=นโดยสภาพ
ธรรมชาติ โดยการใช/ร0วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช0น ท่ีชายตลิ่ง ท่ีปVาช/า 
ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ท่ีเลี้ยงสัตว) และท่ีสาธารณะประจําตําบลหรือหมู0บ/าน” มีความหมายตามบท
กฎหมายท่ีกล0าวข/างต/น แต0จะขยายความเพ่ิมเติมลักษณะของการเกิดท่ีสาธารณประโยชน) ดังนี้ 
  (1) การเกิดข้ึนโดยสภาพตามธรรมชาติ 
           หมายความว0า ท่ีสาธารณประโยชน)ประเภทนี้ โดยสภาพของตัวทรัพย)มีไว/สําหรับให/
พลเมืองใช/ประโยชน)ร0วมกัน เช0น ท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ แม0น้ํา ลําคลอง หนอง บึง ก็ล/วนแต0
เป=นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกันท่ีเกิดข้ึนจากสภาพธรรมชาติของทรัพย)นั้น “ท่ีสาธารณประโยชน) ไม0จําเป=นท่ี
ทางราชการต/องสงวนหวงห/ามไว/เพ่ือประโยชน)ร0วมกันก็เป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินโดยสภาพได/ (คํา
พิพากษาฎีกา ท่ี 1035/2504) 
  (2) การเกิดข้ึนจากการใช
ประโยชน�ร3วมกันของประชาชน 
           ท่ีสาธารณประโยชน)ประเภทนี้ เกิดข้ึนโดยการใช/ร0วมกันของประชาชน เช0น ท่ีดินนั้นเดิม
เป=นท่ีรกร/างว0างเปล0า ประชาชนได/นําสัตว)ไปปล0อยเลี้ยงร0วมกัน จนกลายเป=นท่ีสาธารณประโยชน)ในเวลาต0อมา 
ท้ังนี้ จะต/องได/ข/อเท็จจริงว0า มีการใช/จริงๆ และเป=นการใช/เพ่ือสาธารณประโยชน) หรือเพ่ือประโยชน)ร0วมกัน
ของประชาชน มิใช0ใช/เพ่ือประโยชน)ของคนใดคนหนึ่ง  
  (3) การเกิดข้ึนโดยผลทางนิติกรรม 
           การเกิดข้ึนของท่ีสาธารณประโยชน)โดยผลทางนิติกรรมนี้ อาจเกิดจาก การซ้ือขาย การ
แลกเปลี่ยน หรือมีผู/ยกให/ ซ่ึงสองกรณีแรกจะต/องนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินไปยื่นคําขอต0อพนักงานเจ/าหน/าท่ี 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 71 จึงจะถูกต/องและสมบูรณ)ตามกฎหมาย แต0กรณี ท่ี เป=น ท่ี
สาธารณประโยชน)โดยมีผู/ยกให/ หรืออุทิศ ซ่ึงการอุทิศท่ีดินให/เป=นท่ีสาธารณประโยชน)จะมี 2 กรณี คือ อุทิศ
โดยตรง และอุทิศโดยปริยาย 
          การอุทิศโดยตรง คือ การท่ีเอกชนซ่ึงเป=นผู/ถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองท่ีดินโดย
ชอบด/วยกฎหมาย แสดงเจตนาอย0างชัดแจ/งยกท่ีดินของตนให/เป=นท่ีดินสําหรับประชาชนให/ใช/ประโยชน)ร0วมกัน 
หรือให/เป=นท่ีดินท่ีใช/ประโยชน)ของแผ0นดิน โดยเฉพาะการอุทิศท่ีมีเจตนาชัดแจ/งนี้เรียกว0าเป=นการอุทิศโดยตรง 
ต/องนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินไปยื่นคําขอต0อพนักงานเจ/าหน/าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 71 หรือ
อาจส0งมอบหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินให/ทางราชการไปดําเนินการเอง หรือทําเป=นหนังสือแสดงเจตนายกให/ 
หรือให/ถ/อยคําต0อพนักงานเจ/าหน/าท่ีไว/ก็ได/ 



 5

           การอุทิศโดยปริยาย เป=นการอุทิศท่ีไม0ปรากฏเจตนาชัดแจ/งว0าจะยกท่ีดินให/เป=น           
ท่ีสาธารณประโยชน)หรือไม0 แต0ได/ปล0อยให/ประชาชนท่ัวไปสัญจรไปมา หรือให/ใช/ประโยชน)ในท่ีดินของตนได/
โดยไม0สงวนสิทธิมาเป=นเวลานาน การกระทําท่ีแสดงออกเช0นนี้เรียกว0าเป=นการอุทิศโดยปริยาย   
  (4) การเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย 
          โดยทางราชการได/ประกาศหวงห/ามไว/ เช0น การประกาศโดยสมุหเทศาภิบาล ผู/ว0าราชการ
มณฑล หรือนายอําเภอ ซ่ึงในสมัยก0อนเม่ือยังไม0มีพระราชบัญญัติว0าด/วยการหวงห/ามท่ีดินรกร/างว0างเปล0า อัน
เป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน พ.ศ. 2478 ทางราชการจะประกาศหวงห/ามไว/เป=นท่ีดินสาธารณประโยชน) 
          โดยมีกฎหมายสงวนหวงห/ามไว/  เช0น ตาม “พระราชบัญญัติว0าด/วยการหวงห/ามท่ีดินรก
ร/างว0างเปล0าอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน พุทธศักราช 2478” การสงวนหวงห/ามในยุคนี้ต/องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล0าว ด/วยการตราเป=นพระราชกฤษฎีกาหวงห/ามโดยมีแผนท่ีท/ายพระราชกฤษฎีกาด/วย 
ต0อมามีการใช/บังคับใช/ “ประมวลกฎหมายท่ีดิน” พระราชบัญญัติว0าด/วยการหวงห/ามท่ีดินรกร/างว0างเปล0า อัน
เป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน พุทธศักราช 2478 ก็ถูกยกเลิกไป การท่ีทางราชการจะสงวนหวงห/ามท่ีดินก็
ต/องเป=นไปตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 20 (4) ซ่ึงบัญญัติวิธีการสงวนหวงห/ามไว/ว0า “ให/คณะกรรมการ
จัดท่ีดินแห0งชาติมีอํานาจพิจารณา สงวนหวงห/ามตามความต/องการของทบวงการเมืองซ่ึงอาจเป=นการสงวน
หวงห/าม เพ่ือนําท่ีดินให/ประชาชนใช/ร0วมกัน หรือใช/เพ่ือประโยชน)ของแผ0นดินโดยเฉพาะ” และในป; พ.ศ. 
2515 ได/มี “ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 334” จึงมีการแก/ไขประมวลกฎหมายท่ีดินเก่ียวกับการสงวนหวง
ห/ามเสียใหม0 ด/วยการกําหนดให/คณะกรรมการจัดท่ีดินแห0งชาติ มีอํานาจพิจารณาสงวนหวงห/ามท่ีดินได/เพียง 2 
กรณี คือ ใช/อํานาจสงวนและพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดท่ีดินให/ประชาชน ตามาตรา 20 (3) และอํานาจสงวนหวงห/าม
เพ่ือให/ประชาชนใช/ประโยชน)ร0วมกัน ตามมาตรา 20 (4) 
         โดยการเวนคืน ในการเวนคืนท่ีดินต/องออกเป=นพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย) ใน
กรณีท่ีจําเป=นเพ่ือกิจการอันจําเป=นในการปGองกันประเทศ หรือได/มาเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีความจําเป=น
ในเรื่องการสาธารณูปโภค เป=นต/น 
 
4. มาตรการในการดูแลรักษาและคุ
มครองป?องกัน 

4.1 การคุ
มครองป?องกันโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

สาธารณสมบัติของแผ0นดินตามประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) มาตรา ๑๓๐๔ ไม0ว0าจะเป=น 
ท่ีดินรกร/างว0างเปล0า  ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ประโยชน)ร0วมกัน หรือท่ีดินท่ีใช/เพ่ือประโยชน)ของแผ0นดิน
โดยเฉพาะ เป=นทรัพย)สินของแผ0นดินมีไว/เพ่ือสาธารณประโยชน) หรือสงวนไว/เพ่ือประโยชน)ร0วมกัน กฎหมายจึง
ให/ความคุ/มครองเป=นพิเศษยิ่งกว0าทรัพย)สินประเภทอ่ืนๆ ของรัฐและของเอกชน และไม0อยู0ภายใต/บังคับของ
กฎหมายเอกชน ตัวอย0างของความคุ/มครองเป=นพิเศษท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองให/แก0สาธารณสมบัติของแผ0นดิน
มีบัญญัติไว/ในประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) และประมวลกฎหมายท่ีดิน ดังนี้ 

1) ประมวลกฎหมายแพ3งและพาณิชย�  
   ความคุ/มครองเป=นพิเศษตามบทบัญญัติแห0งประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) มาตรา  

๑๓๐๕ - ๑๓๐๗ คือ (๑) ห/ามโอนสาธารณสมบัติของแผ0นดิน (๒) ห/ามมิให/ยกอายุความข้ึนต0อสู/กับแผ0นดิน 
และ (๓) ห/ามยึดทรัพย)ของแผ0นดิน รวมท้ังการบังคับคดีด/วย 

(1) การห
ามโอนสาธารณสมบัติของแผ3นดิน 
              ประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) มาตรา ๑๓๐๕ บัญญัติว0า “ทรัพย)สินซ่ึงเป=นสาธารณ
สมบัติของแผ0นดินจะโอนแก0กันมิได/ เว/นแต0อาศัยอํานาจแห0งกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกา” 
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              การโอนตามมาตรานี้ หมายถึง การจําหน0ายจ0ายโอน ซ่ึงจะต/องมีการส0งมอบทรัพย)สิน
รวมท้ังมีการแสดงเจตนาท่ีจะทําให/การโอนนั้นสมบูรณ)แบบด/วยเหตุผลท่ีกฎหมายห/ามมิให/มีการโอนสาธารณ
สมบัติของแผ0นดิน ก็เพราะสาธารณสมบัติของแผ0นดิน เป=นทรัพย)สินของรัฐท่ีใช/เพ่ือสาธารณประโยชน) หรือสงวน
ไว/เพ่ือประโยชน)ร0วมกันของประชาชน หากอนุญาตให/มีการโอนกันง0ายๆ ก็จะทําให/สาธารณสมบัติของแผ0นดินนั้น
หมดไป แต0อย0างไรก็ตามกฎหมายก็เป_ดช0องให/โอนสาธารณสมบัติของแผ0นดินได/เม่ือมีกฎหมายเฉพาะให/อํานาจ
ไว/ หรือโดยพระราชกฤษฎีกา 
          สาธารณสมบัติของแผ0นดินท่ีจะมีการโอนกันได/โดยกฎหมายเฉพาะ  หรือพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕ นั้น กฎหมายบัญญัติไว/กว/าง ๆ โดยมิได/บัญญัติว0า ได/แก0 สาธารณสมบัติประเภท
ใดบ/าง  และยังเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินท่ียังใช/ประโยชน)อยู0หรือไม0          

(2) ห
ามมิให
ยกอายุความข้ึนต3อสู
กับแผ3นดิน 
             ประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) มาตรา ๑๓๐๖ บัญญัติว0า “ท0านห/ามมิให/ยกอายุ
ความข้ึนเป=นข/อต0อสู/กับแผ0นดินในเรื่องทรัพย)สินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน” 
           การห/ามยกอายุความข้ึนเป=นข/อต0อสู/นั้นอายุความในท่ีนี้หมายถึงอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ0งและพาณิชย)ว0าด/วยทรัพย) คือระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือการใช/สิทธิเรียกร/องในการท่ี
จะให/ได/สิทธิใดๆ หรือเม่ือต/องฟGองร/องภายในกําหนดระยะเวลาสั้น ถ/าปล0อยท้ิงไว/จนเกินกําหนดจะฟGองร/องบังคับ
ไม0ได/ เรียกว0าอายุความเสียสิทธิ หรือเม่ือใช/สิทธิครบตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดก็ได/สิทธินั้นมา  เรียกว0า
อายุความได/สิทธิ 
              อายุความท่ีมาตรา ๑๓๐๖ ห/ามมิให/ยกเป=นข/อต0อสู/กับแผ0นดินนั้น หมายถึง อายุความได/
สิทธิและอายุความเสียสิทธิดังกล0าว การห/ามมิให/ยกอายุความตามมาตรา ๑๓๐๖ นี้ เป=นการห/ามเอกชนมิให/ยก
อายุความข้ึนต0อสู/กับแผ0นดินหรือรัฐเท0านั้น มิให/ห/ามเอกชนท่ีจะยกข้ึนเป=นข/อต0อสู/ระหว0างกันเอง 
           การท่ีมาตรา ๑๓๐๖ ห/ามมิให/ยกอายุความข้ึนกล0าวอ/างนั้น ก็โดยมีจุดมุ0งหมายเพ่ือมิให/ 
สาธารณสมบัติของแผ0นดินสามารถตกเป=นสิทธิแก0เอกชนโดยอายุความได/ ฉะนั้น ผู/ท่ีครอบครองทําประโยชน)บน
ท่ีดิน หนองน้ําท่ีราษฎรใช/ประโยชน)ร0วมกันมา แม/จะครอบครองนานถึง ๓๐ ป; ก็ไม0ได/สิทธิครอบครอง  และ
เม่ือเอกชนถูกฟGองหาว0าบุกรุกทางสาธารณะอันเป=นสาธารสมบัติของแผ0นดิน เอกชนจะยกข/อต0อสู/เรื่องอายุ
ความมาใช/ยันรัฐไม0ได/ 

(3) ห
ามยึดทรัพย�สินของแผ3นดิน  รวมท้ังบังคับคดีด
วย 
          ประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) มาตรา ๑๓๐๗ บัญญัติว0า “ท0านห/ามมิให/ยึดทรัพย)
ของแผ0นดิน ไม0ว0าทรัพย)สินนั้นจะเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินหรือไม0” 
          การยึดทรัพย)สิน  หมายความว0า  การเอาทรัพย)สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายโดยคําพิพากษา  หรือคําสั่งของศาล  ซ่ึงกระทําโดยเจ/าพนักงานบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ0ง มาตรา ๒๘๕ (๒) นอกจากจะห/ามยึดแล/ว ยังหมายความรวมถึงการอายัด  ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ0ง  มาตรา  ๒๕๔  และมาตรา  ๓๑๑  ด/วย  กล0าวคือ  สาธารณสมบัติ
ของแผ0นดินไม0อยู0ในความรับผิดแห0งการบังคับคดี 
          การท่ีกฎหมายบัญญัติให/ท่ีดินหรือทรัพย)สินท่ีเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินได/รับความ
คุ/มครองเป=นพิเศษจากการห/ามโอน ห/ามยึด และห/ามเอกชนยกอายุความข้ึนต0อสู/ ก็เพราะท่ีดิน หรือทรัพย)สิน
เหล0านี้มีไว/สําหรับให/ประชาชนใช/ประโยชน)ร0วมกัน จึงต/องระมัดระวังมิให/ถูกรบกวนหรือถูกขัดขวางต0อการท่ี
ประชาชนจะใช/ท่ีดินทรัพย)สินนั้นๆ 
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2) ประมวลกฎหมายท่ีดิน   
ประมวลกฎหมายท่ีดินได/บัญญัติให/ความคุ/มครองเป=นพิเศษแก0สาธารณสมบัติของแผ0นดินไว/

ตามนัยมาตรา 9 มาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิ ดังนี้ 
 มาตรา 9 “ภายใต/บังคับกฎหมายว0าด/วยการเหมืองแร0 และการปVาไม/ ท่ีดินของรัฐถ/ามิได/มีสิทธิ
ครอบครองหรือมิได/รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าท่ีแล/ว ห/ามมิให/บุคคลใด 
  (๑) เข/าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก0นสร/าง หรือการเผาปVา 
  (๒) ทําด/วยประการใด ๆ ให/เป=นการทําลาย หรือทําให/เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีกรวด หรือ  ท่ีทราย
ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห/ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
  (๓) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป=นอันตรายแก0ทรัพยากรในท่ีดิน” 
  บุคคลซ่ึงเข/าไปครอบครองหรือทําการใดๆ  ในที่ดินของรัฐโดยมิได/รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ/าหน/าท่ีย0อมเป=นผู/ฝVาฝcนมาตรา ๙ แห0งประมวลกฎหมายท่ีดิน คือเป=นผู/บุกรุกท่ีดินของรัฐตามปกติเม่ือมีการบุก
รุกท่ีดินของรัฐ พนักงานเจ/าหน/าท่ีจะต/องดําเนินการให/ผู/บุกรุกออกไปจากท่ีดิน หากไม0ยอมออก พนักงาน
เจ/าหน/าท่ีจะดําเนินการฟGองร/องดําเนินคดีทางโรงศาล ป�จจุบันได/มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๙๖ ลงวันท่ี 
๒๙ กุมภาพันธ) ๒๕๑๕ แก/ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยบัญญัติโทษท่ีจะลงแก0ผู/บุกรุกท่ีดินของรัฐไว/ใน
มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘ ทวิ ดังนี้ 
  มาตรา ๑๐๘ “ผู/ใดฝVาฝcนมาตรา ๙ อยู0ก0อนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช/บังคับ 
พนักงานเจ/าหน/าท่ีหรือผู/ซ่ึงได/รับมอบหมายจากพนักงานเจ/าหน/าท่ีมีอํานาจแจ/งเป=นหนังสือให/ผู/ฝVาฝcนปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ถ/าผู/ฝVาฝcนเพิกเฉยหรือไม0ปฏิบัติให/ถูกต/องตามระเบียบให/พนักงาน
เจ/าหน/าท่ีมีคําสั่งเป=นหนังสือให/ผู/ฝVาฝcนออกไปจากท่ีดิน และหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร/างในท่ีดินภายในระยะเวลา ท่ี
กําหนด ถ/าไม0ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ/าหน/าท่ี ต/องระวางโทษจําคุกไม0เกินหนึ่งป; หรือปรับไม0เกินห/าพัน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจะกําหนดให/ผู/ฝVาฝcน ต/องเสีย
ค0าตอบแทนในการใช/ท่ีดินนั้นให/แก0รัฐหรือราชการบริหารส0วนท/องถ่ินด/วยก็ได/” 
  “มาตรา ๑๐๘ ทวิ นับแต0วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช/บังคับผู/ใดฝVาฝcนมาตรา ๙ 
ต/องระวางโทษจําคุกไม0เกินหนึ่งป; หรือปรับไม0เกินห/าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ/าความผิดในวรรคหนึ่งได/กระทําแก0ท่ีดินซ่ึงเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินท่ีประชาชนใช/
ร0วมกันหรือท่ีใช/เพ่ือประโยชน)ของแผ0นดินโดยเฉพาะ ต/องระวางโทษจําคุกไม0เกินสามป;หรือปรับไม0เกินหนึ่ง
หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ/าความผิดตามวรรคสองได/กระทําเป=นเนื้อท่ีเกินกว0าห/าสิบไร0 ต/องระวางโทษจําคุกไม0เกินห/า
ป;หรือปรับไม0เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาว0าผู/ใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอํานาจสั่งในคําพิพากษาให/
ผู/กระทําผิด คนงาน ผู/รับจ/าง ผู/แทน และบริวารของผู/กระทําความผิดออกไปจากท่ีดินนั้นด/วย 

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช/ สัตว)พาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซ่ึงบุคคลได/ใช/ในการกระทํา 
ความผิด หรือได/ใช/เป=นอุปกรณ)ให/ได/รับผลในการกระทําความผิดดังกล0าวให/ริบเสียท้ังสิ้นไม0ว0าจะมีผู/ถูกลงโทษ
ตามคําพิพากษาหรือไม0” 

 4.2 การดูแลรักษาและคุ
มครองป?องกันโดยกลไกของรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
   ทรัพย)สินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินไม0ว0าจะเป=น ท่ีดินรกร/างว0างเปล0า  ท่ีดินสําหรับ
พลเมืองใช/ประโยชน)ร0วมกัน หรือท่ีดินท่ีใช/เพ่ือประโยชน)ของแผ0นดินโดยเฉพาะ เป=นทรัพย)สินของแผ0นดินมีไว/เพ่ือ
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เพ่ือสาธารณประโยชน) หรือสงวนไว/เพ่ือประโยชน)ร0วมกัน จึงมีกฎหมายหลายฉบับกําหนดให/หน0วยงานของรัฐ 
มีหน/าที่ในการดูแลรักษาและคุ/มครองปGองกัน เช0น ประมวลกฎหมายท่ีดิน และพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน0านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  เป=นต/น    

1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
       มาตรา ๘ บัญญัติว0า “บรรดาท่ีดินท้ังหลายอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน หรือเป=น
ทรัพย)สินของแผ0นดินนั้น ถ/าไม0มีกฎหมายกําหนดไว/เป=นอย0างอ่ืนให/อธิบดีมีอํานาจหน/าท่ีดูแลรักษาและ
ดําเนินการคุ/มครองปGองกันได/ตามควรแก0กรณี อํานาจหน/าท่ีดังกล0าวนี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให/ทบวงการเมือง
อ่ืนเป=นผู/ใช/ก็ได/” 
        หมายความว0า  

(1) ถ/ามีกฎหมายกําหนดไว/เป=นอย0างอ่ืน อธิบดีกรมท่ีดินก็จะไม0มีอํานาจหน/าท่ีดูแลรักษา
และดําเนินการคุ/มครองปGองกันท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน หรือเป=นทรัพย)สินของแผ0นดิน  

(2) อํานาจหน/าท่ีดังกล0าวนี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให/ทบวงการเมืองอ่ืนเป=นผู/ใช/ก็ได/ 
      ป�จจุบันได/มีกฎหมายเฉพาะกําหนดอํานาจหน/าท่ีให/พนักงานเจ/าหน/าท่ีอ่ืนเป=นผู/ดูแลรักษา 
ท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินท่ียังเกือบหมดแล/ว คงเหลือแต0ท่ีดินรกร/างว0างเปล0า ซ่ึงปกติต/องอยู0ใน
อํานาจหน/าท่ีของอธิบดีตามนัยมาตรา 8 แต0เนื่องจากรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทยได/มีคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี 505/2552 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2552 มอบหมายให/องค)กรปกครองส0วนท/องถ่ินมี
อํานาจหน/าท่ีดูแลรักษาและดําเนินการคุ/มครองปGองกันท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน หรือทรัพย)สิน
ของแผ0นดินท่ีไม0มีกฎหมายกําหนดไว/เป=นอย0างอ่ืนแล/ว การดูแลรักษาจึงไม0อยู0ในอํานาจหน/าท่ีของกรมท่ีดินอีก
ต0อไป 
       2)  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท
องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
        บทบัญญัติของกฎหมายที่เป=นสาระสําคัญเก่ียวกับการดูแลรักษาและคุ/มครองปGองกัน
ท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน สําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน ตามนัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑  มีดังนี้  
       มาตรา ๔๐ กํานันต/องร0วมมือและช0วยเหลือนายอําเภอและองค)กรปกครองส0วนท/องถ่ิน 
ในการดูแลรักษาและคุ/มครองปGองกันท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน และสิ่งซ่ึงเป=นสาธารณประโยชน)
อ่ืนอันอยู0ในตําบลนั้น 
      มาตรา ๑๒๒ นายอําเภอมีหน/าท่ีร0วมกับองค)กรปกครองส0วนท/องถ่ินในการดูแลรักษา      
และคุ/มครองปGองกันท่ีดินอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินที่ประชาชนใช/ประโยชน)ร0วมกัน และสิ่งซึ่งเป=น  
สาธารณประโยชน)อ่ืนอันอยู0ในเขตอําเภอ 
      นายอําเภอและองค)กรปกครองส0วนท/องถ่ินไม0มีอํานาจใช/หรือยินยอมให/บุคคลอ่ืนใช/ท่ีดิน
ตามวรรคหนึ่ง เว/นแต0จะได/รับความเห็นชอบจากผู/ว0าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
     ในกรณีท่ีมีข/อพิพาทหรือคดีเก่ียวกับท่ีดินตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอและองค)กรปกครอง
ส0วนท/องถิ่นจะร0วมกันดําเนินการหรือฝVายใดฝVายหนึ่งจะเป=นผู/ดําเนินการ ก็ให/มีอํานาจกระทําได/ ทั้งนี้  
กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ)เป=นแนวปฏิบัติด/วยก็ได/ 
      ค0าใช/จ0ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให/จ0ายจากงบประมาณของ
องค)กรปกครองส0วนท/องถ่ิน ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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        3) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน3านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
    พระราชบัญญัติการเดินเรือในน0านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก/ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน0านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔)  พ.ศ. 
๒๕๓๕ ให/เจ/าท0ามีหน/าท่ีดูแลรักษาและขุดลอกร0องน้ํา ทางเรือเดิน แม0น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายใน
น0านน้ําไทย (มาตรา ๑๒๐ แห0งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน0านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  แก/ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน0านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ) 
    4) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
      พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู/อํานวยการทางหลวงเป=นผู/ควบคุมทางหลวง    
โดยอธิบดีกรมทางหลวงเป=นผู/อํานวยการทางพิเศษ ทางหลวงแผ0นดิน ทางหลวงสัมปทาน ผู/ว0าราชการจังหวัด  
หรือนายอําเภอซึ่งผู/ว0าราชการจังหวัดมอบหมายเป=นผู/อํานวยการทางหลวงชนบท นายกเทศมนตรีเป=น
ผู/อํานวยการทางหลวง และประธานกรรมการสุขาภิบาลเป=นผู/อํานวยการทางหลวง สุขาภิบาล 
    จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล0าวมาจากข/างต/นแล/วจึงพิจารณาได/ว0า ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/
ประโยชน)ร0วมกันหรือท่ีเรียกว0าท่ีสาธารณประโยชน)  อยู0ในความดูแลรักษาของ นายอําเภอท/องท่ี และองค)กร
ปกครองส0วนท/องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑  ยกเว/นแม0น้ํา ลําคลอง บึง อ0างเก็บน้ํา  ทะเลสาบ อันเป=นทางสัญจรของประชาชนหรือ
ประชาชนใช/ประโยชน)ร0วมกัน ทะเลภายในเขตน0านน้ําไทย  หรือชายหาดของทะเลดังกล0าวจะอยู0ในความดูแล
รักษาของกรมขนส0งทางน้ําพาณิชยนาวี (กรมเจ/าท0า) ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน0านน้ําไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ แต0ถ/าท่ีริมแม0น้ํา ลําคลอง บึง อ0างเก็บน้ํา ทะเลสาบ หรือชายทะเล ท่ีอยู0นอกเหนือจุดแบ0ง
เขต ได/แก0 ท่ีชายตลิ่ง หมายถึง ที่ดินซึ่งตามปกติน้ําขึ้นถึงกับส0วนที่อยู0เหนือชายตลิ่งขึ้นไป ก็เป=นหน/าท่ี
ความรับผิดชอบของนายอําเภอท/องท่ีร0วมกับองค)กรปกครองส0วนท/องถ่ินมีหน/าท่ีตามกฎหมาย ถ/าเป=นทางหลวง
ตามพระราชบัญญัติทางหลวงก็อยู0ในความดูแลของผู/อํานวยการทางหลวง และหากมีกฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจ
หน/าท่ีในการดูแลรักษาและคุ/มครองปGองกันท่ีสาธารณประโยชน)ประเภทใดประเภทหนึ่งเป=นการเฉพาะไว/ก็ต/องเป=นไป
ตามบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะนั้นๆ  

4.3 การควบคุมและคุ
มครองป?องกัน 

      ๑)  การจัดทําทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน�  
       การจัดทําทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน) มีหลักฐานการจัดทํามานานแล/ว ดังนี้ 
       (๑) ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๑๔  
กําหนดให/กรมการอําเภอจัดทําบัญชีท่ีดินท่ีนา ท่ีสวน ท่ีห/วย หนอง คลอง บึง เอาไว/เป=นคู0มือในการปฏิบัติงานตาม
หน/าท่ีการจัดทะเบียนท่ีดินตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท/องท่ี เป=นการจัดทําทะเบียนท้ังหมด  รวมท้ัง
ท่ีดินสาธารณประโยชน)ด/วย 

(๒) ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล/าเจ/าอยู0หัวทรงให/มีการสํารวจ 
ที่ดินสาธารณประโยชน)ทุกแปลง ไม0ว0าจะได/มีการหวงห/ามไว/หรือไม0 ทั้งนี้ เพื่อที่จะแก/ไขป�ญหาการบุกรุก   
ท่ีสาธารณประโยชน)ของราษฎรให/ได/ผล แต0ก็ทําไม0สําเร็จ เพราะการสํารวจต/องใช/เวลาและค0าใช/จ0ายมาก 

       (๓) ตามพระราชบัญญัติหวงห/ามท่ีดินรกร/างว0างเปล0าอันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน พ.ศ. 
๒๔๗๘ กําหนดให/การสงวนหวงห/ามท่ีดินรกร/างว0างเปล0าไว/เป=นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกันท่ีเกิดข้ึนต้ังแต0วันท่ี 
๘ เมษายน ๒๔๗9 ให/กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาและนําไปประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และ
กระทรวงมหาดไทยได/มีคําสั่งท่ี ๒๕๐/ ๒๔๗๙ ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๔๗๙ วางระเบียบให/นําท่ีดินท่ีได/มีพระ
ราชกฤษฎีกาหวงห/ามลงทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)ให/เป=นหลักฐานด/วย 
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  (๔) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๒๒๐/๒๔๙๑ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๑ สั่งให/
จังหวัดต0าง ๆ พิจารณาตรวจสอบทะเบียนท่ีดินหวงห/ามและหนองน้ําสาธารณะภายในท/องท่ีว0ามีการออกทับ
หรือเหลื่อมล้ําท่ีดินของเอกชนท่ีได/ครอบครองก0อนประกาศหรือไม0 แล/วจัดทะเบียนว0ามีก่ีแห0งอยู0ในท/องท่ีใด หมู0ใด 
ตําบลใด ได/ประกาศหวงห/ามไว/ตั้งแต0เม่ือใด ฯลฯ เพ่ือจังหวัดจะได/ดําเนินการกับผู/บุกรุกต0อไป 
  (๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๓๕๓/ ๒๔๙๒ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๔๙๒ สั่งให/
จังหวัดนําท่ีดินสาธารณประโยชน)ซ่ึงไม0ปรากฏหลักฐานหวงห/าม  หรือทางการมิได/หวงห/าม  แต0ได/กลายเป=นสา
ธารณสมบัติของแผ0นดินตามกฎหมายแล/วข้ึนทะเบียนเอาไว/เป=นหลักฐาน  ยกเว/นท่ีสาธารณประโยชน) ท่ีเกิดข้ึน
โดยสภาพ เช0น แม0น้ํา คลอง ห/วย บึง พร/อมท้ังให/เจ/าหน/าท่ีดําเนินการป�กหลักเขตไว/เป=นหลักฐาน และทําปGาย
ป�กไว/ ณ ท่ีดินนั้น ให/ราษฎรทราบว0าเป=นท่ีสาธารณประโยชน) 
  (๖) เม่ือมีประกาศใช/ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การสํารวจท่ีดินสาธารณประโยชน)ก็มี
ความสําคัญและจําเป=นยิ่งขึ้น โดยได/วางหลักการให/มีการสํารวจจัดทําและเปลี่ยนแปลงแก/ไขบัญชี และ
ทะเบียนอีกหลายครั้งหลายคราว เพ่ือต/องการให/รัดกุมและเป=นประโยชน)ยิ่งข้ึน 
   ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)  จึงเป=นทะเบียนท่ีเจ/าหน/าท่ีได/จัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกรายการ
เก่ียวกับท่ีดินสาธารณประโยชน)เอาไว/ให/ทราบว0า ในจังหวัดหนึ่งๆ หรืออําเภอหนึ่งๆ หรือตําบลหนึ่งๆ มีท่ีดิน
สาธารณประโยชน)เป=นจํานวนเท0าใด อยู0ท่ีใด มีเนื้อท่ีมากน/อยเท0าใด ใช/เพ่ือประโยชน)อย0างไร ในทะเบียนท่ี
สาธารณประโยชน)แต0ละฉบับท่ีจัดทําข้ึน จะมีข/อความบ0งถึงสาระสําคัญ ดังต0อไปนี้ 

(๑) ท่ีตั้งของท่ีดิน ว0าต้ังอยู0ท่ีตําบล อําเภอ จังหวัดใด 
(๒) แบ0งเขต และเนื้อท่ีว0าท่ีดินท่ีหวงห/ามท้ังสี่ทิศ จดท่ีดินของบุคคลใด หรือจดสถานท่ีใดบ/าง มี

เนื้อท่ีเท0าไร   
(๓) ผู/ท่ีทําการหวงห/าม เช0น นายอําเภอ กํานัน ผู/ใหญ0บ/าน หรือจะเป=นกระทรวง ทบวง  กรม 

ก็ได/ชื่อผู/ท่ีทําการหวงห/ามมีความสําคัญ เพราะเป=นเครื่องมือพิสูจน)ได/ว0า การสงวนหวงห/ามนั้นชอบด/วยกฎหมาย
หรือไม0 

(๔) ความประสงค)ในการหวงห/าม คือ มีความประสงค)ว0าจะหวงห/ามไว/ใช/เพ่ือประโยชน)อะไร 
เช0น  ใช/เป=นท่ีเลี้ยงสัตว)  ความประสงค)ในการหวงห/าม  ถือว0าเป=นสาระสําคัญทําให/ทราบว0า จะเป=น    ท่ีสา
ธารณสมบัติของแผ0นดินประเภทใด เช0น ข้ึนทะเบียนไว/เป=นท่ีเลี้ยงสัตว) ก็เป=นท่ีสาธารณะสําหรับประชาชนใช/
ร0วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห0งประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) 

(๕) วัน เดือน ป; ท่ีหวงห/าม เป=นสาระสําคัญท่ีทําให/ทราบว0าการหวงห/ามนั้นชอบด/วย 
กฎหมายในขณะท่ีมีการหวงห/ามหรือไม0 

(๖) นามของผู/ลงทะเบียน หมายถึง เจ/าหน/าท่ีผู/คัดลอกทะเบียน 

การจัดทําทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน�  มีจุดมุ3งหมายดังนี้   
(๑) เพ่ือให/ทราบว0า ท่ีดินสาธารณประโยชน)มีอยู0ท่ีใดบ/าง ต้ังอยู0ตําบล อําเภอจังหวัดใด 

เนื้อท่ีเท0าใด มีข/างเคียงติดต0อกับท่ีดินของบุคคลใดบ/าง สภาพของท่ีดินเป=นห/วย หนอง คลอง บึง บาง หรือท่ี
ทําเลเลี้ยงสัตว) 

(๒) เพ่ือให/ทราบว0า ท่ีดินสาธารณประโยชน)ท่ีนําลงทะเบียนไว/เกิดจากการสงวนหวงห/าม 
หรือเกิดจากสภาพของท่ีดินธรรมชาติ เช0น เป=นแม0น้ํา ลําคลอง หรือเกิดจากการใช/ร0วมกันของประชาชน 

(๓) เพ่ือต/องการสร/างหลักฐานของทางราชการเก่ียวกับท่ีดินนั้น ให/เป=นหลักฐานดังเช0น 
โฉนด หรือ น.ส. ๓ แต0เนื่องจากทางราชการยังไม0อาจออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได/ทัน จึงได/มีการ 
จัดทําทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)แปลงนั้นไว/เป=นหลักฐานไปก0อน 
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    (๔) เพ่ือปGองกันมิให/ราษฎรบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน)เอาเป=นประโยชน)ส0วนตัวได/ เพราะ 
เม่ือท่ีดินแปลงใดได/จัดทําทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)ไว/แล/ว ก็ใช/เป=นหลักฐานเพ่ือให/เจ/าหน/าท่ีได/ตรวจสอบได/
ในกรณีท่ีมีข/อพิพาทว0าท่ีดินแปลงดังกล0าวเป=นของรัฐหรือไม0 
                    มีป�ญหาว3า ท่ีดินท่ีระบุไว/ในทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)ว0าเป=นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน 
เช0น ระบุว0า สงวนไว/เป=นท่ีเลี้ยงสัตว) เช0นนี้ จะรับฟ�งได/หรือไม0ว0า ท่ีดินแปลงนั้นเป=นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน  
ในเรื่องนี้ มีคําพิพากษาฎีกา ตัดสินไว/เป=นบรรทัดฐานแล/ว คือ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี ๔๙๒/ ๒๕๐๒ และคําพิพากษาฎีกาท่ี ๙๕๒/๒๕๐๘ วินิจฉัยว0า 
“การจะเป=นหนองสาธารณสมบัติของแผ0นดินหรือไม0นั ้น กฎหมายมิได/บังคับว0าจะต/องขึ้นทะเบียนไว/ 
เพราะการเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินหรือไม0นั้น เป=นไปตามสภาพของท่ีดินนั้นว0าเป=นทรัพย)สินท่ีใช/ เพ่ือ
สาธารณประโยชน)หรือสงวนไว/เพ่ือประโยชน)ร0วมกันหรือไม0” 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี ๒๘๑/๒๕๐๖ วินิจฉัยว0า “ท่ีดินซ่ึงเป=นท่ีสําหรับให/ราษฎรใช/เลี้ยง  สัตว)
ร0วมกัน อันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ต้ังแต0ก0อนใช/พระราชบัญญัติว0าด/วย
การหวงห/ามท่ีดินรกร/างว0างเปล0า พ.ศ. ๒๔๗๘ ไม0ต/องออกพระราชกฤษฎีกาหวงห/ามหรือสงวน   แต0ประการ
ใดทางราชการจะประกาศข้ึนทะเบียนเป=นท่ีสาธารณประโยชน)หรือไม0ไม0สําคัญ”   
 จากคําพิพากษาฎีกาดังกล0าว  แสดงให/เห็นว0า  ความสมบูรณ)ของการเป=นสาธารณสมบัติของ
แผ0นดินนั้น  ข้ึนอยู0ท่ีว0าท่ีดินแปลงนั้นได/ถูกสงวนหรือหวงห/ามไว/โดยชอบด/วยกฎหมายหรือไม0  หรือเกิดจากการ
ใช/ร0วมกันของราษฎรหรือไม0  หรือเป=นท่ีสาธารณประโยชน)ท่ีเกิดข้ึนโดยสภาพธรรมชาติ ของทรัพย)นั้นหรือไม0  
มิได/ข้ึนอยู0กับทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)แต0อย0างใด  ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)จึงเป=นเพียงหลักฐานท่ี
แสดงว0าท่ีท่ีได/หวงห/ามไว/นั้นมีอยู0จริงหรือไม0  เท0านั้นเช0น  ท่ีดินท่ีได/หวงห/ามไว/เป=นทุ0งหญ/าเลี้ยงสัตว)  มีการนํา
ข้ึนทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)  การนําข้ึนทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)เป=นหลักฐานอย0างหนึ่งท่ีแสดงว0าท่ีดิน
นั้นมีอยู0จริง  แต0การท่ีหวงห/ามไว/เป=นท่ีเลี้ยงสัตว)จะสมบูรณ)ใช/ได/หรือไม0  จะต/องพิจารณาจากหลักฐานการหวง
ห/ามนั้นๆ ฉะนั้นแม/จะมีชื่อเป=นท่ีดินท่ีสงวนไว/สําหรับประชาชนใช/ร0วมกัน อยู0ในทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน) แต0ถ/า
ปรากฏว0า ได/สงวนหวงห/ามไว/โดยไม0ชอบด/วยกฎหมาย เช0น ไม0ตราเป=นพระราชกฤษฎีกา ในระหว0างท่ีมี
พระราชบัญญัติว0าด/วยการหวงห/ามท่ีดินรกร/างว0างเปล0า พ.ศ. ๒๔๗๘  ใช/บังคับ ก็ไม0ทําให/ท่ีดินมีชื่ออยู0ใน
ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)เป=นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกันไปได/   
     แต0อย0างไรก็ดี  แม/ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)จะไม0ใช0สิ่งท่ีแสดงถึงความสมบูรณ)ของการ
เป=นท่ีสาธารณประโยชน) แต0ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)ก็ใช/เป=นหลักฐานอย0างหนึ่งท่ีจะพิสูจน)ว0า ท่ีดินท่ีได/
หวงห/ามไว/ได/กลายเป=นท่ีสาธารณประโยชน)ไปเม่ือใด เพียงใด เพราะในทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน)จะปรากฏ
ท้ังวัน เดือน ป; ท่ีหวงห/าม วัตถุประสงค)ท่ีหวงห/าม ผู/ท่ีทําการหวงห/ามรวมท้ังเป=นหลักฐานท่ีแสดงว0าท่ีดินนั้นมี
อยู0จริง เพราะมีปรากฏชื่อในทะเบียนและยังทําให/ทราบได/ว0าท่ีดินนั้นได/กลายเป=นท่ีสาธารณประโยชน)โดยวิธีการใด 
เช0น เกิดจากการสงวนหวงห/าม หรือเกิดจากสภาพของทรัพย)นั้นเอง เช0น เป=นแม0น้ํา ลําคลอง เป=นต/น 
   ๒) โดยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
      หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได/มีการออกกันมาช/านานแล/ว แต0ไม0มีกฎหมายใดให/อํานาจไว/
โดยเฉพาะ แต0ได/ออกกันมาเรื่อยๆ โดยอาศัยระเบียบ คําสั่งต0างๆ จนถึงป; พ.ศ.๒๕๑๕ ได/มีประกาศของคณะ
ปฏิบัติฉบับท่ี ๓๓๔ (พ.ศ. ๒๕๑๕) แก/ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดินบัญญัติให/มีมาตรา ๘ ตรี  (ซึ่งเดิม
ไม0มี) ซ่ึงได/บัญญัติไว/ ดังนี้ 
     มาตรา ๘ ตรี ท่ีดินอันเป=นสาธารณะสมบัติของแผ0นดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกันหรือใช/เพ่ือ
ประโยชน)ของแผ0นดินโดยเฉพาะอธิบดีอาจจัดให/มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเพ่ือแสดงเขตไว/เป=นหลักฐาน 
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     แบบหลักเกณฑ)และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  ให/เป=นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
     ท่ีดินตามวรรคหนึ่ง แปลงใด ยังไม0มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เขตของท่ีดินดังกล0าวให/
เป=นไปตามหลักฐานของทางราชการ 
     จากบทบัญญัติของมาตรา ๘ ตรี แห0งประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีแก/ไขเพ่ิมเติมใหม0นี้จะเห็นได/ว0า 
     ๑. กฎหมายรับรองการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ว0าเป=นเพียงหนังสือสําคัญของทาง
ราชการอย0างหนึ่งท่ีแสดงเขตท่ีตั้งและการใช/ประโยชน)ในท่ีดินของรัฐเท0านั้น หาใช0หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของ
รัฐไม0 
     ๒. ลักษณะของท่ีดินท่ีจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ได/กําหนดว0าท่ีดินของรัฐประเภท
ใดให/ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได/ ซ่ึงถ/าเป=นท่ีดินของรัฐประเภทพลเมืองใช/ประโยชน)ร0วมกัน  หรือใช/
เพ่ือประโยชน)ของแผ0นดินโดยเฉพาะ จะต/องออกเป=นหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงท้ังสิ้น แต0ถ/าเป=นท่ีดินของรัฐ
อย0างอ่ืน เช0น ท่ีดินของรัฐซ่ึงเป=นทรัพย)สินของแผ0นดินธรรมดา โดยรัฐถือท่ีดินนั้นในฐานะอย0างเอกชนแล/ว ก็
จะต/องออกเป=นโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองทําประโยชน)แล/วแต0กรณี 
     ท่ีดินของรัฐประเภทพลเมืองใช/ประโยชน)ร0วมกันบางลักษณะไม0จําเป=นจะต/องออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง เช0น ถนนหนทาง แม0น้ํา ลําคลอง และทางรถไฟ เป=นต/น เพราะเป=นท่ีดินท่ีมีสภาพและขอบเขต
ในตัวของมันเองอยู0แล/ว 
     สําหรับแม0น้ํา ลําคลอง อาจเปลี่ยนขอบเขตไปได/ตามธรรมชาติ โดยงอกเป=นท่ีงอกริมตลิ่ง  ซ่ึง
บุคคลอาจได/มาตามประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย) (มาตรา ๑๓๐๘) หรือบางแห0งอาจพังลงน้ํากลายเป=นสา
ธารณสมบัติของแผ0นดินท่ีพลเมืองใช/ร0วมกัน หากจะให/ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงก็จะเป=นการยุ0งยาก  
ฉะนั้น  จึงให/เป=นหน/าท่ีของอธิบดีกรมท่ีดินพิจารณาว0า ท่ีดินในลักษณะเช0นใดจะสมควรออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงหรือไม0 
 
5. แนวทางในการแก
ไขป�ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐในประเทศไทย 

5.1 การแก
ไขป�ญหาโดยการให
ผู
บุกรุกออกจากท่ีดินของรัฐ 
 การให/ผู/บุกรุกออกจากท่ีดินของรัฐจะมีการแจ/งและมีคําสั่งให/ผู/ฝVาฝcนออกจากท่ีดินของรัฐ ตาม
ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห0งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515) ว0าด/วยวิธีปฏิบัติในการแจ/งและออกคําสั่ง
แก0ผู/ฝVาฝcนมาตรา 9 แห0งประมวลกฎหมายท่ีดินอยู0ก0อนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 
กุมภาพันธ) พ.ศ. 2515 ใช/บังคับในข/อ 9 บัญญัติว0า “ในกรณีท่ีผู/ฝVาฝcนไม0ปฏิบัติตามหนังสือแจ/งให/พนักงาน
เจ/าหน/าท่ีหรือผู/ซ่ึงได/รับมอบหมายจากพนักงานเจ/าหน/าท่ีมีคําสั่งเป=นหนังสือส0งไปยังผู/ฝVาฝcนและกําหนดให/
ผู/ฝVาฝcนออกไปจากท่ีดินนั้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต0วันท่ีได/รับคําสั่งของพนักงานเจ/าหน/าท่ี หากผู/นั้นยัง
ฝVาฝcนอยู0อีกก็ให/ดําเนินคดีต0อไป” 
 ท่ีสาธารณประโยชน)ท่ีอยู0ในอํานาจหน/าท่ีการดูแลรักษาของนายอําเภอ เม่ือมีผู/บุกรุกนายอําเภอมี
อํานาจออกคําสั่งให/ผู/บุกรุกออกไปจากท่ีสาธารณประโยชน)นั้นได/ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360 ใน
ความผิดฐานทําให/เสียหาย ทําลาย ทําให/เสื่อมค0าหรือทําให/ไร/ประโยชน) ซ่ึงทรัพย) ท่ีใช/หรือมีไว/ เ พ่ือ
สาธารณประโยชน)ต/องระวางโทษจําคุกไม0เกินห/าป; หรือปรับไม0เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และ
ความผิดฐานเข/าไปยึดถือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม0ได/รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าท่ี ตามมาตรา 9 และ
มาตรา 108 ทวิ แห0งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ต/องระวางโทษจําคุกไม0เกินสามป; หรือปรับไม0เกิน
หนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ หากผู/บุกรุกยังขัดขืนไม0ยอมออกไปจากท่ีดินสาธารณประโยชน)ก็จะต/อง
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ดําเนินคดีกับผู/บุกรุกฐานขัดคําสั่งของเจ/าพนักงานซ่ึงสั่งการตามอํานาจหน/าท่ีท่ีกฎหมายให/ไว/ โดยไม0มีเหตุผล
และข/อแก/ตัวอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 368 ต/องระวางโทษจําคุกไม0เกินสิบวันหรือปรับไม0
เกินห/าร/อยบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

5.2 การใช
มาตรการในการป?องกันและแก
ไขเก่ียวกับป�ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 ภาครัฐได/เล็งเห็นถึงสภาพความรุนแรงของป�ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ หากปล0อยท้ิงไว/อาจ
ก0อให/เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง อาจก0อให/เกิดความหายนะแก0ชาติ และ/
หรือเกิดมหันตภัยต0อส0วนรวมได/ จึงได/มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว0าด/วยการแก/ไขป�ญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2535 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ) 2535 วางแนวทางการแก/ไขป�ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ซ่ึง
หมายรวมถึง ท่ีปVาสงวนแห0งชาติ ท่ีสงวนหวงห/ามของรัฐทุกประเภท ท่ีสาธารณประโยชน)  ท่ีราชพัสดุ และท่ีดิน
อันเป=นสาธารณสมบัติของแผ0นดินทุกประเภท โดยได/กําหนดมาตรการในการปGองกันและแก/ไขเก่ียวกับป�ญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐไว/ ดังนี้ 
 1)  มาตรการป?องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ   
 (1) จัดการวางแผนการใช/ท่ีดินของรัฐให/ได/ประโยชน)มากท่ีสุด  
 (2) ให/ความรู/ด/านวิชาการเก่ียวกับการใช/ท่ีดินของรัฐ โดยจัดให/มีการอมรมผู/นําท/องถ่ินและ
เจ/าหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/อง หรือกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร0ประชาสัมพันธ)ให/ข/าราชการ 
นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ให/มีความสํานึกในคุณค0า รักและหวงแหนท่ีดินของรัฐ 
 (3) จัดให/มีแผนการประชาสัมพันธ)ระดับชาติเพ่ือรณรงค)ในการอนุรักษ)ท่ีดินของรัฐ 
 (4) ให/จัดทําแผนท่ีแสดงสภาพและประเภทท่ีดินของรัฐต้ังแสดงไว/ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว0า
การอําเภอ สํานักงานเขต สํานักงานเทศบาล สภาตําบล และส0วนราชการท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาหรือใช/
ประโยชน)ท่ีดินของรัฐ 
 (5) สําหรับท่ีดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผ0นดินท่ีสงวนไว/เพ่ือใช/ประโยชน)ของ
แผ0นดินโดยเฉพาะ และประเภทสาธารณสมบัติของแผ0นดินสําหรับพลเมืองใช/ร0วมกัน ให/มีการเร0งรัดการออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง โดยให/อธิบดีกรมท่ีดินมอบอํานาจหน/าท่ีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงให/
ผู/ว0าราชการจังหวัดหรือเจ/าพนักงานท่ีดินจังหวัดตามความเหมาะสม หากมีผู/คัดค/านการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงก็ให/ดําเนินการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยให/ส0วนราชการท่ีเก่ียวข/องให/ความ
ร0วมมือหากมีความจําเป=นต/องแก/ไขกฎหมาย กฎระเบียบก็ให/ดําเนินการแก/ไขให/สอดคล/องกันด/วย 
 2)  มาตรการในการแก
ไขป�ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ   
      (1) เร0งรัดให/ดําเนินการสํารวจและจัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐ ท่ีอยู0ในความดูแลรักษาหรือใช/
ประโยชน)ให/ถูกต/องและชัดเจน รวมท้ังจัดทําทะเบียนหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินของรัฐแล/วแต0กรณีไว/เป=น
หลักฐาน โดยให/แล/วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
 (2) ให/จั งหวัด ท่ี มีป�ญหาการบุกรุกหรือการครอบครองท่ี ดินของรับทําการแต0ง ต้ั ง
คณะกรรมการ ประกอบด/วย ผู/แทนส0วนราชการท่ีเก่ียวข/อง ตามท่ีคณะกรรมการแก/ไขป�ญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐกําหนด ดําเนินการตรวจสอบการครอบครองท่ีดินของบุคคลผู/เข/าครอบครองท่ีดินของรัฐ หากผลปรากฏ
ว0าผู/ครอบครองไม0มีสิทธิโดยชอบด/วยกฎหมายและเป=นเกษตรกรท่ียากจนหรือผู/ยากจน ก็ให/ส0วนราชการท่ี
เก่ียวข/องพิจารณาจัดท่ีดินให/ทํากินหรือให/อยู0อาศัย ตามข/อกําหนดของคณะกรรมการแก/ไขป�ญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ     

 ระเบียบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าด/วยการแก/ไขป�ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2535 
ได/ถูกยกเลิก และให/ใช/ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว0าด/วยการแก/ไขป�ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2545 
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ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2545 แทน โดยภาครัฐมีมุมมองในการแก/ไขป�ญหาท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังจะเห็นได/จาก
เหตุผลในการออกระเบียบดังกล0าว ท่ีต/องการปรับปรุงโครงสร/างอํานาจหน/าท่ีของคณะกรรมการแก/ไขป�ญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว0าด/วยการแก/ไขป�ญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  พ.ศ.  2535  ให/มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการแก/ไขป�ญหาและปGองกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐอย0างเป=นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  กับเพ่ือให/การประสาน
นโยบายและการปฏิบัติระหว0างหน0วยงานของรัฐท่ีมีหน/าท่ีดูแลรักษาและคุ/มครองปGองกันท่ีดินของรัฐประเภทต0างๆ   ให/เป=นไป
ตามกฎหมาย  กฎ  คําสั่ง  ระเบียบ ข/อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข/องให/สอดคล/องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร  ท้ังในทางสังคม  การเมือง  การปกครอง  และเสริมสร/างความสมดุลม่ันคงแข็งแกร0งในทางเศรษฐกิจอย0างยั่งยืน
ในระยะยาว 
  แนวคิดในการแก/ไขป�ญหาของภาครัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีมองว0า การบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
อาจก0อให/เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง อาจก0อให/เกิดความหายนะแก0ชาติ 
และ/หรือเกิดมหันตภัยต0อส0วนรวมได/ กลับกลายเป=นการแก/ไขป�ญหาเพ่ือให/สอดคล/องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากร  ท้ังในทางสังคม  การเมือง  การปกครอง  และเสริมสร/างความสมดุลม่ันคงแข็งแกร0งในทางเศรษฐกิจอย0าง
ยั่งยืนในระยะยาว ดังจะเห็นได/จากเหตุผลในการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว0าด/วยการแก/ไขป�ญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐท้ังสองฉบับข/างต/น และนอกจากนั้น ภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทย ยังได/ออกระเบียบว0าด/วยการ
มอบอํานาจให/สภาตําบลหรือองค)กรปกครองส0วนท/องถ่ินช0วยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง พ.ศ. 2543 ลงวันท่ี  3 มีนาคม 2543 ซ่ึงความในข/อ 9 กําหนดว0าในกรณีท่ีมีป�ญหาว0าท่ีดิน
สาธารณประโยชน)แห0งใดสมควรจะคงสภาพเพ่ือทําการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไว/เป=นหลักฐาน หรือ
สมควรจะถอนสภาพเพ่ือนํามาจัดสรรให/ราษฎรทํากิน หรือทําประโยชน)อย0างอ่ืน หรือกรณีท่ีมีผู/บุกรุกสมควรจะ
ดําเนินการขับไล0หรือไม0 เม่ือนายอําเภอร/องขอให/สภาตําบลหรือองค)กรปกครองส0วนท/องถ่ินประชุมพิจารณาให/
ความเห็นโดยให/ประชาชน ผู/นําชุมชน ผู/นําศาสนา หน0วยงานของรัฐ หรือองค)การเอกชนเข/ามามีส0วนร0วม
ตัดสินใจร0วมกับสภาตําบล หรือสภาท/องถ่ินด/วย เสร็จแล/วส0งผลการประชุมให/นายอําเภอเพ่ือดําเนินการต0อไป  
 จากแนวคิดในการแก/ไขป�ญหาของภาครัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังกล0าว ส0งผลให/ทิศทางในการแก/ไข
ป�ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน)มีลักษณะผ0อนปรนข้ึน ไม0มุ0งเน/นท่ีจะดําเนินคดีกับผู/บุกรุกเพียงอย0างเดียว 
หากผู/บุกรุกยอมรับความจริง ประชาชนในพ้ืนท่ียอมรับการบุกรุก ภาครัฐก็จะแก/ไขป�ญหาโดยการนําท่ีดินของ
รัฐมาใช/ให/เกิดประโยชน)สูงสุด มาจัดสรรให/ประชาชนเข/าอยู0อาศัยทํากินและจัดระเบียบการถือครองท่ีดินของ
รัฐ ซ่ึงได/กําหนดวิธีดําเนินการโดยการนําท่ีดินของรัฐท่ีเป=นท่ีว0าง นํามาจัดให/ประชาชนอยู0อาศัยทํากิน ส0วนท่ีดิน
ของรัฐท่ีมีการบุกรุกให/นํามาจัดระเบียบและออกหนังสืออนุญาตให/ทํากินในท่ีดินของรัฐต0อไป  
 ในส0วนของกรมท่ีดินได/มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวนโยบายการบริหารจัดการการใช/
ประโยชน)ในท่ีดินของรัฐเพ่ือแก/ไขป�ญหาความยากจน เสนอรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติเม่ือวันท่ี 
10 มิถุนายน 2547 เป=นการนําท่ีดินสาธารณประโยชน)ท่ีหมดความจําเป=นใช/ประโยชน)ร0วมกัน ราษฎรได/เลิก
ใช/แล/ว และมีผู/ครอบครองทํากินอยู0เป=นเวลานานแล/ว มาจัดระเบียบการถือครองท่ีดินให/แก0ราษฎรท่ียากจนท่ี
ไม0มีท่ีดินทํากิน หรือมีน/อยไม0เพียงพอ ซ่ึงเป=นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ) 2547 เรื่อง การ
บริหารจัดการการใช/ประโยชน)ท่ีดินของรัฐเพ่ือแก/ไขป�ญหาความยากจน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว0าด/วยการอนุญาตประชาชนใช/ประโยชน)ในท่ีดินของรัฐ  พ.ศ. 2547 โดยได/เริ่มดําเนินการมาต้ังแต0 
ป;งบประมาณ พ.ศ.2547 ใช/ชื่อโครงการว0า “โครงการบริหารจัดการการใช/ประโยชน)ท่ีมีการบุกรุกเพ่ือขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท” ป�จจุบันเรียกโดยย0อว0า “โครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจน” 
 
 
 


