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นิติกร สำนักกฎหมาย

การยกเลิก ส.ค. ๑ แก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินได้จริงหรือ ?
อาจกล่าวได้ว่าที่ดินถือเป็นปัจจัยทีม่ ีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ ต่อการ
ดำรงชีวติ ของมนุษย์ไม่วา่ จะสำหรับเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกนานัปการ แต่ปัจจุบัน
ปัญหาเกีย่ วกับทีด่ ินทำกินของราษฎรก็ยังคงเป็นปัญหาทีร่ ัฐบาลไม่ว่ายุคสมัยใดยังคง
ต้องตระหนักและหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดมา และนับวันปัญหาก็ย่งิ ทวีมากยิ่งขึ้น
เป็นลำดับ ดังนัน้ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ทัง้ ใน
ด้ า นปัญ หาข้ อ เท็จ จริ ง และข้ อ กฎหมายเกี ่ย วกั บ ทีด่ ิ น มากยิง่ ขึ ้น “สารพัน ปั ญ หา
กฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “การยกเลิก ส.ค. ๑ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ได้จริงหรือ ?” โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑. เอกสารที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินประเภทต่าง ๆ
เป็นทีท่ ราบกันดีว่าเอกสารทีเ่ กี่ยวกับสิทธิในทีด่ ินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินนั้นมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีความสำคัญแตกต่างกัน ดังนี้
๑.๑ โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ซึ่งหมายความ
รวมถึ ง โฉนดแผนที ่ โฉนดตราจอง และตราจองทีต่ ราว่ า ได้ ท ำประโยชน์ แ ล้ ว
ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้เป็นเจ้าของทีด่ ินมีกรรมสิทธิ์
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 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ทีอ่ อกให้แก่บุคคล
ผูค้ รอบครองทีด่ ินโดยทัว่ ๆ ไป ในพื้นทีใ่ ดก็ได้ทีไ่ ม่มีการกำหนดตำแหน่งทีแ่ น่นอน
และไม่จำเป็นต้องมีระวางแผนทีห่ รือมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่มี
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ประกาศยกเลิ ก อำนาจหน้ า ทีใ่ นการปฏิ บั ติ ก ารตามประมวลกฎหมายทีด่ ิ น ของ
หัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ออก
น.ส. ๓ ให้
น.ส. ๓ ก คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งออกให้ในท้องที่
ทีม่ ีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยวิธีกำหนดตำแหน่งทีด่ ินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ
นายอำเภอท้องที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออก
น.ส. ๓ ข คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งออกในท้องที่ท่ไี ม่มี
ระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจ
หน้าที่ในการปฏิบัตกิ ารตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ของหัวหน้าเขต
นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว
๑.๓ หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑)
คือ หนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินของผู้ครอบครองที่ได้
ทำประโยชน์ในที่ดิน อยู่กอ่ นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บงั คับ
(๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) โดยไปแจ้งการครอบครองต่อนายอำเภอ
หรือปลัดอำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ว่าตนครอบครอง
ที่ดนิ อยู่เป็นจำนวนเท่าใดและมีระยะเวลายาวนานเพียงใด ซึ่งนายอำเภอจะเป็นผู้ออก
ส.ค. ๑ ให้ไว้เป็นหลักฐาน
ส.ค. ๑ มีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงหลักฐานแสดงการครอบครอง
ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังนัน้ ตามกฎหมายทีด่ ินจึงไม่สามารถทีจ่ ะ
จดทะเบีย นโอนทีด่ ิ น ตามหลั ก ฐานดั ง กล่ า วให้ แ ก่ กั น ได้ ไ ม่ว่ า จะเป็ น การซื ้อ ขาย
หรือการยกให้ แต่อย่างไรก็ดีสามารถทีจ่ ะโอนให้แก่กันได้ โดยการแสดงเจตนา
สละการครอบครองพร้ อ มทั ้ง ส่ ง มอบการครอบครองนั ้น ให้ กั บ ผู ้รั บ โอนเพือ่
เข้า ครอบครองและทำประโยชน์ ใ นที ่ด ิน นั ้น ต่อ ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์๑
๑.๔ ใบจอง (น.ส. ๒) คือ หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดิน
ชั่วคราว เป็นหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้บคุ คลใด
เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในทีด่ ินเป็นการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่
ราษฎรทีท่ างราชการได้จัดทีด่ ินทำกินให้ตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน โดยมีเงื่อนไขว่า
ผูท้ ไี ่ ด้ รั บ อนุญ าตให้ เ ข้ า จั บ จองและทำประโยชน์ ใ นทีด่ ิ น นั ้น จะต้ อ งเริ ่ม
ทำประโยชน์ในที่ดินที่ทางราชการจัดสรรให้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับใบจอง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๗๗ วรรคหนึ ่ง “บั ญ ญั ติ ว่ า ถ้ า ผู ้ค รอบครองสละเจตนาครอบครอง หรื อ ไม่ย ึด ถื อ ทรั พ ย์สิ น ต่ อ ไปไซร้
การครอบครองย่อมสิ้นสุดลง”
มาตรา ๑๓๗๘ บัญญัติว่า “การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง”
๑
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และจะต้องทำประโยชน์ในทีด่ ินนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับแต่วันทีไ่ ด้รับใบจอง
(การทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จ หมายถึง การทำประโยชน์ให้ได้ ๓ ใน ๔ ส่วน ของ
ที่ดินที่จัดให้ ถือว่าการทำประโยชน์ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
ที่ดนิ ที่มีใบจองนี้จะโอนให้แก่บคุ คลอื่นไม่ได้เว้นแต่จะเป็นการตกทอด
ทางมรดก และเมือ่ ทำประโยชน์ในทีด่ ินดังกล่าวแล้วเสร็จตามเงื่อนไขแล้ว ก็สามารถ
ทีจ่ ะนำใบจองมาขอออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ในภายหลัง
๑.๕ ใบไต่สวน (น.ส. ๕) คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพือ่ ออก
โฉนดที่ดินใบไต่สวนไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ เป็นเพียงหลักฐานที่แสดงว่า
ผู้ครอบครองมีเจตนาครอบครองที่ดินแปลงนัน้ ตามแนวเขตทีไ่ ด้แสดงไว้ในใบไต่สวนแล้ว
๒. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
สภาพปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทีด่ ินทีพ่ บเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
คือ การที่ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนจากกรณีท่รี ฐั ได้ประกาศเขตหวงห้ามในที่ดนิ
ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุ ที่ดินซึ่งเป็นเขตป่าสงวน ฯลฯ ทับซ้อนกับ
ทีด่ ินซึ่งเป็นของประชาชน ทัง้ ทีต่ ามความเป็นจริงแล้วประชาชนได้อยูอ่ าศัยและใช้
ประโยชน์ในทีด่ ินนัน้ มาก่อนการหวงห้ามของรัฐเสียอีก ซึ่งการประกาศเขตหวงห้าม
ในที่ดินของรัฐที่เป็นที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนเช่นว่านี้ ได้นำมาสู่ปัญหา
การที่ประชาชนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินผืนดังกล่าวนั้นได้ หรือทำให้
การออกเอกสารสิทธิ์ท่ดี นิ มีความยุ่งยาก เป็นผลให้ประชาชนต้องกลายเป็นผู้อยู่อาศัย
ในทีด่ ินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกรัฐบังคับใช้กฎหมายจนถึงขั้นต้องถูกจับกุม
ดำเนินคดีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ตลอดจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินตามปกติสุขได้
ซึง่ สภาพปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก๒
(๑) นโยบายเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ของรัฐบาลมีการเปลีย่ นแปลง
อยู่บ่อยครัง้ ทำให้นโยบายไม่มีความเป็นเอกภาพขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง
จนทำให้ปัญหาที่ดินไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทัง้ กระบวนการ
ทำงานของภาครัฐทีม่ คี วามล่าช้า
(๒) ขาดการบริหารจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยเฉพาะระบบแผนที่
ทีไ่ ม่มีการรวบรวมข้อมูลทีด่ ินไว้เพียงแห่งเดียว อีกทัง้ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต่างใช้
แผนทีท่ มี่ ีอัตราส่วนแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อมีการตรวจสอบแนวเขตเพื่อระวาง
ชีแ้ นวเขตทีด่ นิ ซึง่ ประชาชนได้ออกเอกสารสิทธิก์ จ็ ะดำเนินการในลักษณะทีเ่ ป็นการเหมารวม
ว่ า ทีด่ ิ น นัน้ อยูใ่ นเขตที ่ดิ น ของรั ฐ ทัง้ ทีย่ ัง ไม่ม ีค วามชั ด เจนว่ า ทีด่ ิ น นั ้น เป็ น ของ
รัฐหรือของประชาชน
ศยามล ไกยูรวงศ์ และคณะ. ข้อพิพาทและความขัดแย้งปัญหาทีด่ ินในประเทศไทย.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ๒๕๔๙.
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(๓) หน่ว ยงานที ่มี ส่ ว นเกี ่ย วข้ อ งกั บ การจั ด ที ่ด ิน ของรั ฐ มี อ ยู ่เ ป็ น
จำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการขาดความเป็นเอกภาพ ไม่สามารถกระจาย
การถือครองที่ดนิ ให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตาม“แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ” ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่ได้กำหนดมาตรการ
ทางภาษี ท จี ่ ะเป็น กลไกและเครื ่อ งมือ ในการกระจายที ่ดิ น และสร้ า งความเป็ น
ธรรมในสังคม
(๔) การทุจริตคอร์รัปชัน โดยการนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดนิ
(ส.ค. ๑) ไปขอออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้ มีการสวมสิทธิออกเอกสารสิทธิใ์ นทีด่ นิ
ให้กับบุคคลที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ สภาพปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นยังมี
สาเหตุ ม าจากนโยบายของรั ฐ ทีก่ ำหนดให้ ผู ้ค รอบครองและ
ทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
และไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ มาแจ้งการครอบครอง
ทีด่ ินต่อนายอำเภอท้องทีภ่ ายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันทีป่ ระมวล
กฎหมายนีใ้ ช้บังคับ เพื่อทีจ่ ะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองทีด่ ิน (ส.ค. ๑)
ดั ง กล่า วไปขอออกหนั ง สื อ แ สดงกรรมสิ ท ธิ ์ใ นทีด่ ิ น ในภายหลั ง ทั้ ง นี้
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายที ่ด ิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕
อย่า งไรก็ ต าม จนถึ ง ปั จ จุ บั น รั ฐ ก็ ย ัง ไม่ส ามารถดำเนิ น การออกโฉนดทีด่ ิ น
หรื อ หนัง สือ รั บ รองการทำประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนทีแ่ จ้ ง การครอบครองทีด่ ิ น
หรือมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ และนำมาสู่
การทุจริตคอร์รัปชันโดยการนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไปขอ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๓. แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในทีด่ ินของรัฐ
วิธีหนึง่ ทีม่ ีการดำเนินการอยูใ่ นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ก็คอื การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยวิธกี ารเร่งรัดให้บคุ คลผู้มี
หลักฐานการแจ้งการครอบครองทีด่ ิน (ส.ค. ๑) มาดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดทีด่ ิน
หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ภายในเวลาทีก่ ำหนด กล่าวคือ กำหนดให้ผู้ที่ได้
ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
(ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) หรือผู้ที่ได้ครอบครองต่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าว
โดยไม่มโี ฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แต่มเี พียงหลักฐานการแจ้ง
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การครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) สามารถที่จะนำหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
ที ่ด ิน ดัง กล่ า วนัน้ มายื ่น คำขอเพือ่ ออกโฉนดที ่ด ิน หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการทำ
ประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับ (นับแต่วนั ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) โดยไม่ตอ้ งนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สดุ
ของศาลมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าพ้นกำหนด ๒ ปี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ผู้ที่มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ จะต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลยุติธรรมว่าเป็น
ผู้ซงึ่ ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย พนักงาน
เจ้าหน้าที่จึงจะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้
การทีร่ ัฐใช้วิธีดำเนินการโดยการเร่งรัดให้บุคคลผู้มีหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองทีด่ ิน (ส.ค. ๑) มาดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดทีด่ ินหรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ภายในเวลาทีก่ ำหนดหรือการประกาศยกเลิก ส.ค. ๑ นี้ เป็นเพียง
วิธกี ารหนึ่งที่จะช่วยแก้ปญ
ั หาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ให้กบั ประชาชนผู้มีหลักฐาน
การแจ้งการครอบครองทีด่ ิน (ส.ค. ๑) ทีค่ รอบครองทีด่ ินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีความครอบคลุม
หรือไม่สามารถ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวข้างต้นได้ท้งั หมด
โดยเฉพาะวิธกี ารดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กบั กลุ่มบุคคลที่ไม่มหี ลักฐาน
การแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) อันเนื่องมาจากหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดนิ
(ส.ค. ๑) สูญหายหรือมีเพียงการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดนิ ตามความเป็นจริง
เท่านัน้ แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมายจึงทำให้ไม่มีหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชนที่ได้รบั ความ
เดือดร้อน กรณีทร่ี ฐั ประกาศเขตหวงห้ามทีด่ นิ ทับซ้อนกับทีด่ นิ ทำกินของประชาชนได้
ดังนั้ น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ท่ดี ินควรที่จะดำเนินการอย่าง
บูรณาการและมีความครอบคลุม กล่าวคือ นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการและ
แนวทางดังกล่าวแล้ว รัฐควรดำเนินการ๓ ดังนี้
(๑) รัฐควรมีนโยบายเร่งรัดการจัดทำแนวเขตทีด่ ินของรัฐแต่ละประเภท
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีประชาชนถือครองที่ดนิ ในเขตที่ดนิ ของรัฐ
ในพื้นที่นั้นเพียงใดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นต่อไป
รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์, สภาผู้แทนราษฎร
๓
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การยกเลิก ส.ค. ๑ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินได้จริงหรือ ?
(๒) กำหนดนโยบายการวางแผนการใช้ทด่ี นิ อย่างเหมาะสมทัง้ ประเทศเพือ่
จำแนกการใช้ท่ดี นิ แต่ละประเภท และตรวจสอบเขตพื้นที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชนในสภาพความเป็นจริงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
(๓) ปัญหาเรื่องทีด่ ินในเขตชุมชนทีไ่ ม่มีเอกสารสิทธิ์ทวั่ ประเทศและ
ทีก่ ระจายอยู่ในเขตทีด่ ินของรัฐทุกประเภทควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ได้รับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินในรูปแบบเดียวกัน
(๔) รัฐควรมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดนิ ของรัฐร่วมกันศึกษา
และเสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีทมี่ ีอยูใ่ ห้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความสอดคล้อง ชัดเจน สามารถป้องกันการบุกรุก
ทีด่ ินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทีด่ ินควรคำนึงถึง
ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
(๕) ควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี ่ย วกั บ การจั ด ทีด่ ิ น
เพื ่อ ให้ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกั บ สภาพการณ์ เพื ่อ ให้ ก าร
ดำเนินการจัดที่ดนิ ของรัฐมีหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่แน่นอนชัดเจน
และมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนกำหนดให้สิทธิในทีด่ ินเป็น
ระบบเดียวกันและเท่าเทียมกัน
(๖) ปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมาย คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับ
ทีม่ ีผลต่อสิทธิการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ ผลกระทบ
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
(๗) ปฏิรปู การจัดทีด่ นิ ของรัฐ รวมทัง้ การพัฒนาระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับทีด่ นิ
เพื ่อ รวบรวมข้ อ มูล พื ้น ฐานไว้ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาติ ด ตามและตรวจสอบสภาพการณ์
ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนระดับนโยบายและการบริหารทรัพยากรที่ดินได้
(๘) การพัฒนาการทางด้านการคลัง เช่น การจัดเก็บภาษีทดี่ ินในอัตรา
ก้าวหน้าเพื่อให้เป็นมาตรการจำกัดการถือครองที่ดนิ อย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์
ในการใช้ที่ดินอย่างเต็มที่
(๙) การพัฒนากลไกความร่วมมือในการทำงานขององค์กรภาคประชาชน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทีด่ ินของ
ท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
สรุป
ประการสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๕ ยังได้กำหนดหลักการโดยให้ “รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านทีด่ ิน
โดยกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ท่ดี นิ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศและรัฐจะต้องกระจายการ
ถือครองทีด่ ินอย่างเป็นธรรมและดำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทีด่ ิน
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เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึงโดยการปฏิรูปทีด่ ิน...” แต่จะพิจารณาเห็นได้ว่า
สภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับทีด่ ินทำกินยังเป็นปัญหาทีร่ ัฐบาลต้องคอยแก้ไข
มาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบนั และมาตรการหนึ่งที่รฐั บาลได้ดำเนินการแก้ไขก็คอื การ
ประกาศยกเลิก ส.ค. ๑ โดยการให้ประชาชนผู้มี ส.ค. ๑ มาแจ้งความประสงค์
แก่ทางราชการเพื่อออกเป็นโฉนดทีด่ ินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น ไม่ใช่
มาตรการทีจ่ ะสามารถแก้ไขปัญหาทีด่ ินได้ทงั้ หมด เพราะสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ที่ดนิ นั้นเกิดจากหลายสาเหตุดว้ ยกันไม่วา่ จะเป็นปัญหาด้านนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาทีด่ ินของรัฐบาลทีม่ ีความไม่แน่นอน ทำให้นโยบายไม่มีความเป็นเอกภาพ
ขาดความชัดเจนและไม่ตอ่ เนื่อง กระบวนการทำงานของภาครัฐมีความล่าช้า ขาดการ
บริหารเครือข่ายระบบข้อมูลทีด่ ี ทำให้การบริหารจัดการขาดความเป็นเอกภาพ
รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในวงราชการ มีการสวมสิทธิ์ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ
ให้กับบุคคลทีไ่ ม่ได้ทำประโยชน์ในทีด่ ินนั้น ตลอดจนปัญหาอันเนื่องมาจากความ
ไม่สอดคล้องของแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับทีด่ ินของรัฐกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทัง้ การไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีร่ ัฐในการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินการออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
มาโดยตลอด ดังนั้น สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม
กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาทีเ่ กิดขึ้นและดำเนินกระบวนการแก้ไขปัญหานั้น
อย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป
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