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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำนักกฎหมาย

สารพันปัญหากฎหมาย

การยกเลิก ส.ค. ๑ แก้ไขปัญหา 
ที่ดินทำกินได้จริงหรือ ?

อาจกล่าวได้ว่าที่ดินถือเป็นปัจจัยทีม่ีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ต่อการ 
ดำรงชีวิตของมนุษย์ไมว่า่จะสำหรบัเพื่อใชเ้ปน็ท่ีอยู่อาศยั หรอืเพื่อการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกนานัปการ แต่ปัจจุบัน 
ปัญหาเกีย่วกับทีด่ินทำกินของราษฎรก็ยังคงเป็นปัญหาทีร่ัฐบาลไม่ว่ายุคสมัยใดยังคง 
ต้องตระหนักและหาแนวทางแก้ไขปญัหาตลอดมา และนับวนัปญัหาก็ย่ิงทวมีากย่ิงขึ้น 
เป็นลำดับ ดังนัน้เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ทัง้ใน 
ด้านปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับทีด่ินมากยิง่ขึ ้น“สารพันปัญหา 
กฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “การยกเลิก ส.ค. ๑ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ได้จริงหรือ ?” โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

 ๑. เอกสารที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินประเภทต่าง ๆ  
    เป็นทีท่ราบกันดีว่าเอกสารทีเ่กี่ยวกับสิทธิในทีด่ินตามประมวลกฎหมาย 

ที่ดินนั้นมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีความสำคัญแตกต่างกัน ดังนี้
				 ๑.๑		โฉนดที่ดิน คอื หนงัสอืสำคญัแสดงกรรมสทิธิ์ในที่ดนิ ซึ่งหมายความ 

รวมถึงโฉนดแผนที ่ โฉนดตราจอง และตราจองทีต่ราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว 
ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายทีด่ิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้เป็นเจ้าของทีด่ินมีกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ และมีสิทธิจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินนั้นได้ตามกฎหมาย  

				 ๑.๒		หนังสือรับรองการทำประโยชน์	 (น.ส.	๓)	คือ หนังสือคำรับรอง 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ครอบครองได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว แบ่งออกเป็น 
๓ ชนิด คือ น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก และ น.ส. ๓ ข โดยหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
แต่ละชนิดมีการออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินในแต่ละท้องที่แตกต่างกัน ดังนี้

      น.ส. ๓ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ทีอ่อกให้แก่บุคคล 
ผูค้รอบครองทีด่ินโดยทัว่ ๆ ไป ในพื้นทีใ่ดก็ได้ทีไ่ม่มีการกำหนดตำแหน่งทีแ่น่นอน 
และไม่จำเป็นต้องมีระวางแผนทีห่รือมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่มี 
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ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าทีใ่นการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายทีด่ินของ 
หัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ออก 
น.ส. ๓ ให้ 

      น.ส.	๓	ก คือ หนังสือรับรองการทำประโยชนซ์ึ่งออกให้ในท้องที ่
ทีม่ีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยวิธีกำหนดตำแหน่งทีด่ินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ 
นายอำเภอท้องที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออก

      น.ส.	๓	ข คอืหนังสือรบัรองการทำประโยชน์ ซึ่งออกในท้องท่ีท่ีไม่มี 
ระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจ 
หน้าท่ีในการปฏิบัตกิารตามประมวลกฎหมายท่ีดนิของหวัหนา้เขต  
นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว

   ๑.๓  หลกัฐานการแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค.	๑)		 
คือ หนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินของผู ้ครอบครองที่ได้ 
ทำประโยชน์ในที่ดิน	อยู่กอ่นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบ้งัคบั  
(๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) โดยไปแจ้งการครอบครองต่อนายอำเภอ 
หรือปลัดอำเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ว่าตนครอบครอง 
ท่ีดนิอยู่เป็นจำนวนเท่าใดและมีระยะเวลายาวนานเพยีงใด ซ่ึงนายอำเภอจะเปน็ผู้ออก 
ส.ค. ๑ ให้ไว้เป็นหลักฐาน   

     ส.ค. ๑ มีสถานะทางกฎหมายเปน็เพยีงหลกัฐานแสดงการครอบครอง 
ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังนัน้ ตามกฎหมายทีด่ินจึงไม่สามารถทีจ่ะ 
จดทะเบียนโอนทีด่ินตามหลักฐานดังกล่าวให้แก่กันได้ไมว่่าจะเป็นการซื ้อขาย 
หรือการยกให้ แต่อย่างไรก็ดีสามารถทีจ่ะโอนให้แก่กันได้ โดยการแสดงเจตนา 
สละการครอบครองพร้อมทั ้งส่งมอบการครอบครองนั ้นให้กับผู ้รับโอนเพือ่ 
เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที ่ด ินนั ้นตอ่ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์๑ 

   ๑.๔		ใบจอง (น.ส. ๒) คือ หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดิน 
ช่ัวคราว เป็นหนังสือท่ีทางราชการออกใหเ้พื่อเปน็การแสดงความยินยอมใหบ้คุคลใด 
เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในทีดิ่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ 
ราษฎรทีท่างราชการได้จัดทีด่ินทำกินให้ตามประมวลกฎหมายทีด่ิน โดยมีเงื่อนไขว่า 
ผ ูท้ ีไ่ ด้ รั บอน ุญาตให้ เ ข้ าจับจองและทำประโยช น์ ในท ีด่ิ น นั ้นจะต้ อง เ ริ ่ม 
ทำประโยชน์ในที่ดินที่ทางราชการจัดสรรให้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับใบจอง  

  ๑ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  มาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ ่ง“บัญญัติว่าถ้าผู ้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไมย่ ึดถือทรัพย์สินต่อไปไซร้ 

การครอบครองย่อมสิ้นสุดลง”

  มาตรา ๑๓๗๘ บัญญัติว่า “การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง” 

ท่ีดนิอยู่เป็นจำนวนเท่าใดและมีระยะเวลายาวนานเพยีงใด ซึ่งนายอำเภอจะเปน็ผู้ออก 
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และจะต้องทำประโยชน์ในทีด่ินนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับแต่วันทีไ่ด้รับใบจอง 
(การทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จ หมายถึง การทำประโยชน์ให้ได้ ๓ ใน ๔ ส่วน ของ 
ที่ดินที่จัดให้ ถือว่าการทำประโยชน์ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

      ท่ีดนิท่ีมีใบจองนี้จะโอนใหแ้กบ่คุคลอื่นไมไ่ดเ้วน้แตจ่ะเปน็การตกทอด 
ทางมรดก และเมือ่ทำประโยชน์ในทีด่ินดังกล่าวแล้วเสร็จตามเงื่อนไขแล้ว ก็สามารถ 
ท่ีจะนำใบจองมาขอออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ในภายหลัง  

		 	 ๑.๕		ใบไต่สวน	 (น.ส. ๕) คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพือ่ออก 
โฉนดที่ดินใบไตส่วนไม่ใชห่นังสอืแสดงกรรมสทิธิ์ในท่ีดนิ เปน็เพยีงหลกัฐานท่ีแสดงวา่ 
ผู้ครอบครองมีเจตนาครอบครองที่ดินแปลงน้ันตามแนวเขตท่ีได้แสดงไว้ในใบไต่สวนแล้ว 

๒. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
   สภาพปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทีด่ินทีพ่บเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

คอื การท่ีประชาชนไดรั้บความเดอืดรอ้นจากกรณีท่ีรฐัไดป้ระกาศเขตหวงหา้มในท่ีดนิ 
ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุ ที่ดินซึ่งเป็นเขตป่าสงวน ฯลฯ ทับซ้อนกับ 
ทีด่ินซึ่งเป็นของประชาชน ทัง้ทีต่ามความเป็นจริงแล้วประชาชนได้อยูอ่าศัยและใช้ 
ประโยชน์ในทีด่ินนัน้มาก่อนการหวงห้ามของรัฐเสียอีก ซึ่งการประกาศเขตหวงห้าม 
ในที่ดินของรัฐที่เป็นที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนเช่นว่านี้ ได้นำมาสู่ปัญหา 
การที่ประชาชนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินผืนดังกล่าวนั้นได้ หรือทำให้ 
การออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดนิมีความยุ่งยาก เปน็ผลใหป้ระชาชนตอ้งกลายเปน็ผู้อยู่อาศยั 
ในทีด่ินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกรัฐบังคับใช้กฎหมายจนถึงขั้นต้องถูกจับกุม 
ดำเนินคดีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินตามปกติสุขได้  
ซ่ึงสภาพปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก๒ 

   (๑) นโยบายเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาท่ีดินของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลง 
อยู่บ่อยครัง้ ทำให้นโยบายไม่มีความเป็นเอกภาพขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง  
จนทำให้ปัญหาที่ดินไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมท้ังกระบวนการ
ทำงานของภาครัฐท่ีมีความล่าช้า 

   (๒)  ขาดการบริหารจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยเฉพาะระบบแผนที ่ 
ทีไ่ม่มีการรวบรวมข้อมูลทีด่ินไว้เพียงแห่งเดียว อีกทัง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องต่างใช้ 
แผนทีท่ีม่ ีอัตราส่วนแตกต่างกัน ดังนั้น เมื ่อมีการตรวจสอบแนวเขตเพื่อระวาง 
ชีแ้นวเขตท่ีดินซ่ึงประชาชนได้ออกเอกสารสิทธ์ิก็จะดำเนินการในลักษณะท่ีเป็นการเหมารวม 
ว่าทีด่ินนัน้อยูใ่นเขตที ่ดินของรัฐ ทัง้ทีย่ ังไม่มีความชัดเจนว่าทีด่ินนั ้นเป็นของ 
รัฐหรือของประชาชน 

    ๒ศยามล  ไกยูรวงศ์ และคณะ. ข้อพิพาทและความขัดแย้งปัญหาทีด่ินในประเทศไทย.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.), ๒๕๔๙. 
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   (๓) หน่วยงานที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการจัดที ่ด ินของรัฐมีอยู ่เป็น 
จำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการขาดความเป็นเอกภาพ ไม่สามารถกระจาย 

การถือครองท่ีดนิใหแ้กป่ระชาชนไดอ้ย่างเปน็ธรรมและท่ัวถงึตาม“แนวนโยบายพื้นฐาน 
แห่งรัฐ” ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่ได้กำหนดมาตรการ 
ทางภาษีทีจ่ะเป็นกลไกและเครื ่องมือในการกระจายที ่ดินและสร้างความเป็น 
ธรรมในสังคม

   (๔) การทจุริตคอร์รัปชัน โดยการนำหลกัฐานการแจง้การครอบครองท่ีดนิ 
(ส.ค. ๑) ไปขอออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังมีการสวมสิทธิออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน 
ให้กับบุคคลที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างแท้จริง

      นอกจากน้ี สภาพปัญหาดงักลา่วในเบื้องตน้ยังมี 
สาเหตุมาจากนโยบายของรัฐทีก่ำหนดให้ผู ้ครอบครองและ 
ทำประโยชน์ในท่ีดินอยู่ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ 
และไม่มีหนังสอืสำคญัแสดงกรรมสทิธิ์ท่ีดนิ มาแจ้งการครอบครอง 
ทีด่ินต่อนายอำเภอท้องทีภ่ายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันทีป่ระมวล 
กฎหมายนีใ้ช้บังคับ เพื่อทีจ่ะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองทีด่ิน (ส.ค. ๑)  
ดั ง กล ่า ว ไปขอออกหนั ง สื อ แสดงกรรมสิ ท ธิ ์ใ นท ีดิ่ น ในภายหลั ง  ทั้ ง นี้   
ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที ่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕  
อย ่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุ บันรัฐก็ย ังไม ่สามารถดำเนินการออกโฉนดทีด่ิน 
หรือหนังสอืรับรองการทำประโยชน์แก่ประชาชนทีแ่จ้งการครอบครองทีด่ิน 
หรอืมีหลักฐานการแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค. ๑) ดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ได ้และนำมาสู่ 
การทุจริตคอร์รัปชันโดยการนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไปขอ 
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 ๓. แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
   แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในทีดิ่นของรัฐ 

วิธีหนึง่ทีม่ีการดำเนินการอยูใ่นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล 
กฎหมายที่ดิน  (ฉบบัที่ ๑๑)  พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา  ๘  กค็อื  การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์และ 
วธิกีารออกโฉนดท่ีดนิ หรอืหนงัสือรบัรองการทำประโยชน ์โดยวธิกีารเรง่รดัใหบ้คุคลผู้มี 
หลักฐานการแจ้งการครอบครองทีด่ิน (ส.ค. ๑) มาดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดทีด่ิน 
หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ภายในเวลาทีก่ำหนด กล่าวคือ กำหนดให้ผู้ที่ได้ 
ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 
(ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) หรือผู้ที่ได้ครอบครองต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าว  
โดยไมม่โีฉนดที่ดินหรอืหนังสอืรบัรองการทำประโยชน ์แต่มเีพียงหลกัฐานการแจง้ 

เพื่อทีจ่ะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองทีด่ิน (ส.ค.
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การครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) สามารถที่จะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครอง 
ที ่ดินดังกล่าวนัน้ มายื ่นคำขอเพือ่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ 
ประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ (นับแตวั่นท่ี ๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๑) โดยไม่ตอ้งนำคำพพิากษาหรอืคำสั่งถงึท่ีสดุ 
ของศาลมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าพ้นกำหนด ๒ ปี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ผู้ที่มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ จะต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลยุติธรรมว่าเป็น 
ผู้ซึง่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ 
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย พนักงาน 
เจ้าหน้าที่จึงจะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ 

   การทีร่ัฐใช้วิธีดำเนินการโดยการเร่งรัดให้บุคคลผู้มีหลักฐานการแจ้งการ 
ครอบครองทีด่ิน (ส.ค. ๑) มาดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดทีด่ินหรือหนังสือรับรอง 
การทำประโยชน์ภายในเวลาทีก่ำหนดหรือการประกาศยกเลิก ส.ค. ๑ นี้ เป็นเพียง 
วธิกีารหน่ึงท่ีจะชว่ยแกป้ญัหาเก่ียวกับเอกสารสทิธ์ิในท่ีดนิใหกั้บประชาชนผู้มีหลกัฐาน 
การแจ้งการครอบครองทีด่ิน (ส.ค. ๑) ทีค่รอบครองทีด่ินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
แต่ยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้น 

    อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีความครอบคลุม 
หรือไม่สามารถ แก้ไขปญัหาเกี่ยวกบัเอกสารสทิธิ์ในท่ีดินดงักลา่วขา้งตน้ได้ท้ังหมด  
โดยเฉพาะวิธกีารดังกล่าวยังไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาให้กบักลุ่มบคุคลท่ีไมม่หีลกัฐาน
การแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) อันเนื่องมาจากหลกัฐานการแจง้การครอบครองท่ีดนิ  
(ส.ค. ๑) สูญหายหรอืมีเพยีงการครอบครองและทำประโยชน์ในท่ีดนิตามความเปน็จรงิ 
เท่านัน้แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายจึงทำให้ไม่มีหลักฐานการแจ้งการ 
ครอบครองท่ีดนิ (ส.ค. ๑) รวมท้ังไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาใหก้บัประชาชนท่ีไดร้บัความ 
เดือดร้อน กรณีท่ีรัฐประกาศเขตหวงห้ามท่ีดินทับซ้อนกับท่ีดินทำกินของประชาชนได้

    ดงัน้ัน การแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัเอกสารสทิธิ์ที่ดินควรที่จะดำเนนิการอยา่ง 
บูรณาการและมีความครอบคลุม กล่าวคือ นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการและ 
แนวทางดังกล่าวแล้ว รัฐควรดำเนินการ๓ ดังนี้ 

   (๑) รัฐควรมีนโยบายเร่งรัดการจัดทำแนวเขตทีด่ินของรัฐแต่ละประเภท 
ใหเ้สรจ็ส้ินโดยเรว็เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนวา่มปีระชาชนถอืครองท่ีดนิในเขตท่ีดนิของรฐั 
ในพื้นที่นั้นเพียงใดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นต่อไป

     ๓รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

 ปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์, สภาผู้แทนราษฎร
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    (๒) กำหนดนโยบายการวางแผนการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสมท้ังประเทศเพ่ือ 
จำแนกการใชท่ี้ดนิแตล่ะประเภท และตรวจสอบเขตพื้นท่ีของหน่วยงานรฐั รวมท้ังการ 
ใช้ประโยชน์ของประชาชนในสภาพความเป็นจริงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา   

   (๓) ปัญหาเรื ่องทีด่ินในเขตชุมชนทีไ่ม่มีเอกสารสิทธิ์ทัว่ประเทศและ 
ทีก่ระจายอยู่ในเขตทีด่ินของรัฐทุกประเภทควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ได้รับ 
กรรมสิทธิ์ในที่ดินในรูปแบบเดียวกัน

   (๔) รฐัควรมีนโยบายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดนิของรฐัรว่มกันศกึษา 
และเสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีทีม่ีอยูใ่ห้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน มีความสอดคล้อง ชัดเจน สามารถป้องกันการบุกรุก 
ทีดิ่นของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทีด่ินควรคำนึงถึง 
ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

   (๕) ควรปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับการจัดทีด่ิน  
เพื ่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื ่อให้การ 
ดำเนินการจดัท่ีดนิของรฐัมีหลักเกณฑ์ และวธิกีารท่ีแนน่อนชดัเจน 
และมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนกำหนดให้สิทธิในทีด่ินเป็น 
ระบบเดียวกันและเท่าเทียมกัน

   (๖) ปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมาย คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับ  
ทีม่ีผลต่อสิทธิการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ผลกระทบ 
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

   (๗) ปฏิรูปการจัดท่ีดินของรัฐ รวมท้ังการพัฒนาระบบข้อมูลท่ีเก่ียวกับท่ีดิน  
เพื ่อรวบรวมข้อมูลพื ้นฐานไว้ใช้ในการศึกษาติดตามและตรวจสอบสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนระดับนโยบายและการบริหารทรัพยากรที่ดินได้

   (๘) การพัฒนาการทางด้านการคลัง เช่น การจัดเก็บภาษีทีด่ินในอัตรา 
กา้วหน้าเพื่อใหเ้ปน็มาตรการจำกดัการถอืครองท่ีดนิ อย่างเปน็ธรรมและเกิดประโยชน์ 
ในการใช้ที่ดินอย่างเต็มที่

     (๙) การพฒันากลไกความรว่มมอืในการทำงานขององคก์รภาคประชาชน 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทีด่ินของ 
ท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม    

 สรุป 
ประการสดุทา้ยตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๘๕ ยังได้กำหนดหลักการโดยให้ “รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านทีด่ิน  
โดยกำหนดหลกัเกณฑ์การใช้ท่ีดนิใหค้รอบคลมุท้ังประเทศและรฐัจะตอ้งกระจายการ 
ถือครองทีดิ่นอย่างเป็นธรรมและดำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทีด่ิน 
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เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ถึงโดยการปฏิรูปทีด่ิน...” แต่จะพิจารณาเห็นได้ว่า 
สภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับทีด่ินทำกินยังเป็นปัญหาทีร่ัฐบาลต้องคอยแก้ไข 
มาทุกยุคทุกสมัยจนถงึปจัจุบนั และมาตรการหน่ึงท่ีรฐับาลไดด้ำเนินการแก้ไขก็คอืการ 
ประกาศยกเลิก ส.ค. ๑ โดยการให้ประชาชนผู้มี ส.ค. ๑ มาแจ้งความประสงค์ 
แก่ทางราชการเพื่อออกเป็นโฉนดทีด่ินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น ไม่ใช่ 
มาตรการทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทีดิ่นได้ทัง้หมด เพราะสภาพปัญหาเกี่ยวกับ 
ท่ีดนิน้ันเกดิจากหลายสาเหตดุว้ยกันไม่ว่าจะเปน็ปญัหาดา้นนโยบายเก่ียวกับการแกไ้ข 
ปัญหาทีด่ินของรัฐบาลทีม่ีความไม่แน่นอน ทำให้นโยบายไม่มีความเป็นเอกภาพ 
ขาดความชัดเจนและไม่ตอ่เน่ือง กระบวนการทำงานของภาครฐัมีความลา่ชา้ ขาดการ 
บริหารเครือข่ายระบบข้อมูลทีด่ี ทำให้การบริหารจัดการขาดความเป็นเอกภาพ 
รวมท้ังปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชนัในวงราชการ มกีารสวมสทิธิ์ออกเอกสารสทิธิ์ในท่ีดนิ 
ให้กับบุคคลทีไ่ม่ได้ทำประโยชน์ในทีด่ินนั้น ตลอดจนปัญหาอันเนื่องมาจากความ 
ไม่สอดคล้องของแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับทีดิ่นของรัฐกับสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทัง้การไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีร่ัฐในการแก้ไขปัญหา 
อย่างจริงจัง ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินการออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
มาโดยตลอด ดงัน้ัน สมควรเปน็อย่างย่ิงท่ีจะตอ้งมกีารทบทวนเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสม 
กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาทีเ่กิดขึ้นและดำเนินกระบวนการแก้ไขปัญหานั้น 
อย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป 
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