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หนงัสือมติชนรายวนั คอลมันกระแสทรรศน 
วันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๑๐๕๕๙  
 
 
  ทุกวันนี้ ได เกิดปญหาขึ้นมากมาย  
เพราะคนไรจริยธรรมมากขึ้น ทําผิดศีลธรรม ตาม
โลกาภิวัตนที่ไมดีของอารยประเทศ ปญหาเรื่อง
ที่ดินของมูลนิธิพระพยอม วัดสวนแกว ที่กําลัง
เปนปญหาอยูนั้น ทุกอยางเกิดแตเหตุทั้งนั้น การ
ครอบครองปรปกษตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ แมกฎหมายจะมิได
บัญญัติวาตองมีความสุจริตก็ตาม แตรูปการ 
พฤติการณ  การกระทํา ประกอบแลวผูกระทําตอง
สุจริตดวย เพราะถาแยงเอาทรัพยสินของผูอ่ืน 
โดยตนรูอยูแลววาเปนทรัพยสินของผูอ่ืน ยอมผิด
ศีลธรรม จริยธรรม ถาเปนสังหาริมทรัพยก็อาจจะ
มีความผิดฐานลักทรัพย ยักยอก หรือฉอโกง 
ถาเปนอสังหาริมทรัพยก็อาจมีความผิดฐานบุกรุก 
ฉอโกง ฯลฯ ไดเชนกัน จึงตองปรับดวยเรื่อง
ทรัพยสินอันไดมาโดยการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๓๘๘  มิใชมาตรา ๑๓๘๒  แตเพียงอยาง
เดียวหรือถาเปนการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือให 
โดยผู รับโอนรูวาผู โอนไมมี อํานาจโอนใหตน  
 

                                                 
  จุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร กลุมงานพัฒนา

กฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม.  

 
 
 
 
จะอางวาตนครอบครองปรปกษ เพื่อใชยันเจาของ 

ผูมิ ได รู เห็นมิ ได  (ผู เขียนขออางคํ าสอนของ 
ศาสตราจารยบัญญัติ สุชีวะ ปรมาจารยทาง
กฎหมายซึ่งไดบรรยายในคําสอนวิชาทรัพยดวย) 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๘๒ บัญญัติวา "บุคคลใดครอบครอง
ทรัพยสินของผูอ่ืนไวโดยความสงบและโดยเปดเผย
ดวยเจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพย 
ไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถาเปน
สังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลา 
หาปไซร ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์" จะเห็นวา
บทบัญญัติดังกลาวไมมีคําวาการครอบครองตอง
ครอบครองโดยสุจริต  แตถาตีความกฎหมายใหมี
ความเปนธรรมโดยใชหลักธรรมเปนที่ต้ังแลวนั้น  
ผูที่จะไดกรรมสิทธิ์จากการครอบครองตองมีความ
สุจริตเปนที่ต้ัง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕ บัญญัติวา "ในการใชสิทธิแหง
ตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทํา
โดยสุจริต"  ผูที่จะมาใชสิทธิในทางศาลตองมาดวย
มือสะอาดนั้นก็หมายความวา กรรมสิทธิ์ที่ไดมานั้น
จะตองไดมาจากความสุจริต มิใชไดมาโดยไมชอบ 
มิฉะนั้นก็จะกลายเปนวา กฎหมายสนับสนุนให
บุคคลทําผิดศีลธรรม ผิดจริยธรรม เที่ยวไปบุกรุก 
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ฉอโกง ฯลฯ  ผูอ่ืน ตัวอยางเชน นายแดง เห็นวา
ที่ดินมีโฉนดของนายดําอยูใกลบานของตน และ
นายดําไมไดมาดูแลระวังที่ดิน นายแดงจึงเขาไป
ใชประโยชนในที่ดินของนายดํา โดยการปลูกบาน
เพื่ออยูอาศัย ทําสวนผลไม และกระทําโดยเปดเผย
และเจตนาเปนเจาของโดยนายดําไมรูหรือขัดขวาง
ดังกลาวจะถือวานายแดงครอบครองที่ดินโดยสงบ
จนกระทั่งเวลาไดลวงเลยไป ๑๐ กวาป นายแดง
ไดมายื่นคํารองตอศาลวาตนไดกรรมสิทธิ์โดย 
การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๘๒  ดังนี้จะเห็นวาการยื่น 
คํารองตอศาลของนายแดงดังกลาวนั้นขาดเจตนา
สุจริต เพราะการครอบครองที่ดินนั้น นายแดงได
เจตนาบุกรุกที่ ดินของนายดําซึ่งเปนความผิด
อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒ 
ซึ่งบัญญัติวา  "ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของ
ผูอ่ืน เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น
ทั้งหมด หรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทําการใดๆ 
อันเปนการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย
ของเขาโดยปกติสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ"   เมื่อนายแดงบุกรุกที่ดินของนายดํา 
อันเปนความผิดอาญา จึงตองปรับเขากับเร่ือง
ทรัพยอันไดมาโดยการกระทําความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๓  
ซึ่งบัญญัติวา "ทรัพยสินอันไดมาโดยการกระทํา
ความผิดนั้น ทานวาผูกระทําผิด หรือผูรับโอน 
ไมสุจริตจะไดกรรมสิทธิ์โดยอายุความก็ตอเมื่อพน
กําหนดอายุความอาญา หรือพนเวลาที่กําหนดไว
ในมาตรากอน  ถากําหนดไหนยาวกวาทานใหใช
กําหนดนั้น" อยางไรก็ตาม ความผิดอาญาฐาน 

บุกรุกนั้นความผิดยังคงดําเนินอยูตลอด ยังถือวา
ตราบใดที่นายแดงยังครอบครองที่ดินของนายดํา
โดยไม สุจริตอยูจึงยังถือวานายแดงบุกรุกอยู
ตลอดเวลา อายุความยังไมเร่ิมนับเพราะถือวาเปน
ความผิดตอเนื่องตลอดจนกวานายแดงจะหยุดบุก
รุกที่ดินของนายดํา คือออกจากที่ดินของนายดําไป 
การที่นายแดงครอบครองที่ดินของนายดําอยูจนถึง
วันที่มายื่นคํารองแมเวลาจะผานไปนานเทาใด 
ก็ตามนายแดงยังบุกรุกอยูจนวันยื่นคํารองเมื่อมา
ยื่นคํารองในขณะที่ตนไมสุจริตเพราะการกระทําผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒ โดย
ตลอดมา นายแดงยอมไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตน
ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๘๒  เร่ืองนี้เปรียบเทียบไดกับความผิด
ฐานละเมิดในทางแพง ซึ่งตราบใดที่ผูกระทํา
ความผิดฐานละเมิดยังคงกระทําความผิดตอเนื่อง
ไมหยุดจะเห็นวากฎหมายมุงประสงคที่จะคุมครอง
ผูสุจริต ไมมีทางที่กฎหมายจะสอนใหคนผิด
ศีลธรรม ไมมีจริยธรรม แตกลับสอนใหเปนโจร ฯลฯ 
  ในทางกลับกัน  ถานายดําไดบอกยกที่ดิน
ใหกับนายแดงดวยวาจาเทานั้นโดยไมไดทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาพนักงาน 
เมื่อนายแดงเขาไปครอบครองทําประโยชน และ
ปลูกบานอยูอาศัยบนที่ดินดังกลาวโดยสงบเปดเผย 
และเจตนาเปนเจาของ เมื่อเวลาผานไปกวา ๑๐ ป 
เปนการกระทําโดยสุจริตนายแดงมายื่นคํารองขอ
ครอบครองปรปกษตอศาล นายแดงยอมได
กรรมสิทธิ์ เพราะนายแดงครอบครองทรัพยโดย
สุจริตซึ่งตรงกับคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๕๑/๒๕๓๘ 
ที่วา "แมการที่บิดาโจทกยกที่พิพาทใหโจทก โดย
มิไดจดทะเบียนการใหตามกฎหมายทําใหเปน
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โมฆะก็ตาม แตเมื่อโจทกไดครอบครองที่พิพาทมา
นับต้ังแตบิดาโจทกยกที่พิพาทใหโดยความสงบ
และเปดเผยตัว ดวยเจตนาเปนเจาของติดตอกัน
เกินกวา ๑๐ ปแลว โจทกยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่
พิพาทโดยการครอบครองปรปกษ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๘๒"  ซึ่งเปน
การวินิจฉัยสอดคลองกับหลักศีลธรรมแลว
ปจจุบันที่ดินเปนอสังหาริมทรัพยที่มีเจาของและ
มีราคาแพง ไมเหมือนกับเมื่อ ๕๐-๑๐๐ ปกอน ซึ่ง
สมัยกอนนั้นที่ดินรกรางวางเปลามีมากมายที่ไมมี
ใครจับจองเปนเจาของ กฎหมายจึงใหสิทธิผูที่
ครอบครองและใชประโยชนในที่ดินไดกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกลาวมาฟรี ๆ  แตปจจุบันนี้แตกตางกับ
สมัยกอนมากเพราะกวาคนคนหนึ่งจะซื้อที่ดินมา
เปนกรรมสิทธิ์ของตนนั้น ตองใชเงินมากมาย  
จึงไมควรใหบุคคลที่ไม สุจริตและฉวยโอกาส 
ในขณะที่เจาของเผอเรอกับทรัพยของตนเองแลว 
เขาครอบครองบุกรุก อางครอบครองปรปกษเพื่อ
ตองการทรัพยนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของตน ถือเปน
การแย งการครอบครองที่มี เจตนาไม สุจริต  
มีพฤติกรรมที่ไมมีจริยธรรม ผิดศีลธรรม จึงไมควร
ที่จะไดกรรมสิทธิ์  คนไทยเปนผูมีจริยธรรม 
จึงไมควรสนับสนุนบุคคลที่ไมสุจริตมีพฤติกรรม
ผิดศีลธรรมดังเหตุผลที่กลาวขางตนประกอบ 
ทั้งผูที่นําคดีไปสูศาลตองมือสะอาด ซึ่งตาม
บัญญัติกฎหมายประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕ เปนบททั่วไป บัญญัติใหผูที่มา
ศาลจึงตองมือสะอาด  (คือมีการทําการฟองหรือ
รอง ที่มีมูลฐานมาจากการกระทําที่สุจริต)  ดังนั้น 

เกี่ยวกับเร่ืองผูที่จะอางขอกรรมสิทธิ์ โดยการ
ครอบครองปรปกษทรัพยสินผูอ่ืนตอศาล ตองเปน 
ผูที่กระทําโดยสุจริตเทานั้น ไมใชการอางแยงการ
ครอบครองที่มีเจตนาไมสุจริต เชนบุกรุกฉอโกง ฯลฯ  
เปนการครอบครองทรัพย สินของผู อ่ืนโดยผิด
ศีลธรรม  (นั่นคือมีมูลคดีจากความไมสุจริต) ยอม
ไมควรที่จะไดกรรมสิทธิ์   ฉะนั้นผูอางวาครอบครอง
ปรปกษทรัพยสินของผู อ่ืนตองมาศาลดวยมือ
สะอาดจึงจะได ถาผูอางที่รองขอตอศาลขาดความ
สุจริตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๕ ศาลควรยกคํารองหรือไมรับรองสิทธิ
ใหแกผูที่มาศาลดวยมือไมสะอาดนั้น  สําหรับใน
กรณีที่ศาลรับคํารองแลว การสงหมายสําเนา 
คํารองใหเจาของหรือทายาทตองใหไดรับจริง ๆ  
ไมควรประกาศหนังสือพิมพเด็ดขาด  กับควร 
ไตสวนอยางรอบคอบใหส้ินสงสัยวาที่ดินนั้นมิใช
ทรัพยสินที่ไดกระทําผิดจริยธรรมศีลธรรมมา ศาล
ตองไปเดินเผชิญสืบที่ดินใหแนชัดวามีการกระทํา
ประโยชนครอบครองจริงหรือไมบางรายขอมามาก
แตเมื่อเผชิญสืบแลว เห็นไดวาควรไดที่ดินเล็กนอย
เทานั้นก็มี เพราะศาลตองมีจิตวิญญาณที่ไม
สนับสนุนผูกระทําผิดศีลธรรม ผิดจริยธรรม อันจะ
เปนการชี้ทางสวางเพื่อนําพาใหสังคมไทยเปนสุข  
มีแตสุจริตชนดังปญหาการซื้อที่ ดินของมูลนิธิ 
วัดสวนแกวที่เกิดขึ้นยอมเปนตัวอยางแกสังคมไทย  
พึงระมัดระวังในผลการกระทําของทุกๆ ฝาย 
สังคมไทยตองพึ่งธรรมะเปนใหญ 

 
 




