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เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
   คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมือเปลา
โดยไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร ในทองที่หมูที่ ๓ ตําบลทับกวาง 
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการครอบครองและทําประโยชน
ตอเนื่องจากราษฎรที่ทํากินมากอนที่ผูถูกฟองคดีจะออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดใหปามวกเหล็กและ
ปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่ตําบลหวยแหง ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง และ   
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนปาสงวนแหงชาติ และผูฟองคดี        
ไดเคยตรวจพิสูจนที่ดินแปลงนี้โดยผูเชี่ยวชาญภาพถายทางอากาศตรวจสภาพพื้นที่และไมผล 

ระหวาง 

คําพิพากษา (ต.  ๑๘)

นายนิตย  สรสิทธิ์ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๒ 
อธิบดีกรมปาไม ที่ ๓ 
กรมปาไม ที่ ๔ 

ผูฟองคดี

ผูถูกฟองคดี

/ปรากฏวา...

 



 
 

๒

ปรากฏวา เปนไมผลที่มีผูนํามาปลูกไวมีอายุนอยที่สุดประมาณ ๓๘ ป อันเปนการยืนยันวา
ไดมีการทําประโยชนมากอนการออกกฎกระทรวงฉบับนี้  ตอมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูฟองคดี
ถูกจับกุมในขอหายึดถือ ครอบครอง กนสราง แผวถางและกระทําดวยประการใดๆ ใหเสื่อมเสีย
แกสภาพปาสงวนแหงชาติ ศาลจังหวัดสระบุรีพิพากษายกฟองตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๓๐๐/๒๕๓๗ 
หมายเลขแดงที่ ๕๙๓๕/๒๕๓๙ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟองคดีถูกจับกุมในขอหาเดียวกันอีก
ในบริเวณที่ดินเดิมบางสวนและที่ครอบครองเพิ่มข้ึน ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลจังหวัดสระบุรี คดีหมายเลขดําที่ ๗๒๒/๒๕๔๒  ผูฟองคดีโตแยงวาที่ดินที่พิพาทนี้เนื้อที่
ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร ไมอยูในแนวเขตปาสงวนแหงชาติ เนื่องจากผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่กําหนดใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่
ตองจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติไวตามสมควร 
และไมปดประกาศสําเนากฎกระทรวงรวมทั้งแผนที่ทายกฎกระทรวงไว ณ ที่วาการอําเภอ 
กิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่เปดเผยเห็นไดงายในทองที่นั้น อีกทั้งไมแตงตั้งคณะกรรมการ
สําหรับปาสงวนแหงชาติเพื่อสอบสวนสิทธิของผูที่อางวามีสิทธิและไดทําประโยชนอยูกอน
วันที่กฎกระทรวงใชบังคับ  การไมไดปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดี
ตองเสียสิทธิคัดคาน รวมท้ังผูถูกฟองคดีไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามแนวพระราชดํารัสและ    
พระบรมราโชวาทอันเปนแนวการดําเนินการเกี่ยวกับปาสงวนที่มีราษฎรทํากินกอนกําหนด
เขตปาสงวน และไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อตรวจพิจารณาการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตปาสงวนแหงชาติ ถาการพิสูจน 
พบวาราษฎรอยูอาศัยทํากินมากอนก็ใหจัดทําขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัยใหราษฎร จึงขอให
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่กําหนดใหปามวกเหล็ก และปาทับกวาง 
แปลงที่ ๒ ในทองที่ตําบลหวยแหง ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง และตําบลมวกเหล็ก 
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนเขตปาสงวนแหงชาติ 
  ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ใหการวา ปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่
ตําบลหวยแหง ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง และตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีการเตรียมการเพื่อกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติมาตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๔๙๖ ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑ แลวมาเสร็จสิ้น
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๓

กระบวนการกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
โดยไดมีการดําเนินการจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ไวตามสมควรเพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาสงวนแหงชาติ ตามสําเนาหนังสือรายงานผล
การปฏิบัติงานรังวัดหมายเขตปาทับกวางและปาหมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  
ของนายวัน  เจิมศิริ ฉบับลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๙๖ จากนั้นก็ไดปดประกาศสําเนากฎกระทรวง
และแผนที่ทายกฎกระทรวงไว ณ ที่วาการอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันทองที่ และที่เปดเผย
เห็นไดงายในหมูบาน และไดมีหนังสือไปถึงผูวาราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อสงสําเนากฎกระทรวง
พรอมดวยแผนที่ทายกฎกระทรวง แบบคํารองขอของผูอางวามีสิทธิหรือทําประโยชนใน  
เขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อใหบุคคลที่อางวามีสิทธิหรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ
อยูกอนย่ืนคํารองเปนหนังสือตอนายอําเภอทองที่ภายในกําหนดเกาสิบวัน ถาไมย่ืนคํารอง
ภายในกําหนดดังกลาวใหถือวาสละสิทธิหรือประโยชนนั้น โดยมีบุคคลที่อางวามีสิทธิหรือ 
ไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติน้ีกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดปาสงวนแหงชาติใชบังคับ 
ก็ทําคํารองเปนหนังสือย่ืนตอนายอําเภอแกงคอยแลวไดสงคํารองดังกลาวไปยังปาไมจังหวัด
และไมปรากฏหลักฐานของผูฟองคดีไดย่ืนคํารองวามีสิทธิหรือไดทําประโยชนในที่ดินพิพาท
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิในที่ดินพิพาท การดําเนินการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไมอยูในอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี แตเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติ อีกทั้งขณะนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ
กรณีราษฎรที่ไมมีที่ทํากินและบุกรุกเขาไปทํากินในที่สงวนหวงหามของกระทรวงมหาดไทย 
จึงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติดังกลาว โดยในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวน 
สิทธิของราษฎรในเขตปาสงวนแหงชาติไดใหคณะกรรมการเรงรัดที่ดินสวนจังหวัดพิจารณา
ดําเนินการสอบสวนสิทธิของราษฎรในเขตที่มีกฎกระทรวงเกษตรกําหนดเขตเปนปาสงวนแหงชาติ 
ในลําดับแรก การกําหนดปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่ตําบลหวยแหง 
ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง และตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปน 
ปาสงวนแหงชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไดดําเนินการถูกตองแลวทุกประการ 
   ผูฟองคดีคัดคานคําใหการวา หนังสือของนายวัน  เจิมศิริ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๙๖ 
ไมมีขอความใดที่ยืนยันวา เปนการดําเนินการในพื้นที่ปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ 
และมีการดําเนินการจริงหรือไม ไมอาจยืนยันได เนื่องจากผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมมีหลักฐาน
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การดําเนินการกําหนดใหพื้นที่ใดเปนปาสงวนแหงชาติ การดําเนินการของนายวันดังกลาว 
จึงมิใชเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ การถากถาง 
แนวตีตราครุฑติดปายปาสงวนหรือทําสัญลักษณอื่นใดเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๖ ถือไมไดวาเปนการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และหนังสือของนายวัน 
ไมมีการลงลายมือชื่อ จึงไมอาจยึดถือหรือรับรองความถูกตองได และเมื่อระหวางที่ผูฟองคดี
ถูกฟองในคดีอาญา สํานักงานปาไมจังหวัดสระบุรีไดเคยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารและไดมีการบันทึกวา การรังวัดหมายเขตแนวปาเพื่อประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ
ไมมีเรื่องราวเดิม ทั้งจากคําเบิกความของนายวัลลภ  ใหมมงคล ปาไมจังหวัดสระบุรี เบิกความ  
ในคดีอาญาวา ไมพบเรื่องราวเกี่ยวกับการสํารวจรังวัดเพื่อกําหนดปาสงวนแหงชาติ พบเพียง
หลักฐานการรังวัดซอมแนวเขตปาสงวนแหงชาติเมื่อปงบประมาณ ๒๕๓๑ เทานั้น  จึงถือวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมไดดําเนินการปดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ทายกฎกระทรวง          
ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันทองที่และที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบาน
ทองที่นั้น การมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดสระบุรีสั่งการใหดําเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายนั้น ผูถูกฟองคดีก็ไมมีหลักฐานที่สั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการปดประกาศสําเนา     
กฎกระทรวงดังกลาว อีกทั้งไมปรากฏหลักฐานที่นายอําเภอเรียกประชุมชี้แจงกํานัน ผูใหญบาน
หรือเรียกราษฎรเพื่อชี้แจง จึงถือไมไดวามีการประกาศโดยชอบ แมผูถูกฟองคดีทั้งสี่จะได
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติ ปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ แลว 
แตคณะกรรมการก็มิไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ทั้งมิไดมีการดําเนินการสอบสวนสิทธิ
และวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ อีกทั้งไมมีหลักฐานการสอบสวนสิทธิในเขตปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ 
เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีไดขอใหผูเชี่ยวชาญภาพถายทางอากาศไปพิสูจนที่ดิน
ที่ทํากินกอนประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติสวนที่พิพาท ผลการตรวจสอบพบวา กอนการ
ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) กําหนดใหพื้นที่ในเขตปามวกเหล็กและปาทับกวาง 
แปลงที่ ๒ เปนปาสงวนแหงชาตินั้น มีพื้นที่สภาพความเปนปาประมาณรอยละ ๙๐ พื้นที่มี
รองรอยการเขาทําประโยชนประมาณรอยละ ๑๐ ทั้งรายงานผลการตรวจพิสูจนไมชี้ชัดวา
เปนไมผลที่มีผูนํามาปลูก กรณีเห็นวา กอนการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดใหพื้นที่ปามวกเหล็ก
และปาทับกวาง แปลงที่ ๒ เปนปาสงวนแหงชาตินั้น ไดมีราษฎรเขาไปทําประโยชนอยูกอนแลว 
รัฐกลับไมดําเนินการตามกฎหมายเพื่อประกาศกําหนดรังวัดแนวเขตปาสงวนแหงชาติใหชัดเจน 
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ไมดําเนินการตรวจสอบไตสวนสิทธิหรือการใชประโยชนของราษฎร เปนการเอารัดเอาเปรียบ
ราษฎรซึ่งมีพื้นที่ทํากินอยูกอนและครอบครองสืบเนื่องตอกันมา อีกทั้งผูถูกฟองคดีทั้งสี่ 
ไมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม ซึ่งคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไมตามมติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ 
กรณีที่ผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัยทํากินมากอนก็ใหจัดทําขอบเขตบริเวณ 
ที่อยูอาศัยทํากินใหชัดเจน   อาศัยเหตุผลดังกลาว คําใหการของผูถูกฟองคดีทั้ งสี่ 
จึงไมอาจรับฟงได และถือวาเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมถูกตองตามรูปแบบ 
ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในกฎหมาย การประกาศใหปามวกเหล็ก
และปาทับกวาง แปลงที่ ๒ เปนปาสงวนแหงชาติ จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
  ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ใหการเพิ่มเติมวา การกําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาตินี้ 
เริ่มดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยไดดําเนินการ
สํารวจรังวัดเพื่อหมายแนวเขตพื้นที่ปา มีการจัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตปาที่จะสงวน
โดยถากตนไม ติดปาย ปกหลักหมายเลขเขตเพื่อใหราษฎรในพื้นที่ไดรับรูวาจะมีกําหนดพื้นที่
บริเวณดังกลาวใหเปนปาสงวนแหงชาติตามรายงานผลงานของนายวัน  เจิมศิริ ฉบับลงวันที่ 
๓ สิงหาคม ๒๔๙๖ เปนข้ันตอนแรก ระหวางที่ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อกําหนดปาสงวน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปาฯ ยังไมแลวเสร็จ ก็มีการตราพระราชบัญญัติ 
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเปล่ียนแปลงวิธีการกําหนดปาสงวนใหม การดําเนินการ
เพื่อกําหนดปาทับกวางและปามวกเหล็ก เปนปาสงวนแหงชาติ จึงตองดําเนินการตาม 
ข้ันตอนของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไดยึดถือขอบเขตพื้นที่ตาม
การสํารวจเบื้องตนเดิม และเพื่อใหมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตปา จึงไดมีการรังวัดซอมแซม
และปรับปรุงแนวเขตปาสงวนแหงชาติหลายครั้ง คือ เมื่อป พ .ศ. ๒๕๑๓ พ .ศ. ๒๕๒๖  
พ.ศ. ๒๕๓๑ และครั้งหลังสุดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐  สําหรับการดําเนินการตามมาตรา ๙ ถึง
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้น ไดดําเนินการตามอํานาจ
และหนาที่แลว สวนการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รายงานการปฏิบัติงานของนายวันเปนการรายงาน 
เรื่องการรังวัดหมายเลขปาทับกวางและปามวกเหล็ก เปนพื้นที่เดียวกับปาทับกวางและ 
ปามวกเหล็ก ทองที่ตําบลทับกวาง ตําบลมวกเหล็ก ตําบลซําผักแพว และตําบลหวยแหง 
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี สําเนาหนังสือของนายวันมีผูลงนามรับรองถูกตอง จึงเปน
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เอกสารที่ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ที่ผูฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมมีหลักฐาน
ที่จังหวัดสระบุรีสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการปดประกาศสําเนากฎกระทรวงเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น  
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไดสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใหดําเนินการแลว แตเนื่องจากระยะเวลาเนิ่นนาน
ถึง ๓๓ ป หนวยงานราชการมีการโยกยายเอกสารบางสวนชํารุดสูญหาย จึงไมสามารถคนพบได 
แตไดดําเนินการปดประกาศสําเนากฎกระทรวงใหราษฎรในพื้นที่ทราบแลว ไมเชนนั้นคงไมมี
ราษฎรมายื่นคํารองเปนจํานวนถึง ๒๑๖ ราย และเมื่อพบวาเอกสารมีการชํารุดสูญหายก็ได
ดําเนินการปดประกาศใหมเพื่อใหราษฎรทราบแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ที่ดินที่ผูฟองคดี
ครอบครองไมมีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินจึงไมเกิดสิทธิในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  สําหรับ
ราษฎรที่มีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน หากเปนเอกสารที่มีการไดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย
กอนการประกาศปาสงวนแหงชาติก็มิไดถูกรอนสิทธิ แตอาจนําเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินนั้น
มาขอออกโฉนดที่ดินได หรือขอใหรังวัดกันพื้นที่ดังกลาวออกจากเขตปาสงวนแหงชาติได 
และที่อางวาผูถูกฟองคดีไมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินใน 
พื้นที่ปาไม นั้น  มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวใชในกรณีราษฎรไดอยูอาศัยทํากินมากอนการ
สงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก การที่ผูฟองคดีบุกรุกปาสงวนแหงชาติ
โดยขยายพื้นที่เพิ่มข้ึนอยูตลอดมา แมรูวาพื้นที่นั้นๆ อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เปนกรณี 
ที่ไมสามารถดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได และโดยที่ เหตุผลในการประกาศใช 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื่องจากปาไมเปนทรัพยากรที่สําคัญย่ิงของชาติ 
และรัฐบาลไดกําหนดนโยบายไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวา จะสงวนปาไมใหได 
เปนเนื้อที่ประมาณรอยละ ๕๐ ของพื้นที่ประเทศไทย แตปรากฏวา ปาไมที่สงวนคุมครองไว
และยังมิไดสงวนคุมครองถูกบุกรุกแผวถางทําลายเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิด
ความแหงแลง ที่ดินพังทลาย แหลงน้ําตื้นเขิน เกิดอุทกภัย อันเปนผลเสียหายแกเกษตรกร
และเศรษฐกิจของประเทศ การออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑)ฯ ไดดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบและกฎหมายทุกประการ 
  ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยไดรับฟงสรุปขอเท็จจริง
ของตุลาการเจาของสํานวน คําแถลงของผูฟองคดีและคําชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณ
ของตุลาการผูแถลงคดีลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แลว 
   ศาลไดตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ 
ที่เกี่ยวของประกอบแลว 
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  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในระหวางที่พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา  
พ.ศ. ๒๔๘๑ มีผลใชบังคับ ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไดดําเนินการสํารวจสอบสวนพิจารณาเขตปามวกเหล็ก
และปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่ตําบลหวยแหง ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง และ
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อกําหนดใหเปนปาสงวน โดยไดทําการ
สํารวจรังวัดหมายเขตปา ถากตนไมติดตราครุฑ ติดปายปาสงวน ปกหลักหมายเขต และ
จังหวัดสระบุรีไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณขอใหแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการสํารวจสอบสวนพิจารณาเขตปาสงวน และจัดพิมพประกาศเพื่อปดใหราษฎรในทองที่ 
ที่เกี่ยวของทราบ  จากนั้นไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการทําการสํารวจสอบสวนพิจารณาเขตปา 
โดยคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการประกาศโฆษณาระบุทองที่ซึ่งจะทําการสํารวจ 
และปดประกาศไว ณ ที่ทําการกํานัน ที่สาธารณะ และชุมนุมชน เพื่อใหประชาชนทราบ 
ลวงหนากอนการสํารวจสอบสวนแลว จากนั้นจึงไดทําการสํารวจสอบสวนพิจารณาเขตปานี้   
ระหวางที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ดําเนินการตามนัยดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๐๖ อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการ
สํารวจจําแนกประเภทที่ดินใหดําเนินการสงวนปาทับกวางและปามวกเหล็ก แปลงที่ ๒ ตาม
กฎหมายตอไป เมื่อพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๐๗ ทําใหพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑ พระราชบัญญัติ
คุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา
(ฉบับที่ ๓) พ .ศ. ๒๔๙๗ ถูกยกเลิกไป ผูวาราชการจังหวัดสระบุรีไดมีหนังสือแจงผล 
การดําเนินการของคณะกรรมการทําการสํารวจสอบสวนพิจารณาเขตปามวกเหล็กและ 
ปาทับกวาง แปลงที่ ๒ พรอมสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา
ดําเนินการ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจงใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทราบวาปาแหงนี้เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาตทิี่สําคัญแหงหนึ่งที่ใหประโยชนทั้งในทางตรง
และทางออม ควรรักษาสภาพปาไมของปา และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไวสนองความตองการ
ของประเทศชาติและประชาชนใหย่ังยืนตลอดไป สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดใหเปน 
ปาสงวนแหงชาติ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีวาเห็นชอบดวยตามที่
กรมปาไมเสนอ และเสนอรางกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดใหปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่ตําบลหวยแหง 
ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง และตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปน 
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ปาสงวนแหงชาติ ไปเพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป และ
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดใหปามวกเหล็กและ
ปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่ดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๘๕ ตอนท่ี ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือ 
สงสําเนากฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑)ฯ และแผนที่ทายกฎกระทรวง พรอมทั้ง
แบบคํารองของผูอางวามีสิทธิหรือทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติไปใหผูวาราชการ
จังหวัดสระบุรี เพื่อสั่งใหเจาหนาที่ปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และ 
ที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่นั้น และใหเจาหนาที่สงหลักฐานการปดประกาศ  
ตลอดจนคํารองของผูอางวามีสิทธิหรือทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติอยูกอนวันที่ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑)ฯ ใชบังคับ ซึ่งไดย่ืนตอนายอําเภอทองที่ภายใน
กําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับไปยังคณะกรรมการปาสงวนแหงชาติ 
ซึ่งประกอบดวย ปลัดจังหวัดสระบุรี ผูแทนกรมการปกครอง เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี 
ผูแทนกรมที่ดิน ปาไมจังหวัดสระบุรี ผูแทนกรมปาไม ปาไมเขตสระบุรีหรือผูแทน และ 
นายชางโครงการชลประทานหลวงทาหลวงหรือผูแทน  นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีประกาศ
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๒ แตงตั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ปาไมเขต
สระบุรี และนายอําเภอแกงคอยเปนพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติ  
ปาไมเขตสระบุรีไดมีคําสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการรังวัดซอมแซมแนวเขตปาสงวน      
แหงชาติ ปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
ตามแผนการปฏิบัติงานของเขตประจําป ๒๕๑๓ โดยอาศัยแนวเขตปาตามแผนที่และ     
สมุดจดรายการรังวัดเดิมที่ไดทําการรังวัดไวแลวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สมุดจดรายการ
รังวัดดังกลาว เปนเอกสารหลักฐานที่ผูวาราชการจังหวัดสระบุรีสงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ประกอบการพิจารณา ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดสั่งการให
พนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดซอมแซมแนวเขตปาสงวนแหงชาติปามวกเหล็กและปาทับกวาง 
แปลงที่ ๒ เพื่อใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติดังกลาวตลอดมา  อีกทั้ง 
คณะกรรมการปาสงวนแหงชาติไดมีคําสั่ง ที่ ๑/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔ แตงตั้ง
อนุกรรมการปาสงวนแหงชาติใหสํารวจพิสูจนสิทธิในที่ดินตามคําสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๗๐/๒๕๑๓ 
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๓ เฉพาะสวนประจําอําเภอแกงคอยใหเปนอนุกรรมการปาสงวนแหงชาติ 
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ปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ มีอํานาจสอบสวนคํารองของราษฎรที่ไดย่ืนไววามีสิทธิ
หรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติอยูกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑)ฯ 
ใชบังคับหรือไม ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนด    
หลักเกณฑการพิจารณาสอบสวนสิทธิหรือประโยชนของบุคคลในเขตปาสงวนแหงชาติวา  
ที่ดินที่ผูครอบครองไดมาตามกฎหมายที่ดิน โดยมีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก) ใบจอง (น.ส.๒) ส.ค.๑ ตราจอง หรือใบเหยียบยํ่า เมื่อตรวจสอบแลว
เปนเอกสารที่ชอบดวยกฎหมายและการทําประโยชนในพื้นที่ถูกตองตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
ระเบียบ กฎหมาย ใหดําเนินการรังวัดกันออกจากเขตปาสงวนแหงชาติปานั้นๆ  ผูฟองคดี
เปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมือเปลาโดยไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร ในทองที่หมูที่ ๓ ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี ที่ดินดังกลาวบางสวนผูฟองคดีรับโอนและครอบครองทําประโยชนตอเนื่อง 
มาจากราษฎรซึ่งทํากินในที่ดินนั้นมากอนที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่จะออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ 
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดให
ปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่ตําบลหวยแหง ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง 
และตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนปาสงวนแหงชาติ ซึ่งครอบคลุมถึง 
ที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชน ที่ดินดังกลาวผูฟองคดีไดมาและเริ่มครอบครอง
และทําประโยชนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร ตอมาป พ.ศ. ๒๕๓๙ ครอบครอง
และทําประโยชนเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ ไร และปจจุบันครอบครองและทําประโยชน  
เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร ที่ดินบริเวณที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนบางสวน    
นักวิชาการปาไมและเจาหนาที่แผนที่ภาพถายไดตรวจสอบอายุไมและสภาพพื้นที่เมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๓๘ และ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว  ปรากฏผลจากการที่ตรวจหาอายุไม ๔ จุด พบไมผล 
ที่มีผูนํามาปลูกขึ้นอยูมิไดเปนพรรณไมเดิม มีอายุเฉล่ียนอยที่สุด ๓๔ ป พบรองรอย     
การทําประโยชนในพื้นที่ประมาณ ๑๐% ตามแผนที่ภาพถายทางอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๖ และ 
๖๕% ตามแผนที่ภาพถายทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๑๐ ปรากฏหลักฐานจากการลงที่หมายใน
แผนท่ีภาพถายทางอากาศวาที่ดินที่พิพาทอยูในบริเวณแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปามวกเหล็ก
และปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ทั้งแปลง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูฟองคดีถูกกลาวหาวาบุกรุกเขาไป
ยึดถือครอบครอง กนสราง แผวถางปา ปาสงวนแหงชาติ ปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ 
อันเปนความผิดตอพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แตศาลจังหวัดสระบุรี    
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ไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๓๕/๒๕๓๙ ยกฟอง เนื่องจากโจทกไมมีพยาน
หลักฐานใดมาสืบยืนยันใหรับฟงเปนยุติไดวาบริเวณที่เกิดเหตุอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปามวกเหล็ก และปาทับกวาง แปลงที่ ๒ และมีหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงวา
เปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติ พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบยังมีเหตุสงสัยตามสมควร ศาล    
จึงยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง  ตอมา เมื่อป ๒๕๔๑ ผูฟองคดีถูกกลาวหาและถูกดําเนินคดีในขอหา 
เดียวกันอีก ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดสระบุรี ตามคดีหมายเลขดําที่ 
๗๒๒/๒๕๔๒  กระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานไว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่
ของผูรักษากฎหมายและผูที่ปฏิบัติการใชบังคับกฎหมาย การแกไขปรับปรุงกฎหมายให
เหมาะสมแกเหตุการณ และการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูซึ่งอยูอาศัยทํามาหากินอยู
กอนพื้นที่นั้นจะถูกกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ สวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๑ เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
หลักการมาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม และใหดําเนินการตอไปได
ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคประการสําคัญเพื่อเปนการสงวน 
คุมครอง ปองกันพื้นที่ปาไมของชาติที่เหลืออยูไวใหได โดยกําหนดมาตรการและแนวทาง
การแกไขปญหาในพื้นที่ปาไมไว ๒ ดาน คือ ดานที่หนึ่ง การจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม
จําแนกพื้นที่ ๓ ประเภท คือ ปาสงวนแหงชาติ ปาอนุรักษตามกฎหมาย และพื้นที่อื่นๆ  
ที่สงวนหรืออนุรักษไวเพื่อกิจการปาไม ดานที่สอง การปองกันพื้นที่ปาไมและอื่นๆ 
  คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ดังนี้ 
  ประเด็นที่เกี่ยวกับอํานาจศาล คดีนี้อยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด
หรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา คดีนี้ผูฟองคดีอางวา กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่กําหนดใหแนวเขต
บริเวณปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ เปนเขตปาสงวนแหงชาติไมชอบดวย 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้ง 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑)ฯ ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว  
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ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/๙๑๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ 
จึงเปนคดีปกครองตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่อยูในเขตอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
  ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟองคดี ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอน
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได หรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา
การที่ผูฟองคดีไดกลาวอางวาตนมีสิทธิครอบครองและไดทําประโยชนในที่ดินพิพาทโดยการ
ยึดถือครอบครองตอเนื่องมาจากราษฎรอื่นมาตั้งแตป ๒๕๓๕ และตอมาไดถูกจับ ๒ ครั้ง 
เมื่อป ๒๕๓๗ และป ๒๕๔๑ ในขอหาบุกรุก กนสราง แผวถาง หรือกระทําดวยประการใด 
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  โดยผูฟองคดีเห็นวา พื้นที่ดังกลาวไมอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  
จึงเห็นวา ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการแกไข
หรือบรรเทาความเดือดรอนเสียหายกรณีดังกลาวนี้ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๒ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเห็นวา 
กรณีนี้เปนการฟองขอใหเพิกถอนกฎกระทรวง จึงไมตองดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สวนผูฟองคดี
ไดย่ืนคําฟองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีหรือไม และหากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาไดหรือไม เห็นวา โดยที่มาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดวา   
การฟองคดีปกครองใหฟองภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
การฟองคดีปกครองที่ย่ืนเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ถาศาลปกครองเห็นวา คดีที่ ย่ืนฟองนั้น 
จะเปนประโยชนแกสวนรวม โดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได 
เมื่อพิจารณาตามกรณีคดีนี้เปนการฟองคดีที่เกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎกระทรวง
ซึ่งเปนนิติกรรมทางปกครองที่มีลักษณะเปนการทั่วไปหรือเปนกฎ  ดังนั้น เมื่อกฎมากระทบ
ผูฟองคดีเมื่อใดก็ตองฟองคดีภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี 
ซึ่งตามกรณีของคดีนี้เปนการฟองที่ลวงพนระยะเวลาดังกลาวแลว แตเห็นวา หากศาลปกครอง
จะรับคดีนี้ไวพิจารณาศาลปกครองจะไดวินิจฉัยวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหกับหนวยงานของผูถูกฟองคดีได อันจะ

/เปนประโยชน...



 
 

๑๒

เปนประโยชนแกสวนรวมในแงใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จึงใหรับคําฟองนี้ไวพิจารณาพิพากษาตอไป 
  ประเด็นที่เปนเนื้อหาของคดี มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
กําหนดใหปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่ตําบลหวยแหง ตําบลซําผักแพว 
ตําบลทับกวาง และตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนปาสงวนแหงชาติ
ออกมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา การออกกฎกระทรวงดังกลาว 
ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองและอยูในอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ในฐานะหนวยงาน 
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ จะชอบดวยกฎหมายหรือไมตองพิจารณาจากการใชอํานาจ
ของผูถูกฟองคดีทั้งสี่ ๒ ประการ ดังนี้ 

  ประการที่หนึ่ง  กระบวนการตรากฎกระทรวง ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ดําเนินการ 
ไปตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการ ที่กฎหมายแมบทกําหนดไวหรือไม  กรณีนี้ขอเท็จจริง
ปรากฏวา การดําเนินการเพื่อกําหนดใหปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่
ตําบลหวยแหง ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง และตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี เปนปาสงวนแหงชาติไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยเริ่มทําการ
สํารวจรังวัดหมายเขตปา แตงตั้งกรรมการดําเนินการสํารวจสอบสวนพิจารณาเขตปาที่จะจัด
ใหเปนปาสงวน ดําเนินการปดประกาศโฆษณาระบุทองที่ซึ่งจะทําการสํารวจใหประชาชนในทองท่ี
ทราบลวงหนาหกสิบวันกอนทําการสํารวจ และดําเนินการสํารวจสอบสวนพิจารณาเขตปา
ตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามขั้นตอนกอนที่จะ
กําหนดใหปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ เปนปาสงวน ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ
มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑  
ในระหวางดําเนินการดังกลาวไดมีการตราพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ออกใชบังคับและมีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. ๒๔๘๑      
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติคุมครอง
และสงวนปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยปรากฏเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ดังกลาวประการหนึ่งวา กฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปาที่ใชบังคับอยูมีวิธีการ 
ไมรัดกุมเหมะสม ตองเสียเวลาดําเนินการเปนเวลานาน จึงประกาศกําหนดเปนปาสงวนหรือ

/เปนปา...



 
 

๑๓

เปนปาคุมครองได เปนเหตุใหบุคคลบางจําพวกฉวยโอกาสทําลายปาไดกวางขวางยิ่งข้ึน  
ดังนั้น การดําเนินการตอมาเพื่อกําหนดใหปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒  
เปนปาสงวนแหงชาติ จึงตองเปนไปตามรูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการที่พระราชบัญญัติ 
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดไวกลาวคือ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดปาใด
เปนปาสงวนแหงชาติใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง ซึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปาที่
กําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย และอํานาจในการออกกฎกระทรวง
ดังกลาวเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูถูกฟองคดีที่ ๑  
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ 
และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อปรากฏวากฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
พรอมดวยแผนที่แนบทายกฎกระทรวงออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูมีอํานาจในขณะนั้น และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๘๕ ตอนที่ ๑๑๑ ลงวันที่  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ แลว  จึงถือไดวากระบวนการตรากฎกระทรวงดังกลาวของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไดดําเนินการไปตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการที่กฎหมายแมบทกําหนด
ไวแลว  สําหรับบทบัญญัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่
และผูถูกฟองคดีทั้งสี่ดําเนินการจัดใหมีหลักเขตและปาย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ทายกฎกระทรวงไว ณ ที่วาการอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันทองที่ และที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานทองที่นั้น  
จัดใหมีคณะกรรมการปาสงวนแหงชาติแหงนั้น เพื่อควบคุมการดําเนินการตามมาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ และดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๑๓ นั้น บทบัญญัติตามมาตรา
ตางๆ ดังกลาวเปนมาตรการเกี่ยวกับการบังคับการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการคุมครอง
และรักษาปาสงวนแหงชาติ และใหความเปนธรรมแกผูที่เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชนจากการ
กําหนดปาสงวนแหงชาติเทานั้น และการที่ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีทั้งสี่ไมปฏิบัติตาม
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานไว
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง 
การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม เห็นวา พระบรมราโชวาทและมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว

/เปนแนวทาง...



 
 

๑๔

เปนแนวทางการบังคับใชกฎหมาย การแกไขปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมแกเหตุการณ  
และการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูซึ่งอยูอาศัยทํามาหากิน อยูกอนที่พื้นที่นั้นจะถูกกําหนด
ใหเปนปาสงวนแหงชาติ ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาในพื้นที่ปาไมเพื่อสงวนคุมครองปองกัน
พื้นที่ปาไมของชาติที่เหลือไวใหได มาตรการและแนวทางดังกลาวขางตนมิใชรูปแบบ ข้ันตอน 
หรือวิธีการ อันเปนเงื่อนไขที่จะมีผลตอความชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายของกฎกระทรวง 
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แตประการใด 

   ประการที่สอง  ผูถูกฟองคดีทั้งสี่ออกกฎกระทรวงดังกลาวมีเนื้อหาเกิน
ขอบเขตหรือเจตนารมณของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ หรือไม  กรณีนี้      
มาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ บัญญัติใหอํานาจแก           
รัฐมนตรีในการกําหนด “ปา” อื่นใดเปนปาสงวนแหงชาติได และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวบัญญัติวา “ปา” หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง 
ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย และขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร โดยไมมี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน แมผูฟองคดีจะอางวาเปนผูครอบครองและทําประโยชนตอเนื่อง 
มาจากราษฎรผูซึ่งทํากินในที่ดินนั้นมากอนที่ผูถูกฟองคดีทั้งสี่จะออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ 
(พ.ศ. ๒๕๑๑)ฯ ครอบคลุมที่ดินดังกลาวใหเปนปาสงวนแหงชาติ และพบรองรอยการทําประโยชน
ในที่ดินมากอนนั้นก็ตาม แตไมปรากฏวาราษฎรดังกลาวมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอันจะ
เปนหลักฐานแสดงวา เปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดิน และมีผลคุมครองใหผูฟองคดีซึ่ง  
ครอบครองตอเนื่องมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นตอไปไดแตอยางใด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ดังนั้น ที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนเนื้อที่
ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร จึงเปนที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลใดไดมาตามกฎหมาย และมีสถานะเปน 
“ปา” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผูถูกฟองคดีทั้งสี่  
จึงมีอํานาจกําหนดใหที่ดินดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได  เมื่อผูถูกฟองคดีทั้งสี่ดําเนินการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖๖ 
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดให      
ปามวกเหล็กและปาทับกวาง แปลงที่ ๒ ในทองที่ตําบลหวยแหง ตําบลซําผักแพว ตําบลทับกวาง 
และตําบลมวกเหล็ก อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนปาสงวนแหงชาติเปนไปตามรูปแบบ 
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ข้ันตอน หรือวิธีการ ของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และไมปรากฏวา 
มีเนื้อหาเกินขอบเขตหรือเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว จึงถือไดวาการออก 
กฎกระทรวงฉบับดังกลาวเปนการออกโดยชอบดวยกฎหมาย 
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