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                   ขอถือโอกาสน้ี ปรารภตอทานท้ังหลาย ผูควรได
รับประโยชน หรืออาจจะมีผลกระทบจากการจัดพิมพหนังสือ “โฉนด
ถุงกลวยแขก ภาค ๒” น้ี ข้ึนโดยท่ัวกัน
 หนังสือชุดน้ี ไดช่ืออยางน้ี เพ่ือจะใหเกิดประโยชนแกบุคคล
ท่ีเสียหาย จากคําส่ัง และการกระทําของผูท่ีปฏิบัติหนาท่ี จะเปน
หนวยงานราชการ หรือกรมท่ีดิน หรือหนวยอ่ืนก็ตาม จะไดพึงสังวร
ไมกระทําอะไรแบบลวก ๆ โดยไมตรวจสอบใหรอบคอบ เพ่ือเก้ือกูล
ประโยชนแกบุคคล ๒ ฝาย คือ ผูท่ีจะเสียหายตอไป กับผูท่ีจะกระทํา
ใหเกิดความเสียหายตอไป เพราะเปนผูรักษากฎหมาย หรือวินิจฉัย
กฎหมายจะเปนผูท่ีตัดสินคดีตาง ๆ (ผูท่ีออกคําส่ัง) ควรจะคํานึงถึง
คุณูปการของผูท่ีเสียหายบาง เพราะบางคนเปนผูมีกุศลจิตจะทําคุณ
ประโยชน แลวมาเกิดกรณีวา “เสียหาย” บางทีก็เกิดอารมณทอแท
ไดซ่ึงเปนเหมือนกับการตัดรอนบ่ันทอนขัดความเจริญอํานาจของ
ประเทศชาติบานเมือง 
 ขาพเจาคิดวา  ก็ไดทําคุณประโยชนพอสมควรในฐานะท่ีจบแค 
ประถม ๔ เปนคนท่ีไมมีความราบร่ืนทางการศึกษา ไดเกิดแนวคิด
ดีงาม...จากความทุกขยากของคน ท่ีไมมีท่ีดินทํามาหากิน ไมมีท่ีอยู
อาศัย ก็เลยทุมเทยืมเขาบาง เทศนผอนสงเขาบาง แตแลวเม่ือถูกคํา
ส่ังใหตองสูญเสียโอกาสท่ีจะไดท่ีดินมาพัฒนาคนดอยโอกาส  (ก็เสียเงิน
ไปอีกเปนจํานวนมาก)
 แลวเงินน้ีก็เปนเงินท่ีตองยืมเขามาดวย จึงไดเสียเงินจากท่ีมูลนิธิฯ
ศรัทธามาให กับสวนหน่ึงท่ีตองมาจายมาใชคืนแกผูท่ีใหยืมมาดวย 

                      ขอถือโอกาสน้ี ปรารภตอทานท้ังหลาย ผูควรได                ขอถือโอกาสน้ี ปรารภตอทานท้ังหลาย ผูควรได
รับประโยชน หรืออาจจะมีผลกระทบจากการจัดพิมพหนังสือ รับประโยชน หรืออาจจะมีผลกระทบจากการจัดพิมพหนังสือ “โฉนด
ถุงกลวยแขก ภาค ๒” น้ี ข้ึนโดยท่ัวกัน น้ี ข้ึนโดยท่ัวกัน
 หนังสือชุดน้ี ไดช่ืออยางน้ี เพ่ือจะใหเกิดประโยชนแกบุคคล หนังสือชุดน้ี ไดช่ืออยางน้ี เพ่ือจะใหเกิดประโยชนแกบุคคล
ถุงกลวยแขก ภาค ๒”
 หนังสือชุดน้ี ไดช่ืออยางน้ี เพ่ือจะใหเกิดประโยชนแกบุคคล
ถุงกลวยแขก ภาค ๒”ถุงกลวยแขก ภาค ๒”

ท่ีเสียหาย จากคําส่ัง และการกระทําของผูท่ีปฏิบัติหนาท่ี จะเปนท่ีเสียหาย จากคําส่ัง และการกระทําของผูท่ีปฏิบัติหนาท่ี จะเปน
หนวยงานราชการ หรือกรมท่ีดิน หรือหนวยอ่ืนก็ตาม จะไดพึงสังวรหนวยงานราชการ หรือกรมท่ีดิน หรือหนวยอ่ืนก็ตาม จะไดพึงสังวร
ไมกระทําอะไรแบบลวก ๆ โดยไมตรวจสอบใหรอบคอบ เพ่ือเก้ือกูลไมกระทําอะไรแบบลวก ๆ โดยไมตรวจสอบใหรอบคอบ เพ่ือเก้ือกูล
ประโยชนแกบุคคล ๒ ฝาย คือ ผูท่ีจะเสียหายตอไป กับผูท่ีจะกระทําประโยชนแกบุคคล ๒ ฝาย คือ ผูท่ีจะเสียหายตอไป กับผูท่ีจะกระทํา
ใหเกิดความเสียหายตอไป เพราะเปนผูรักษากฎหมาย หรือวินิจฉัยใหเกิดความเสียหายตอไป เพราะเปนผูรักษากฎหมาย หรือวินิจฉัย
กฎหมายจะเปนผูท่ีตัดสินคดีตาง ๆ (ผูท่ีออกคําส่ัง) ควรจะคํานึงถึงกฎหมายจะเปนผูท่ีตัดสินคดีตาง ๆ (ผูท่ีออกคําส่ัง) ควรจะคํานึงถึง
คุณูปการของผูท่ีเสียหายบาง เพราะบางคนเปนผูมีกุศลจิตจะทําคุณคุณูปการของผูท่ีเสียหายบาง เพราะบางคนเปนผูมีกุศลจิตจะทําคุณ
ประโยชน แลวมาเกิดกรณีวา ประโยชน แลวมาเกิดกรณีวา “เสียหาย” บางทีก็เกิดอารมณทอแทบางทีก็เกิดอารมณทอแท
ไดซ่ึงเปนเหมือนกับการตัดรอนบ่ันทอนขัดความเจริญอํานาจของไดซ่ึงเปนเหมือนกับการตัดรอนบ่ันทอนขัดความเจริญอํานาจของ
ประเทศชาติบานเมือง ประเทศชาติบานเมือง 
 ขาพเจาคิดวา  ก็ไดทําคุณประโยชนพอสมควรในฐานะท่ีจบแค  ขาพเจาคิดวา  ก็ไดทําคุณประโยชนพอสมควรในฐานะท่ีจบแค 
ประถม ๔ เปนคนท่ีไมมีความราบร่ืนทางการศึกษา ไดเกิดแนวคิดประถม ๔ เปนคนท่ีไมมีความราบร่ืนทางการศึกษา ไดเกิดแนวคิด
ดีงาม...จากความทุกขยากของคน ท่ีไมมีท่ีดินทํามาหากิน ไมมีท่ีอยูดีงาม...จากความทุกขยากของคน ท่ีไมมีท่ีดินทํามาหากิน ไมมีท่ีอยู
อาศัย ก็เลยทุมเทยืมเขาบาง เทศนผอนสงเขาบาง แตแลวเม่ือถูกคําอาศัย ก็เลยทุมเทยืมเขาบาง เทศนผอนสงเขาบาง แตแลวเม่ือถูกคํา
ส่ังใหตองสูญเสียโอกาสท่ีจะไดท่ีดินมาพัฒนาคนดอยโอกาส  (ก็เสียเงินส่ังใหตองสูญเสียโอกาสท่ีจะไดท่ีดินมาพัฒนาคนดอยโอกาส  (ก็เสียเงิน
ไปอีกเปนจํานวนมาก)ไปอีกเปนจํานวนมาก)
 แลวเงินน้ีก็เปนเงินท่ีตองยืมเขามาดวย จึงไดเสียเงินจากท่ีมูลนิธิฯ แลวเงินน้ีก็เปนเงินท่ีตองยืมเขามาดวย จึงไดเสียเงินจากท่ีมูลนิธิฯ
ศรัทธามาให กับสวนหน่ึงท่ีตองมาจายมาใชคืนแกผูท่ีใหยืมมาดวย ศรัทธามาให กับสวนหน่ึงท่ีตองมาจายมาใชคืนแกผูท่ีใหยืมมาดวย 
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แลวท่ีเสียดายเปนเงินท่ีไดมาดวยศรัทธาของประชาชนดวย ถาหนังสือ
เลมน้ีจะเกิดคุณประโยชน ๒ ดาน 
  ๑) ผูยืนยันมีคําส่ังอะไร  จะทําอะไรออกสิทธ์ิเอกสารสิทธ์ิอะไร
 ขอใหมีความรอบคอบใหนึกถึงหัวอกของคนท่ีสูญเสียบาง
  ๒) ผูท่ีจะเสียก็ตองขอใหรูจักบทเรียน ท่ีโฉนดถุงกลวยแขกได
เกิดข้ึน และผูท่ีสูญเสียรายตอ ๆ ไปจะไดเปนกรณีศึกษาเรียนรูจนถึง
ข้ัน เทาท่ีไดเคยเทศนไววา “ถาเปนไปได ถาจะซ้ือขายโฉนดท่ีดินก็
ใหมีบริษัทประกัน” 
 เหมือนเขาประกันรถยนต ประกันบาน ประกันตึกตาง ๆ เพราะ
ผูท่ีไมรูกฎหมายจะไปสูคดีก็ยาก ไมเหมือนกับคนท่ีช่ําชองในการซ้ือ
ท่ีดิน อยางนายทุน เจาสัวท้ังหลาย มหาเศรษฐีท่ีดินจํานวนมาก เขาก็
จะมีผูรูกฎหมายเปนท่ีปรึกษาประจําตระกูลหรือมรดก
  ถาบริษัทประกันภัยท้ังหลาย  เกิดมีประกันโฉนดท่ีออกแบบน้ี 
หรือแบบไหนก็ตาม  เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนแลวจากคําส่ังผูท่ีมีอํานาจ
ส่ังไดตอสูคดีแทนเรา เหมือนกับรถชน เขาก็มาเคลียกันเองระหวางคู
กรณี คือบริษัทประกันท้ังคู ถาเกิดไปถึงจุดน้ันไดก็จะดีท่ีสุด 
 แตถาดีท่ีสุดอีกสุด ๆ ก็คือ ถึงเวลาอันสมควรหรือยัง ท่ีนาให
ยกเลิกกฎหมายครอบครองปรปกษ ถายังอยูก็ขอพูดตรง ๆ วา มันก็
เหมือนหมอขาวหมอแกงท่ีเปดฝา แลวมีถวยกับจาน ชอนวางเอาไว
ขาง ๆ คนท่ีหิว “ยาก ! ท่ีจะอดใจไมตักไมตวง” เพราะความหิว 
ความอยาก ความโลภ
  เพราะฉะน้ัน ถาหนังสือเลมน้ีใครไดอาน แลวมันไปชวยสกัด
การสูญเสียของฝายสูญเสีย และไปสะกิดคําส่ังท่ีจะทําใหเสียหาย  และ
ผูท่ีมีหนาท่ีท่ีจะทําใหเสียหาย ก็ใหคํานึงถึงหัวอกของเขาผูท่ีจะสูญเสีย
หายใหมาก อยาไดกระทําแบบหละหลวม สะเพราไมไปตรวจสอบให
รอบคอบวา ทําแลวจะเสีย หรือไม ในอนาคตเม่ือภายภาคหนา และจะ
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ไมมีกรณียายไฮ และยายสม อีกตอไป
  กําลังใจท่ีเกิดความคิดจะทําหนังสือประกอบกับมียายสม
เปนไอดอล หรือร้ือฟนกรณีคําพิพากษาเพ่ือเปนการศึกษา ไมใช
เพราะหวังเอาชนะไดท่ีดินคืนอยางเดียว แตหวังวา ทําอยางไร ? ให
คนท่ีมีคําส่ังมีอํานาจมาเก่ียวของกับเร่ืองทําใหแพชนะกันน่ี ทําใหเสีย
ก็ได ทําใหไดก็ได ใหอีกฝายหน่ึงได อีกฝายหน่ึงเสียน่ี บางทีฝายเสียไม
ควรจะเสียรู เปนเหตุทําใหเสียโอกาส เพราะขาดประสบการณดานน้ี 
 ทีน้ี ถาทําหนังสือเลมน้ี แลวทําใหคนไดมีประสบการณดานน้ี 
เรียกวา “มีวิชา เพ่ือไมใหอวิชชาครอบงําเรา”  แตการทําใหคนอ่ืน
ไดวิชาความรู ขาพเจายอมเสียวา หนังสือเลมน้ีก็พิมพใชงบ ฯ ต้ังหลาย
สตางค ท้ัง ๆ  ท่ีเงิน แทบจะไมคอยมีในสวนท่ีจะเอามาพิมพ เพราะมันไม
ไดเก่ียวกับเผยแผธรรมะโดยตรง
 แตการใหวิทยาทาน พระพุทธเจาทานตรัสวา “อยูในทาน 
ในขอท่ีสําคัญขอหน่ึง ย่ิงกวาวัตถุทาน” วิทยาทานน่ี “ดี” สวนเร่ือง
อภัยทานน้ันก็บอกวา “ยอด” ท่ีปรารภมาก็ไมไดเปนการจองเวรใคร แต
อยากปลดเวรปลดภัยแกบุคคลท่ีจะเปนเหย่ือรายตอไป คือจะเปนเหย่ือ
ของคนท่ีส่ังอะไรแบบไมรอบคอบ หรือถูกกดดันจากอะไรใหส่ังแบบน้ี 
 (ขอนิดหน่ึง) “หรือมีอะไร...ไปทําใหทานตองส่ังแบบน้ัน”
อะไรท่ีอยูเบ้ืองหลังซอนเรน...เราไมรูหรอก !
 ถาไดประโยชนตรงน้ี ก็ขออุทิศสวนกุศลจากหนังสือเลมน้ี ให
แกผูท่ีเจ็บปวดลมตายจากความสูญเสีย จงไดกุศล และก็ขอใหเปน
กุศลดลใจ กับคําส่ังท่ีจะไมมีใหเสียอีกตอไป 

เจริญพร
พระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กลฺยาโณ)

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗



๖      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

ÊÒÃºÑ Þ

กรรมสิทธิ์ครอบครองปรปกษ.............................................................   õ

ยอนแยงกรรมสิทธิ์ิ์ผูรับโอนโฉนดปรปกษ...................................   ø

รูสุดซอยกรรมสิทธิ์โฉนดปรปกษ......................................................  ññ

 -วิจารณการครอบครองที่ดินปรปกษ.....................................  ñó

เทาทันสุดซอย “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน”......................  óñ

  -วิเคราะหกรรมสิทธิ์ผูรับโอนโฉนดปรปกษ.........................  óó

  -ขอยกเวนของหลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน.............  óó

  -คําพิพากษาฎีกาในเรื่องขอยกเวนหลักผูรับโอน-

   ไมมีสิทธิดีกวาผูโอน........................................................  ó÷

 -มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง...........................................................  óø

 -มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง............................................................  óù

คําพิพากษา Not Standard สุดซอย

    กรรมสิทธิ์โฉนดปรปกษ.......................................................................  ôô

  -อุทาหรณประกอบการวิจารณและวิเคราะห....................  ô÷

อัปเดทโฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒๕๕๗........................................  õù

โฉนดที่ดินสารพันชะตากรรม.............................................................  øñ



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๗โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

 มาตรา ๑๓๘๒ บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของ
ผูอื่นไวโดยความสงบ และโดยเปดเผยดวยเจตนาเปน
เจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบ ครองติดตอกัน
เปนเวลาสิบป ถาเปนสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอ
กัน เปนเวลาหาปไซร ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์ 
  มาตรา ๑๓๗๔ ถาผูครอบครองถูกรบกวนในการ
ครอบครองทรัพยสิน เพราะมีผูสอดเขาเกี่ยวของโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายไซร ทานวาผูครอบครองมี สิทธิจะให
ปลดเปลื้องการรบกวนนั้นได ถาเปนที่นาวิตกวาจะยังมี
การรบกวนอีก ผูครอบครองจะขอตอศาลใหสั่งหามก็ได
  การฟองคดีเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนนั้น ทานวา
ตองฟองภายในปหนึ่ง นับแตเวลาถูกรบกวน 

â©¹´¶Ø§¡ÅŒÇÂá¢¡
ÀÒ¤ ò 
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๘      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

ยอนแยงกรรมสิทธิ์ผูรับโอนโฉนดปรปกษ 
มูลนิธิสวนแกว (ถุงกลวยแขก)



 พ.ศ.๒๕๑๖
 เริ่มมาจากนางทองอยู หิรัญประดิษฐ (เจาของ
ท่ีดิน) ยกท่ีดิน (โฉนดเลขท่ี ๘๒๑๕, ๘๒๑๖)  ใหนางผาดบุญมี 
อยูทํากินดวยวาจา (ไมไดจดทะเบียน) มีบุตรช่ือนางวันทนา 
สขุสําเริง และไดเสียชีวิตลงในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
 พ.ศ.๒๕๔๖ (๓๐ ปตอมา)
 นางวันทนา สุขสําเริง ไดรองศาลยื่นขอกรรมสิทธิ์
ครอบครองปรปกษบนที่ดิน (โฉนดเลขที่ ๘๒๑๕, ๘๒๑๖)  
ตามมาตรา ๑๓๘๒ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖  
 จดทะเบียนแยกที่ดิน โฉนดเลขที่ ๘๒๑๖ ออกเปน
โฉนดเลขที่ ๕๕๖๐๐ ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗   
(ในเวลา ๑๑ เดือน ๓ วัน) และ
 ไดนําโฉนดเลขท่ี  ๕๕๖๐๐  มาขายใหมูลนิธิสวนแกว   
ในวันที่ ๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๗ (ในเวลา ๖ วันตอมา)
 พ.ศ.๒๕๔๙ (๒ ป ๗ เดือน ๒๔ วัน ใหหลัง) 
 ผูเปนทายาทนางทองอยู หิรัญประดิษฐ (เจาของ
โฉนดเดิมท่ีเสียชีวิต)   ไดย่ืนรองยอนแยงตอศาลในการขอ



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๙โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

กรรมสิทธ์ิครอบครองปรปกษบนท่ีดิน ตามมาตรา ๑๓๘๒
(โฉนดเลขท่ี ๘๒๑๕, ๘๒๑๖)  เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
โดยศาลเปดนัดไตสวนคดี  ไดพิจารณาใหเพิกถอนการ
ครอบครองกรรมสิทธิ์โฉนดปรปกษฉบับนี้ วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๙ และวินิจฉัยช้ีขาด  วันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๕๐ โดยมี นายไพศาล เจริญวุฒิ, นายมนัส  พูลสวัสด์ิ, 
นายทรงพล อยูสําราญ  เปนองคคณะผูพิพากษา จ.นนทบุรี 
นั่งบัลลังก



๑๐      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

ที่ดินดังกลาวมันเปนที่ของวัดไปแลว
และเรื่องนี้มันก็ไมใชความผิดของ
พระพยอมดวยประการทั้งปวง



 
 อาจารยสุขุม (นวลสกุล) ยังแสดงความเห็นวา 
 สังคมไทยเราไมเคยมีใครมากนัก  ท่ีจะกลาโกงวัดโกง
พระ จึงอยากจะบอกวา  คนท่ีมีคดีตอกันก็นาจะไปจัดการ
กันเอง ไปฟองกันเองดีกวาไมใชวามาฟองเอาท่ีดินคืนจากพระ
  ยืนยันวา  “เพราะที่มันเปนของวัดไปแลว”  
  เจาของที่ดินเดิม ถาอยากจะฟอง ควรจะฟองแค
เอาเงินคืนจากคนครอบครองปรปกษ หรือ
หนวยราชการที่ฉอฉลออกโฉนดใหจะดีกวา
 ที่มา : หนังสือถุงกลวยแขกพระพยอม หนา ๖๓



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๑๑โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

 รูสุดซอย
กรรมสิทธิ์ โฉนดปรปกษ



 
 เลขที่ฎีกา ๕๖๐/๒๕๐๘ บิดาโจทกตาย บิดาจํา
เลยมิใชบุตรบิดาโจทกและไมมีสิทธิรับมรดกบิดาโจทก 
แตไดไปไถนาพิพาทซึ่งเปนที่นามีโฉนด และบิดาโจทกได
จํานองไวและไดไปแจงความเท็จวาเปนบุตรบิดาโจทก
มีสิทธิรับมรดก เจาพนักงานหลงเชื่อโอนใสชื่อเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์ในโฉนด และบิดาจําเลยไดครอบครองอยาง
ถือตนเปนเจาของโดยฝายโจทกรูเห็น และมิไดแยงหรือ 
ขัดขวางตลอดมาเปนเวลากวา ๓๐ ปดังนี้ถือไดวาบิดา 
จําเลยไดครอบครองนาพิพาทโดยสงบ  และเปดเผยดวย 
เจตนาเปนเจาของและไดกรรมสิทธิ์ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๘๒



๑๒      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๑๓โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

การครอบครองที่ดินปรปกษ

ฎีกาพิสดาร
๕ มกราคม ๒๐๑๓ 

https://www.facebook.com/DikaPhisdartrngHin/osts/539375649415138
หมายเหตุทายฎีกา

ครอบครองปรปกษ
 ประกอบดวยสองคํา คือ “ครอบครอง” และ 
“ปรปกษ” 
 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๒๕ ไดอธิบายคําวา 
  “ครอบครอง” หมายถึง ยึดถือไว, มีสิทธิถือ
เอาเปนเจาของ, มีสิทธิปกครอง และ
  อธิบายคําวา “ปรปกษ” หมายถึง ขาศึก, ศัตรู, 
ฝายตรงขาม 
 รวมความแลวคําวา “ครอบครองปรปกษ”  หมายถึง
การครอบครองของฝายศัตรูหรือฝายตรงขามดังนั้น การ
ครอบครองปรปกษตามความเขาใจธรรมดาทั่วไป ยอม
หมายถึงการครอบครองที่มีลักษณะเปนการกระทําที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย (unlawfulacts) ในประมวลกฎหมาย

การครอบครองที่ดินปรปกษการครอบครองที่ดินปรปกษ



๑๔      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

แพงและพาณิชยไมมีมาตราใดใชคําวา “ครอบครอง
ปรปกษ”
 นาเช่ือวานักกฎหมายไดใชคําวา “ครอบครองปรปกษ”
 มาอธิบายการไดกรรมสิทธ์ิโดยการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ 
 ตั้งแตกอนประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ๔ ปพุทธศักราช ๒๔๗๑ จนทําใหดูเสมือนหน่ึง
คําวา ครอบครองปรปกษเปนคําที่ใชในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และทําใหเขาใจวา การไดกรรมสิทธ์ิโดย
การครอบครองหรือท่ีเขาใจกันท่ัวไปวา การครอบครอง
ปรปกษจะตองเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย (un-
lawfulacts) หรือไมสุจริต (badfaith) ตามความหมายใน
ถอยคํานั้นเองดังไดกลาวมาแลว 
 แตเมื่อตรวจดูถอยคําใน มาตรา ๑๓๘๒ ไมมีคําวา 
กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย (unlawfulacts) หรือใชสิทธิ
ครอบครองทรัพยสินของผูอ่ืนโดยไมสุจริต (inbadfaith) 
 ตางจาก มาตรา ๑๓๘๓ ซึ่งเขียนไวชัดวา การได
ทรัพยสินมาโดยการกระทําผิด offence หรือรับโอนทรัพยสิน
มาโดยไมสุจริต inbadfaith 
 และเมื่อเทียบกับเรื่องการแยงการครอบครอง
ตามมาตรา ๑๓๗๕ ในตัวบทฉบับภาษาอังกฤษเขียนไว
ชัดวา unlawfuldeprivedofpossession จากถอยคําในตัว



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๑๕โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

บท มาตรา ๑๓๗๕ และมาตรา ๑๓๘๓ จึงชี้ใหเห็นชัด
วา การแยงการครอบครองก็ดี การไดทรัพยสินมาโดย
กระทําผิดก็ดีตองเปนการกระทําที่มิชอบและเปนการใช
สิทธิโดยไมสุจริต 
 ปญหาจึงมีวา “จุดเริ่มตน หรือเบื้องแรกสุด” 
ของการเขาสูการครอบครองทรัพยสินของผูอื่นอันจะได
กรรมสิทธิ์โดยปรปกษ ตามมาตรา ๑๓๘๒ นั้นจําตอง
กระทําที่ชอบดวยกฎหมาย lawfulacts หรือตองเปนการ
ใชสิทธิโดยสุจริต actsingoodfaith หรือไมอยางไร เมื่อตัว
บท มาตรา ๑๓๘๒ มิไดเขียนไวชัด จึงตองศึกษาจากแนว
คําพิพากษาของศาลฎีกา เชน



๑๖      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๗๒/๒๔๗๖ วินิจฉัยวา 
 “จําเลยเขาครอบครองที่ดินของผูอื่นในขณะที่
เจาของกําลังตอสูกรรมสิทธิ์กับผูนํายึด แมจําเลยจะ
ครอบครองมานานเทาใดก็ยกอํานาจปรปกษขึ้นตอสูไม
ได” และ

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๙๓/๒๔๘๐ วินิจฉัยวา 
 “จําเลยเชาเรือโจทกไปแลวลงชื่อเปนเจาของเสีย
เอง  เปนการครอบครองทรัพยสินโดยอาศัยอํานาจของผูให
เชา แมจะครอบครองเปนเวลากวา ๕ ป  ก็ไมไดกรรมสิทธิ์” 
จะเห็นไดวาพฤติการณของจําเลยเปนการกระทําโดยไม
สุจริต

 ตอมา คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๔๐/๒๔๘๕  
วินิจฉัยวา
 “ภริยาโจทกไดรองขอจับจองท่ีดินรกรางวางเปลา
ซ่ึงยังไมมีผูใดครอบครอง ระหวางรอรับใบเหยียบย่ําอยู 
จําเลยไดเขาครอบครองท่ีน้ันโดยพลการท้ัง ๆ  ท่ีรูอยูแลววา
ภริยาโจทก ไดขอจับจองไวเปนการใชสิทธ์ิไมสุจริต ฉะน้ัน 
จะอางสิทธิไมสุจริตใชยันโจทกไมได”และขอใหศึกษา



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๑๗โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๓๖/๒๕๐๖ วินิจฉัยวา 
 “ซ้ือท่ีดินท่ีโฉนดตราจองจากผูรับจํานองโดยทํา
หนังสือกันเอง  และรูกอนซ้ือวาท่ีดินน้ันเปนของใคร  เปนการ
ไมสุจริต   ไดช่ือวาซ้ือโดยรูวาผูขายไมมีอํานาจขายและถือวา
รับโอนการครอบครองท่ีดินโดยรูวาการครอบครองท่ีรับ
โอนมาน้ันเปนการครอบครองแทนโดยอาศัยสิทธิผูจํานอง
เปนเจาของท่ีดิน หาใชไดรับโอนการครอบครองเพ่ือตนเอง
ไม ผูซ้ือจึงอางการครอบครองปรปกษยันทายาทผูจํานอง
ไมได”
  จากแนวคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ทําใหเห็น
วา ศาลฎีกาไดวางหลักการครอบครองโดยปรปกษ เบื้อง
แรกจะตองดูวา เปนการใชสิทธิโดยสุจริตหรือไม ถาไม
สุจริตก็ไมตองพิจารณาวา เปนการครอบครองโดยสงบ
เปดเผยและดวยเจตนาเปนเจาของหรือไม 
 เปนท่ีนาสังเกตวาศาลฎีกาไดวินิจฉัย  โดยท่ีประชุม
ใหญในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๐/๒๕๐๘ ความวา 
 “...ศาลฎีกาไดพิจารณาปญหาดังกลาวขางตน โดยท่ี
ประชุมใหญแลวเห็นวา  เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวานายจอม
บิดาจําเลยมิใชบุตรของนายทา และไมมีสิทธิ์รับมรดก 
นายทา แตไดไปไถนาพิพาทเอามาเปนของตนและตอมา
ก็ไดไปแจงความเท็จตอเจาพนักงานที่ดินวานายจอมเปน
บุตรนายทา เปนผูมีสิทธิรับมรดกนายทา เจาพนักงาน



๑๘      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

ที่ดินหลงเชื่อไดโอนชื่อนายจอมเปนผูถือกรรมสิทธิ์นา
พิพาทในโฉนด และนายจอม ไดครอบครองนาพิพาท
อยางถือตนเปนเจาของ โดยฝายโจทกซึ่งอยูไมหางไกล
กันก็รูเห็น และมิไดโตแยงหรือขัดขวางประการใดตลอด
มาเปนเวลากวา ๓๐  ปแลว   พฤติการณดังกลาวถือไดวา
นายจอมไดครอบครองนาพิพาท  โดยสงบเปดเผยดวยเจตนา
เปนเจาของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๘๒
 เมื่อนายจอมครอบครองติดตอกันมาเปนเวลากวา 
๓๐ ป นายจอมก็ไดกรรมสิทธิ์ในนาพิพาทตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ เมื่อนายจอม
ตาย นาพิพาทก็ตกไดกับจําเลย โจทกไมมีสิทธิใด ๆ ในที่
พิพาทแลว...
 “จะเห็นไดวา พฤติการณของนายจอม เปนการ
กระทําที่ไมชอบนับตั้งแตการไปไถถอนนาพิพาท  การไป
แจงความเท็จตอเจาพนักงานท่ีดินจนมีการใสช่ือตนเปนผูรับ
มรดกที่นาพิพาทดังกลาว จึงเปนกรณีการใชสิทธิโดยไม
สุจริตเพื่อเขาครอบครองที่พิพาทของผูอื่นมาตั้งแตเริ่ม
แรก นายจอม ยอมจะอางอํานาจการครอบครองปรปกษ
ใชยันเจาของที่ดินไมได ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๓๙๓/๒๔๘๐, ๑๐๔๐/๒๔๘๕, ๒๓๖/๒๕๐๖ ดังนํามา
วิเคราะหขางตน 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๑๙โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

 แตคดีนี้ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ วินิจฉัยวา
 พฤติการณของนายจอมเปนการครอบครอง
ปรปกษตามมาตรา ๑๓๘๒  ยอมไดกรรมสิทธ์ิในท่ีนาพิพาท
จึงทําใหดูเหมือนวาศาลฎีกากลับหลักท่ีวา การครอบครอง
ปรปกษตามมาตรา ๑๓๘๒  ตองเปนการใชสิทธิโดยสุจริต 
หรืออยางไร 
 ผูบันทึกเห็นวา  ศาลฎีกาคงพิเคราะหจุดท่ีโจทกเจา
ของนาพิพาทรูเห็นการกระทําของนายจอม แตไมโตแยง 
หรือขัดขวางเทากับเปนการสละการครอบครองที่นา
พิพาทใหนายจอมไปแลว ตั้งแตในขณะที่ตนสามารถใช
สิทธิโตแยงขัดขวางแลวไมใช 
 การท่ีนายจอมใชสิทธิโดยไมสุจริตมาต้ังแตเบ้ืองแรก 
ยอมระงับสิ้นไปพฤติการณของนายจอมครอบครองที่นา
พิพาทหลังจากที่โจทกเจาของนาพิพาท ไมโตแยงหรือขัด
ขวาง
 จึงเปนการใชสิทธิครอบครองโดยสุจริตเมื่อมีการ
ครอบครองโดยสงบเปดเผยและดวยเจตนาเปนเจาของ
ติดตอกันมากวา ๑๐ ป นายจอม ยอมไดกรรมสิทธิ์โดย
การครอบครองปรปกษตามมาตรา ๑๓๘๒ ผูบันทึกจึง
เห็นวา ศาลฎีกามิไดกลับหลักเรื่องการใชสิทธิโดยสุจริต
แตอยางใด
  ในปตอมา ศาลฎีกาไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ



๒๐      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

เกี่ยวกับปญหาการครอบครองปรปกษ ปรากฏในคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๙๙/๒๕๐๙ วินิจฉัยวา
 “...ศาลฎีกาโดยมติท่ีประชุมใหญเห็นวาพฤติการณ
ที่ศาลลางทั้งสองฟงวา จําเลยครอบครองที่พิพาทดวย
เจตนาเปนเจาของกวา ๑๐ ป  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา ๑๓๘๒ แมโจทกจะเปนผูรับพินัยกรรม
ของพระพิชัยเดชะเจาของที่พิพาทเดิมจําเลยก็ได
กรรมสิทธิ์นั้นชอบแลว แมนางยอมมารดาโจทกจะทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความใหที่พิพาทเปนของ
จําเลย   โดยมิไดรับอนุญาตจากศาลในระหวางท่ีโจทกเปน
ผูเยาวฝาฝนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
๑๕๔๖(๔) 
 แตก็ไมไดความวานางยอม  กับจําเลยไดคบคิดกัน
กระทําการเพื่อใหโจทกเสียหาย  ความขอนี้จึงไมขัดขวาง
มิใหจําเลยไดสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา ๑๓๘๒ ดังวินิจฉัยมาแลวแตอยางใด...”  
  ขอเท็จจริงเปนกรณีจําเลยเปนบุคคลภายนอก
หรือบุคคลท่ี ๓ รับโอนท่ีดินพิพาทจากบุคคลไมมีอํานาจ
โอนใหแตมิไดคบคิดกันทําใหโจทกเสียหาย   ยอมเปนการ
กระทําโดยสุจริต และเม่ือเขาครอบครองท่ีดินท่ีรับโอน
มาจึงเปนการใชสิทธิตอเน่ืองกันโดยสุจริตยอมอาง
อํานาจการครอบครองปรปกษยันเจาของท่ีแทจริงได 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๒๑โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

แตถาบุคคลภายนอกมีการคบคิดกับผูโอน หรือผูครอบ
ครองแทนเจาของที่ดินที่แทจริงจนทําใหเจาของที่แทจริง
เสียหายยอมเปนการใชสิทธิไมสุจริต จะอางการครอบ
ครองปรปกษยันเจาของที่แทจริงไมได
 ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวา การครอบครองของบุคคล
ภายนอกหรือบุคคลที่ ๓ ที่รับโอนมาโดยไมสุจริตถือวา
เปนการครอบครองแทนเจาของที่แทจริงเทานั้น   เวนแต
มีการแสดงเจตนาเปลี่ยนการครอบครองแทน    มาเปน 
ครอบครองเพื่อตนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา ๑๓๘๑* จากแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่
นํามาวิเคราะหจึงไดหลักวา  การครอบครองทรัพยสินของ
ผูอื่น เพื่อใหไดกรรมสิทธิ์ หรือที่เขาใจกันทั่วไป วาการ
ครอบครองปรปกษตามมาตรา ๑๓๘๒ เบื้องแรกสุดจะ
ตองเปนการใชสิทธิเขาครอบครองโดยสุจริต โดยนําหลัก
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕ มาใช
บังคับ กลาวคือในการใชสิทธิแหงตน ตองกระทําโดย
สุจริต actingoodfaitn

  *มาตรา ๑๓๘๑ บุคคลใดยึดถือทรัพยสินอยูในฐานะเปนผูแทน
ผูครอบครอง บุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแหงการยึดถือได ก็แตโดยบอก
กลาวไปยังผูครอบครองวาไมเจตนาจะยึดถือทรัพยสินแทนผูครอบครองตอ
ไป หรือตนเองเปนผูครอบครองโดยสุจริต อาศัยอํานาจใหมอันไดจากบุคคล
ภายนอก

  *มาตรา ๑๓๘๑ บุคคลใดยึดถือทรัพยสินอยูในฐานะเปนผูแทน
ผูครอบครอง บุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแหงการยึดถือได ก็แตโดยบอก

 บุคคลใดยึดถือทรัพยสินอยูในฐานะเปนผูแทน
ผูครอบครอง บุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแหงการยึดถือได ก็แตโดยบอก

 บุคคลใดยึดถือทรัพยสินอยูในฐานะเปนผูแทน

กลาวไปยังผูครอบครองวาไมเจตนาจะยึดถือทรัพยสินแทนผูครอบครองตอ
ไป หรือตนเองเปนผูครอบครองโดยสุจริต อาศัยอํานาจใหมอันไดจากบุคคล
ภายนอก



๒๒      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

 ปญหาวา ความสุจริตของผูครอบครองปรปกษจะ
ตองมีอยูตลอดไปจนครบระยะเวลา ๑๐ ป หรือไม ปญหา
น้ีไมมีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไวโดยตรง ผูบันทึกเห็นวา
 ความสุจริตจะตองมีในเบื้องแรกสุดที่มีการใชสิทธิครอบ
ครอง เทานั้น เชน ตอนแรกเขาครอบครองที่ดินผูอื่นโดย
เขาใจวา เปนของตนเอง  แตตอมาภายหลังทราบวาเปน
ท่ีของคนอ่ืน   แตก็ยังคงครอบครองดวยความสงบเปดเผย
และดวยเจตนาเปนเจาของ  หรือกรณีซื้อที่ดินจากผูไมมี
อํานาจจะขาย แตรับซื้อไวโดยสุจริตและเขาครอบครอง 
ตอมาภายหลังจึงทราบวาท่ีดินน้ันมิใชของผูท่ีขายให   แตก็ยัง
คงครอบครองตอมาดวยความสงบเปดเผยและดวยเจตนา
เปนเจาของท้ังสองกรณี   ยอมไดกรรมสิทธ์ิโดยปรปกษตาม
มาตรา ๑๓๘๒ การพิสูจนความสุจริตเปนเร่ืองยากเพราะ
เปนเรื่องภายในจิตใจตองอาศัยพฤติกรรมที่แสดงออก
ประกอบกับพฤติเหตุแวดลอมแหงกรณีเปนเครื่องพิสูจน
แตละกรณี ๆ ไป
 ปญหาที่นาพิจารณาประการสุดทาย คือ การ
ครอบครองดวยเจตนาเปนเจาของ  การครอบครองอยางไร
จึงจะถือวาครอบครองดวยเจตนาเปนเจาของ เจตนาเปน
เจาของเปนเรื่องภายในจิตใจจะตองอาศัยการแสดงออก
และพฤติเหตุแวดลอมประกอบ  เพ่ือพิเคราะหวา  มีเจตนา
ครอบครองเปนเจาของหรือไม ซ่ึงตองพิจารณาขอเท็จจริง



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๒๓โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

แตละเรื่องแตละรายไป คงจะวางหลักเกณฑตายตัวไมได 
 ขอใหศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาที่เคยวินิจฉัย
วา พฤติการณอยางไรเป็นการครอบครองโดยเจตนา
เปนเจาของ เชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๘๐๔/๒๕๐๐ 
วินิจฉัยวา
 “...ที่ดินรายพิพาทแปลงนี้เปนที่ไมมีโฉนด สําหรับ
ที่เปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของบุคคลอยูแลวไมใชที่
ปาและไมใชที่ดินที่เพียงแตไดรับใบเหยียบย่ํา จําเลยจะ
กลาวอางถึงตองทําการเพาะปลูกทําใหเกิดประโยชนแก
ที่ดินขึ้นหรือไม เอามาปะปนกับการครอบครองเชนนั้น
ไมไดสมมุติวา นายออง นางลวน เจาของที่ดินเดิมปลอย
ที่ดินของเขาใหรกรุงรังอยู  เพียงแตเขาไปตัดไมมาทําฟน 
เก็บผลพุดทราขายและใหคนอื่นเชา เก็บผลไปทําพุดทรา 
แผนขาย อันเปนขอเท็จจริงดังเชนทีจําเลยอางมาน้ี  จําเลย
ยังจะยืนยันวานายอองนางลวนไมไดครอบครองที่ดิน
แปลงนี้ไดละหรือกรณีเรื่องนี้ก็เชนเดียวกัน เพราะนาย
อองนางลวน ขายที่ไรแปลงนี้ใหแกโจทกแลว มอบโฉนด
และสละการครอบครองที่รายพิพาทใหแกโจทกและ
อพยพไปอยูจังหวัดอ่ืน  ไมเคยเขามาเก่ียวของอะไรในท่ีดิน
แปลงพิพาทน้ีเลยต้ัง ๔๐ ป  จนกระท่ังตายไปแลวท้ังสองคน
ตัวจําเลยเองก็ไมไดเขาไปเกี่ยวของในที่ดินแปลงนี้ โจทก
เปนผูไดรับการครอบครองมาจากนายออง  นางลวนเจา



๒๔      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

ของเดิม และไดใชสิทธิตอมา โดยเขาตัดไมมาทําฟนเก็บ
ผลพุดทราขายและใหคนเชา จึงเปนการครอบครองที่ดิน
เชนเดียวกันกับเจาของเดิมดังกลาวแลวขางตนนั้นเอง...”
 จากคําพิพากษาศาลฎีกาที่นํามาวิเคราะหนี้จึง
ไดแนววา เจาของที่ดินเดิมมีการใชและทําประโยชนกับ
ที่ดินอยางไร ผูถือครองก็ตองมีการใชและทําประโยชน
กับที่ดินดุจเดียวกัน จึงจะถือไดวา เปนการครอบครอง
ดวยเจตนาเปนเจาของ



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๒๕โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

 ขอใหศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๕/๒๕๐๘
วินิจฉัยวา 
 “...แตสําหรับที่งอกหนาที่ดินโฉนดที่ ๖๖๓๙ ซึ่ง
ตามกฎหมายยอมเปนทรัพยสินของเจาของที่ดินแปลง
นั้นดวยนั้น ขอเท็จจริงไดความวา จําเลยที่ ๑ ไดยายเรือน
เขาไปปลูกอยูกอนหนานางสาวจิ๋วตายประมาณ ๑๐ ป 
แลวรูปคดีนาเชื่อวานางสาวจิ๋ว  ยกใหก็ได  ทั้งจําเลยที่ ๑
ก็ไดแสดงโดยเปดเผยวา  ยึดถือครอบครองโดยเจตนาเปน
เจาของ เชน นํารังวัดแจงการครอบครองและขอหนังสือ
รับรองการทําประโยชนในที่งอกนี้ซึ่งพวกโจทกก็รูเห็น 
แตมิไดคัดคานหรือโตแยงประการใด ศาลฎีกาเห็นวา
จําเลยที่ ๑ ไดเขายึดถือครอบครองที่งอกเปนสวนสัดตาง
หากจากที่ดินโฉนดที่ ๖๖๓๙ โดยความสงบและเปดเผย
ดวยเจตนาเปนเจาของมาเปนเวลากวา ๑๐ ป ที่งอกยอม
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของจําเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒...
 “ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกาที่นํามาวิเคราะห
น้ี เปนกรณีท่ีจําเลยท่ี ๑ ไดมีการนํารังวัด  แจงการครอบครอง
 และขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน พฤติการณ
ดังกลาวเปนการกระทําของเจาของที่ดินทั่วไปจําเลย
กระทําดังกลาวจึงเทากับกระทําอยางเจาของที่ดินนั้น
เอง



๒๖      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

  และขอใหศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๕๖/๒๕๐๙
วินิจฉัยวา 
 “...ตามคํานางสุดใจ วัชรทร  พยานโจทกซึ่งมีบาน
อยูใกลกับที่พิพาทเพียง แตโผลหนาตางก็มองเห็นเบิก
ความวาเคยเห็นจําเลยท่ี ๑ ท่ี ๒  เขาไปเก็บผลไมในท่ีพิพาท
กินเสมอ ๆ และในสมัยที่นางสําลี ดูแลที่ดินพิพาทแทน
โจทกนั้น เคยเห็นจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ เขาไปปลูกผักในที่
พิพาทเจือสมพยานจําเลยในขอที่จําเลยเปนฝายครอบ
ครองที่พิพาทมานานเปนพฤติการณที่แสดงใหเห็นวา 
จําเลยไดครอบครองที่พิพาทอยางเจาของมาเกิน ๑๐ ป 
แลวยอมไดกรรมสิทธิ์...”
 จากคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีนํามาวิเคราะหท้ัง ๓ เร่ือง
พอจะวางแนวกวาง ๆ ไดวา กรณีท่ีผูครอบครองไดกระทํา
หรือใชประโยชนจากที่ดินดุจเดียวกับเจาของที่ดินหรือ
ตามท่ีวิญูชนพึงคาดหมายไดวา   เจาของท่ีดินจะพึงกระทํา
หรือใชประโยชนจากท่ีดินตามสภาพแหงท่ีดินน้ัน ๆ หรือ
กรณีกระทําการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานแสดงสิทธิ
ครอบครองหรือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีตนครอบครอง อันเปน
พฤติการณที่เจาของที่ดินพึงกระทําโดยทั่วไปเปนตน
 ในทางตรงขามพฤติการณเชนไรท่ีไมถือวา  เปนการ
ครอบครองโดยเจตนาเปนเจาของ ขอใหศึกษาคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๑๒๙๘-๑๒๙๙/๒๕๓๑ วินิจฉัยวา 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๒๗โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

 “...จําเลยท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ หาไดนําสืบวา  จําเลยท่ี ๓
ที่ ๔ ที่ ๕ ไดครอบครองที่พิพาทดวยเจตนาเปนเจาของ
แตอยางใดไมโดยเฉพาะจําเลยที่ ๔ ที่ ๕ เคยใหถอยคํา
ตอ นายสมพรชาเรณเจาพนักงานที่ดินอําเภอผักไหตาม
เอกสารหมาย จ.๑๗ วาจําเลยทั้งสองไดครอบครองที่ดิน
ของรัฐ ถาการรังวัดผลปรากฏวาอยูในที่ดินของโจทก 
จําเลยท้ังสองก็ยินยอมร้ือบานเรือนออกไป   จําเลยท้ังสอง
ไดลงลายมือชื่อไวในฐานะผูใหถอยคํา แสดงวาจําเลยดัง
กลาวมิไดมีเจตนาครอบครองที่พิพาทเพื่อยึดถือเปนของ
ตน ไมไดครอบครองดวยเจตนาเปนเจาของมาตั้งแตแรก 
เพราะเขาใจวาเปนที่ดินของรัฐหรือที่สาธารณสมบัติของ
แผนดิน   เพียงตองการอยูอาศัยโดยไมตองเสียคาเชาเทานั้น 
จึงไมเปนการครอบครองปรปกษตามความหมายแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒...” 
 ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีนํามาวิเคราะห
ปรากฏชัดตามบันทึกวา จําเลยทั้งสองมิไดมีเจตนาจะ
ครอบครองที่ดินของโจทกแตอยางใด โดยจําเลยทั้งสอง
เขาใจวาที่ดินที่ตนครอบครองนั้นเปนของรัฐ จึงเทากับ
จําเลยทั้งสองมิไดมีเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทอยาง
เปนเจาของ
 สําหรับขอเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่
บันทึกหมายเหตุนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยทํานองเดียวกับคํา



๒๘      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๘-๑๒๙๙/๒๕๓๑ เพียงแตขอ
เท็จจริงไมชัดเหมือนคดีดังกลาวที่มีการทําบันทึกถอยคํา
ไว แตจําเลยทั้งหกนําสืบรับวา ที่ดินที่เขาครอบครอง
พวกตนเขาใจวา เปนของทหาร หากทหารจะเอาคืนเมื่อ
ไหรก็จะคืน พฤติการณจึงมิใชเปนการครอบครองดวย
เจตนาเปนเจาของ ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เปนการครอบครอง
ช่ัวคราวแมจะครอบครองที่พิพาทติดตอกันมาเกินกวา 
๑๐ ป ก็หาไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษตาม
มาตรา ๑๓๘๒ ไม 
 ความจริงแลวถาพิเคราะหแตเพียงพฤติการณ
ภายนอกที่จําเลยทั้งหกแสดงออกยอมเปนการครอบ
ครองปรปกษ แตจําเลยทั้งหกกลับเผยไตใหเห็นเจตนา
ที่แทจริงของตนวามิไดมีเจตนาจะครอบครองเพื่อตน
 ผูบันทึกเห็นดวยกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึก
หมายเหตุนี้ แตยังมีขอสงสัยวา การครอบครองทรัพยสิน
ของผูอ่ืน เพ่ือใหไดกรรมสิทธ์ิ ตามมาตรา ๑๓๘๒ จะตอง
นําหลักที่วา ทุกครั้งตองใชสิทธิโดยสุจริตมาใช   ดังนั้น 
กรณีบุกรุกที่ดินคนอื่นแลวครอบครองดวยความสงบ 
เปดเผย และดวยเจตนาเปนเจาของ ก็คงไมมีทางได
กรรมสิทธ์ิโดยการครอบครองปรปกษ แตมีตํารากฎหมาย
บางเลมอธิบายวา  การบุกรุกเขาไปครอบครองท่ีดินของผู
อ่ืนยอมไดกรรมสิทธ์ิ ตามมาตรา ๑๓๘๓ ผูบันทึกเห็นวาจะ



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๒๙โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

นํา มาตรา ๑๓๘๓ มาปรับใชไมนาจะตรงนักเพราะ มาตรา 
๑๓๘๓ เปนเร่ืองของการไดมา ตัวบทฉบับภาษาอังกฤษใช
คําวา “acquire” เห็นวา นาจะใชกับสังหาริมทรัพยเทานั้น 
สวนมาตรา ๑๓๘๒ เปนเรื่องของการครอบครอง ตัวบท
ฉบับภาษาอังกฤษใชคําวา  “possession”  ผูบันทึก จึงเห็น
วาเปนคนละเรื่องกัน.



๓๐      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  

คนซื้อ ทําไม ! ตองเสียหาย
คนรวมขาย ทําไม ! 

รวยกันสบาย



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๓๑โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

เทาทันสุดซอย
“ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผู โอน”



กรรมสิทธิ์ผูรับโอนโฉนดปรปกษ
มีสิทธิดีกวาโจทก

สิทธิของโจทกขาดตอนไปแลว
ตั้งแตรับโอนทางทะเบียนโดยสุจริต

ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอนมาใชบังคับไมได
เพราะเปนสิทธิหลักกฎหมายทั่วไป



๓๒      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

  มาตรา ๑๒๙๙ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืน ทานวาการไดมาโดยนิติกรรม ซ่ึง
อสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิ  อันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยน้ัน
ไมสมบูรณ เวนแตนิติกรรม จะไดทําเปนหนังสือและไดจดทะเบียน
การไดมากับพนักงานเจาหนาท่ี
  ถามีผูไดมา ซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิ อัน
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยโดยทางอ่ืน นอกจากนิติกรรม สิทธิ
ของผูไดมานั้น ถายังมิไดจดทะเบียนไซร ทานวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงทางทะเบียนไมได และสิทธิอันยังมิได จดทะเบียน
นั้น มิใหยกขึ้นเปนขอตอสู บุคคลภายนอกผูไดสิทธิมา โดย
เสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียน โดยสุจริตแลว
  มาตรา ๑๓๒๙ สิทธิของบุคคลผูไดมาซึ่งทรัพยสิน
โดยมีคาตอบแทนและโดยสุจริตน้ัน  ทานวามิเสียไป  ถึงแมวา
ผูโอนทรัพยสินใหจะไดทรัพยสินนั้นมาโดยนิติกรรม อันเปน
โมฆียะและนิติกรรมนั้นไดถูกบอกลางภายหลัง



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๓๓โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

วิเคราะห

กรรมสิทธิ์ผูรับโอนโฉนดปรปกษ

ฎีกาพิสดาร
๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๓

https://www.facebook.com/DikaPhisdartrngHin



 
 ขอยกเวนของการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
โดยทางนิติกรรม
  ๑. หลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน  การไดมาโดยทาง
นิติกรรม แมจะไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนแลวก็ตาม
แตหากผูโอนไมมีอํานาจ หรือไมมีสิทธิที่จะโอนอสังหาริม
ทรัพยหรือทรัพยสิทธิ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยใหนั้น 
ผูรับโอนก็จะไมไดไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้น
 ตัวอยาง
  (๑) ซื้อที่ดินจากผูที่ไมมีอํานาจขาย แมจะเปนการ
ซื้อขายโดยสุจริตก็ไมได กรรมสิทธิ์นั้น ผูซื้อยอมมีอํานาจ
ฟองเรียกเงินคืนจากผูขายได
 (๒) มีคนปลอมหนังสือมอบอํานาจ แลวเอาโฉนด

วิเคราะห

กรรมสิทธิ์ผูรับโอนโฉนดปรปกษ



๓๔      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

ท่ีดินไปจดทะเบียนจํานองไว ผูปลอมยอมไมมีสิทธิเอาท่ีดิน
ไปจํานองเพราะไมไดเปนเจาของที่ดิน  คนรับจํานองไวก็ 
ไมมีสิทธิดวย ท้ังน้ี เจาของท่ีดินจะตองไมประมาทเลินเลอ
ดวย
 ขอสังเกต
 แมจะไมไดกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิโดย
นิติกรรมตามหลักผูรับโอนไมมีสิทธิ ดีกวาผูโอนก็ตาม 
แตผูน้ันอาจจะไดกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิน้ันโดย
การครอบครองปรปกษตาม มาตรา ๑๓๘๒ ได

  ขอยกเวนของหลักผูรับโอนไมมีสิทธิดี
กวาผูโอน
 ๑. กรณีเร่ืองตัวแทนเชิดตามมาตรา ๘๒๑ ถาบุคคล
ภายนอกสุจริต ก็จะไมนําหลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน
มาใช
 ๒. การไดกรรมสิทธ์ิมาโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม 
ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง
 ๓. การโอนอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยเปนทาง  เสียเปรียบแกบุคคลผูอยูในฐานะ 
อันจะใหจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยูกอน บุคคลผูนั้น
อาจเรียกใหเพิกถอนการจดทะเบียนน้ันได  แตจะเพิกถอน
ทะเบียนบุคคลภายนอกผูรับโอนโดยสุจริตและเสียคา



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๓๕โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

ตอบแทนไมได ตามมาตรา ๑๓๐๐ *๑
  ๔. สิทธิของบุคคลผูไดมาซ่ึงทรัพยสินโดยมีคาตอบแทน
และโดยสุจริตไมเสียไป ถึงแมวาผูโอนทรัพยสินใหจะได
ทรัพยสินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเปนโมฆียะ และนิติกรรม
นั้นไดถูกบอกลางภายหลังตามมาตรา ๑๓๒๙ *๒
 ๕. สิทธิของบุคคลผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการ
ขายทอดตลาดตามคําส่ังศาล หรือคําส่ังเจาพนักงานรักษา
ทรพัยในคดีลมละลายน้ันไมเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจน
ไดวาทรัพยสินน้ันไมใชของจําเลย หรือลูกหน้ีโดยคําพิพากษา
หรือผูลมละลายตามมาตรา ๑๓๓๐ *๓
 ๖. สิทธิของบุคคลผูไดเงินตรามาโดยสุจริตน้ันไมเสีย
ไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจน ไดวาเงินนั้นไมใชของบุคคล
ซึ่งไดโอนใหมาตามมาตรา ๑๓๓๑ *๔  
 ๗. บุคคลผูซ้ือทรัพยสินมาโดยสุจริตในการขายทอด
ตลาด หรือในทองตลาด หรือจากพอคาซ่ึงขายของชนิดน้ัน 
ไมจําตองคืนใหแกเจาของแทจริง เวนแตเจาของจะชดใช
ราคาที่ซื้อมาตามมาตรา ๑๓๓๒ *๕



๓๖      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

 *๑ มาตรา ๑๓๐๐ ถาไดจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเปนทางเสียเปรียบแก
บุคคลผูอยูในฐานะอันจะใหจดทะเบียน สิทธิของตนไดอยูกอนไซร ทาน
วาบุคคลนั้นอาจเรียกใหเพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได แตการโอนอัน
มีคาตอบแทน ซึ่งผูรับโอนกระทําการโดยสุจริตนั้น ไมวากรณีจะเปน
ประการใด ทานวาจะเรียกใหเพิกถอนทะเบียนไมได
 *๒ มาตรา ๑๓๒๙ สิทธิของบุคคลผูไดมาซึ่งทรัพยสินโดยมีคา
ตอบแทนและโดยสุจริตนั้น ทานวามิเสียไป ถึงแมวาผูโอนทรัพยสินให
จะไดทรัพยสินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเปนโมฆียะและนิติกรรมนั้นไดถูก
บอกลางภายหลัง
 *๓ มาตรา ๑๓๓๐ สิทธิของบุคคล ผูซื้อทรัพยสิน โดยสุจริต 
ในการขายทอดตลาด ตามคําสั่งศาล หรือ คําสั่งเจาพนักงานรักษา
ทรัพย ในคดีลมละลายนั้น ทานวามิเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจนได
วา ทรัพยสินนั้น มิใชของจําเลย หรือ ลูกหนี้โดยคําพิพากษา หรือ ผูลม
ละลาย
  *๔ มาตรา ๑๓๓๑ สิทธิของบุคคลผูไดเงินตรามาโดยสุจริตนั้น 
ทานวามิเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจนไดวาเงินนั้นมิใชของบุคคลซึ่ง
ไดโอนใหมา
 *๕ มาตรา ๑๓๓๒ บุคคลผูซื้อทรัพยสินมาโดยสุจริตในการ
ขายทอดตลาดหรือในทองตลาด หรือจากพอคาซึ่งขายของชนิดนั้น ไม
จําตองคืนใหแกเจาของแทจริง เวนแตเจาของจะชดใชราคาที่ซื้อมา



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๓๗โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

 คําพิพากษาฎีกาในเรื่องขอยกเวน
หลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน
  ๑. สิทธิครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ ที่ยังไมได
จดทะเบียนจะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูรับโอน
ซึ่งได สิทธิมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทน และจดทะเบียน
สิทธิโดยสุจริตตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสองแลวมิได 
(คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๔๖/๒๕๐๖)
 ๒. บุคคลภายนอกท่ีจะไดรับความคุมครองตามมาตรา
๑๒๙๙ วรรคสอง ตองเปนการไดสิทธิในท่ีดินท่ีจดทะเบียน
แลวและสิทธิที่ไดนั้นตองเกิดจาก เอกสารสิทธิ์ของที่ดิน
ที่ออกโดยชอบดวย เมื่อการออกโฉนดที่ดินไมชอบผูรับ
จํานอง  (บุคคลภายนอก)  จะอางสิทธิท่ีเกิดข้ึนจากสวนท่ีออก
โดยชอบไมได กรณีไมอยูในบังคับของมาตรา ๑๒๙๙ 
วรรคสอง (คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๒๙/๒๕๔๙)



๓๘      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

 ขอสังเกต 
 ขอ ๒ นี้ เปนเรื่องขอยกเวนของขอยกเวนหลัก
ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน

 
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง

 ขอสังเกต
 (๑) การไดมาโดยทางนิติกรรม แมจะไมไดทํา
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ 
จะเปนผลใหการไดมาไมบริบูรณก็ตาม แตผูที่ไดมา
ถือวาอยูในฐานะที่จะจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยู
กอนตาม มาตรา ๑๓๐๐ ถามีการโอนไปทําใหเสีย
เปรียบก็ขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนได เวนแตคน
ที่ไดรับโอนไปทําการโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน
 (๒) การซื้อที่ดินโดยสุจริต จากการขายทอด
ตลาดตามคําสั่งศาล ตามมาตรา ๑๓๓๐ แมจะยังไม
ไดทํานิติกรรมโอนตอเจาพนักงานเจาหนาที่ ผูซื้อก็มี
สิทธิและอํานาจฟองขับไลผูที่อาศัยในที่ดินได
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๘/๒๕๐๖ ผูซื้อที่ดิน
จากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลไวโดยสุจริต ถึงแม
จะยังไมไดทํานิติกรรมโอนตอพนักงานเจาหนาท่ี ผูซ้ือยอม
มีสิทธิและมีอํานาจฟองขับไล ผูที่อาศัยอยูในที่ดินนั้นให

มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่งมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๓๙โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

ออกไปได 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๐ 
เปนบทกฎหมายกําหนดเร่ืองการขายทอดตลาดทรัพย  ตาม
คําสั่งศาลไวเปนกรณีพิเศษ ไมอยูในขายของการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยทั่วไป ดังที่ไดบัญญัติเรื่องแบบนิติกรรม
ไวตามมาตรา ๔๕๖ 
 ผูครอบครองท่ีดินจะรูหรือไมวา มีการขายทอดตลาด
ก็หาเปนเหตุ ที่จะยกขึ้นตอสูสิทธิของผูซื้อที่ดิน จากการ
ขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลไดไม
 (๓) ไมนํามาตรา ๑๒๙๙ วรรคหน่ึง มาใชกับ
กรณีท่ีการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอัน
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยในทางนิติกรรมน้ัน เปนการ
ไดมาของแผนดินหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยทาง
นิติกรรม จึงไมจําเปนตองไปทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหน่ึง

มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง

 ผลของการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย  หรือทรัพยสิทธิ 
อันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง
 ๑. จะมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนใด ๆ ไมได 
เพราะยังไมไดจดทะเบียนการไดมา

มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสองมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง



๔๐      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

 ขอสังเกต 
  จะตองฟอง หรือรองขอใหศาลมีคําพิพากษา หรือ
คําสั่งใหไดกรรมสิทธิ์มาโดยครอบครองปรปกษ แตศาล
จะไปบังคับใหเจาของเดิมไปจดทะเบียนโอนใหไมได ตอง
ถือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเปนหลักฐานแทน
  ๒. จะยกข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิ
อยางเดียวกัน โดยมีคาตอบแทน และโดยสุจริต และ
ไดจดทะเบียนโดยสุจริต แลวนั้นไมได
  ขอสังเกต
   (๑) ผูสืบสิทธิหรือทายาทของเจาของทรัพย
ไมใชบุคคลภายนอก
   (๒) เจาหน้ีสามัญไมอยูในฐานะของบุคคลภาย
นอก
   (๓) เจาหน้ีบุริมสิทธิ ถือวาเปนบุคคลภายนอก
   (๔) ทรัพยสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดมาน้ัน
จะตองเปนประเภท เดียวกันกับทรัพยสิทธิของผูที่ไดมา
โดยทางอื่นนอกจากทางนิติกรรม ดังนั้น ถาเปนทรัพย
สิทธิคนละประเภท เชน กรรมสิทธิ์กับภาระจํายอม ก็ไม
อยูในบังคับของมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง
  ๓. การไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิโดยการครอบครอง และมี
คําพิพากษารับรองการไดสิทธิในการครอบครอง ในภาย
หลังท่ีไดมีการโอนใหบุคคลภายนอกแลว   จะยกข้ึนเปนขอ



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๔๑โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

ตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทน
และไดจดทะเบียนโดยสุจริตแลวไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ 

๓๓๖๖/๒๕๑๖)

  ๔. บุคคลภายนอกรับโอนมาแลวมีการโอนตอไป
เปนชวง ๆ หลายทอด คนท่ีไดมาโดยทางอ่ืนนอกจาก
นิติกรรม จะตอสูบุคคลภายนอกท่ีมีการโอนกันเปนชวง ๆ
ไมได หากผูรับโอนชวงไดรับโอนมาจากผูโอนซึ่งสุจริต 
เสียคาตอบแทนและไดจดทะเบียนแลว แตถาเปนการ
ไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมหากไดอยูตอมาจน
ครอบครอง ปรปกษครบ ๑๐ ป เชนนี้สิทธิในการไดที่ดิน
พิพาทมาโดยการครอบครองปรปกษเกิดขึ้นใหม คนที่ได
มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมจึงมีอํานาจสูได
  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๕๑๑/๒๕๑๘ โจทกไดกรรม
สิทธิ์ที่ดินโดยครอบครองเกิน ๑๐ ป แตไมไดจดทะเบียน 
ใชยัน อ. ผูซื้อโดยสุจริตไมได โจทกครอบครองตอมาไม
ถึง ๑๐ ป อ. ขายที่ดินตอไปแกจําเลย ไมวาจําเลยสุจริต
หรือไม โจทกก็ไมมีสิทธิดีกวาจําเลย คําสั่งศาลที่โจทก
รองขอใหแสดงวา โจทกไดกรรมสิทธ์ิโดยการครอบครอง
ปรปกษ ใชยัน อ. และจําเลยไมได
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๐๗/๒๕๔๐ โจทกเปน
ทายาทไดรับท่ีดินมรดกของ ป. เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสิทธิ
โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สวนจําเลยกับ น. รับโอน



๔๒      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

ที่ดินดังกลาวมาโดยผูโอนขายให โดยเสียคาตอบแทน
และโดยสุจริตและไดจดทะเบียนโดยสุจริต เมื่อที่ดินสวน
ของ น. น.มีสิทธิดีกวาโจทก ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แมตอมาที่ดิน
สวนนี้จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ห. เมื่อ ห. ถึงแกกรรม
จําเลย และ ถ. เปนผูรับโอนมรดกที่ดินสวนของ ห. โดย
ไมเสียคาตอบแทน โจทกก็ไมอาจยกสิทธิของตนใชยัน
จําเลยได เพราะสิทธิของโจทกขาดตอนไปแลว ตั้งแต น. 
รับโอนทางทะเบียนโดยสุจริต จะนําหลักกฎหมายทั่วไป
ที่วา ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอนมาใชบังคับไมไดเพราะ
สิทธิหลักกฎหมายทั่วไปดังกลาว
  ๕. มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง โดยปกติจะใชบังคับ
แตท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิเทาน้ัน แตตอมามีคําพิพากษา
ฎีกาวินิจฉัยใหรวมถึงท่ีดินท่ีมีหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ 
ครอบครองดวย เชน น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๗/๒๕๓๘ ที่ดินพิพาท
เปนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓)  แม 
โจทกจะไดสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทมาจริงดังโจทก
กลาวอางการไดมา ของโจทกก็เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งถา ยังมิไดจดทะเบียนไซร
โจทกก็จะยกข้ึนเปนขอตอสูจําเลยท่ี  ๒  ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก
ผูไดสิทธิในที่ดินพิพาทมาจากจําเลยที่๑โดยเสียคาตอบ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๔๓โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

แทนและโดยสุจริตและไดจดทะเบียนโดยสุจริตแลวหาได
ไมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙ 
วรรคสอง
 ๖. กรณีโอนท่ีดินสลับโฉนดกัน  หากไดมีการโอน
ที่ดินดังกลาวใหแกบุคคลภายนอกโดยสุจริตและ
เสียคาตอบแทน ก็ตองอยูภายในบังคับของมาตรา 
๑๒๙๙  วรรคสอง   แตถาไมมีบุคคลภายนอกเขามา
เกี่ยวของเลย ผูที่ครอบครองที่ดินอยูก็มีสิทธิใหเจา 
ของเดิมโอนโฉนดที่ดินดังกลาวนั้นใหถูกตองได
 ๗. กรณีท่ีใสช่ือบุคคลอ่ืนไวในฐานะเปนตัวแทน ตัว
การผูเปนเจาของที่แทจริงไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ัน
โดยไมจําเปนตอง ไปจดทะเบียนก็สมบูรณ  โดยศาล 
ฎีกาวินิจฉัยวา ตัวการสามารถนําสืบใหเห็นวา ตัวแทน
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนตัวการ โดยไมถือวาเปนการ
สืบเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสาร
 ๘. กรณีผูไดมา ซ่ึงอสังหาริมทรัพยโดยทางอ่ืนตาม
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง  แตยังไมไดจดทะเบียนและ
หากผูไดมาน้ันจะไดคืนอสังหาริมทรัพยใหแกเจาของ
เดิม เชนน้ีเจาของเดิมไมตองแกไขทางทะเบียน



๔๔      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

คําพิพากษา Not Standard สุดซอย
กรรมสิทธิ์ผูรับโอนโฉนดปรปกษ



วิปโยคคําสั่งศาลแพงวินิจฉัย
  ทนายแตงเรื่องใหศาลนนทพิจารณาวา “ควรออก
โฉนดใหนางวันทนาไดหรือยัง”
  เมื่อศาลอานดูสํานวนของทนาย ก็สั่งใหกรมที่ดิน 
“ปมโฉนด”
  กรมที่ดินก็ปมโฉนด  “มอบใหนางวันทนา”
  ตอมานางวันทนา ก็นํามาขายใหวัด “วัดก็รับซ้ือไว”
  เพราะกอนจะซื้อ ไดไปถามเจาหนาที่กรมที่ดินวา 
“โฉนดอยางนี้จะซื้อไดขายไดไหม”
  ก็กลับตําหนิมาวา หลวงพอพระพยอม เปนพระขี้
ระแวง “ครุฑตัวแดงแจ” ทําไมจะซื้อไมได
  แลวแปลกไหมละโยม !
  ทนาย ผูแตงเรื่อง...ไมผิด !
  ศาล ผูสั่งใหออกโฉนด...ไมผิด !
  กรมที่ดิน ผูปมโฉนดที่ดินออกมา...ไมผิด !
  นางวันทนา นํามาขายวัด...ไมผิด !
  มาผิดคนซื้อ (แกสโซฮอผิด !)
  นางวันทนา นํามาขายวัด...ไมผิด !



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๔๕โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

 การกระทําผิดนี้มีองคประกอบ อยู ๕ ตัวละคร แต
ตายอยูตัวเดียว เพราะถาอางการไดที่ดินมาไมชอบดวย
กฎหมาย  แลวใครรวมกระทําใหไดมาโดยไมชอบดวย
กฎหมายบาง ทําไมไมมีสวนรับผิดชอบเลย 
 ทนายมีสวนไหม !
 ศาลมีสวนไหม !
 กรมที่ดินมีสวนไหม !
 คนที่นํามาขายมีสวนไหม !
 ในเมื่อคุณวา ไมชอบดวยกฎหมาย 
  แตทําไมคุณจึงรวมคิด รวมกระทํา ใหสําเร็จประโยชน
 แลวใหมันมาไมชอบดวยกฎหมาย 
  ทําไมคุณจึงรวมคิด รวมกระทํา ใหมันไมถูกตอง 
ทั้ง ๆ ท่ีรูวา “มันไมชอบดวยกฎหมาย” ก็ยังผลิตของไม
ชอบดวยกฎมายออกมาทําไม !
 ผูรวมกระทํามีอยู ๕ ตัวละคร  รอดหมด เสียหาย
อยูคนเดียว แปลกจัง !
  ทนาย...ได ! (คาดําเนินเรื่อง)
  ศาล...ได ! (เงินเดือน)
  กรมที่ดิน...ได ! (เงินเดือน)
  คนขาย...ได ! (ขายที่ดิน)

คนซื้อ ทําไม ! ตองเสียหาย
คนรวมขาย ทําไม ! รวยกันสบาย

  กรมที่ดิน...ได ! (เงินเดือน)
  คนขาย...ได ! (ขายที่ดิน)

คนซื้อ ทําไม ! ตองเสียหาย
คนรวมขาย ทําไม ! รวยกันสบาย



๔๖      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

ทัศนะของจําเลยคําสั่ง
  กฎหมาย มาตรา ๑๓๘๒ ครอบครองปรปกษ ถา
ยังเปดอยู ยังใชอยู ยังใหโอกาสอยู เชื่อวา “เจตนาเดิม
เขาดี เพ่ือไมตองการใหคนเขาครอบครองท่ีดินไวเยอะ 
แลวปลอยท่ีดินรกราง” แตปจจุบันไดกลายเปนโอกาส
ของเสือหิว เมื่อเสือหิวเห็นคนเปดหมอแกง หมอขาว มี
จานมีถวย ทัพพี ก็จะอดหิว ทนหิวไหวหรือ ! ถาไมอยาก
ใหเกิดกรณีอยางนี้อีก “กฎหมายนี้ควรจะยกเลิก”



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๔๗โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

อุทาหรณประกอบการวิจารณ
และวิเคราะห



๔๘      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๔๙โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒



๕๐      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๕๑โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒



๕๒      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๕๓โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒



๕๔      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๕๕โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

“...ที่อาตมาไมอุทธรณ
ก็เพราะวาอยากจะเห็น

การเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการยุติธรรม

อยากเห็นพระ
ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือ ?...”



๕๖      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

“...จากโฉนด ๑๐ ลานบาท 
กลายมาเปนถุงกลวยแขก 

...ใครจะเคยคิดวา 
ถุงกลวยแขก ๑ ใบ 

จะมีมูลคา
มากกวาโฉนดที่ดิน

มูลคา ๑๐ ลาน 
ที่ออกโดยกรมที่ดิน 

กระทรวงมหาดไทย...”

“



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๕๗

...การพิจารณาพิพากษาในทางโลก
โดยกฎหมาย จึงมีความผิดพลาดได 

ศาลจึงตองมี ๓ ขั้น เพื่อกลั่นกรองการตัดสินคดี 

แมจะไมไดเต็มรอย ก็ใหผิดพลาดนอยที่สุด

.......
ไมเหมือนการตัดสินในทางธรรม 

ตามกฎแหงกรรม ไมตองมีพยานหลักฐาน ไม
ตองฟองรองตอศาลใด ๆ เพราะกฎแหงกรรมนั้น

แนนอนตายตัว ใครทําดีตองไดดี ใครทําชั่วตองได
รับผลไมดี ไมวาจะมีอํานาจวาสนาเพียงใด ไมวา
จะร่าํรวยลนฟามีเงินมากเทาใดก็หนีกฎแหงกรรม

ไมพน เพียงแตอาจจะไมทันทีทันใด 

ไมทันใจวัยรุน แตกรรมยุคน้ีก็ไมนานเกินรอ 

...กรรมยุคนี้ เปนกรรมติดจรวด 
ไมตองรอชาติหนา...”

“...ไมเคยคิดที่อุทธรณเลย 
แตสิ่งที่จะทํานับจากนี้ ก็คือ 

“สรางอนุสาวรีย ถุงกลวยแขก” 
เพื่อเตือนใจใหกับสังคม

“



๕๘      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๕๙โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

อัปเดทโฉนดถุงกลวยแขก
ภาค ๒๕๕๗



๖๐      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

นานาทัศนะผาทางตัน

รศ.วิริยะ นามศิริพงศ 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎมาย

สัมภาษณรายการคุยกับแพะ ม.ค. ๒๕๕๓

 “โฉนดออกจากทางการเม่ือโอนแลวไมไดท่ีดิน”
  ปญหาในกฎหมายไทย เรื่องการโอนทรัพยสินที่มี
คา เราไมมีคนกลางที่รับผิดชอบ เหมือนในตางประเทศ 
จะมี “โนตารีพับบริก” (Notary Public) จะเขามาดูแล
การโอนที่ดิน เมื่อเขามาดูแลก็จะตรวจสอบความถูกตอง
ทุกอยางวา ถูกตองตามกฎหมาย วามีความเสี่ยงไมมี
ความเสี่ยงอยางไร แลวถาเกิดผิดพลาด โนตารีฯ ก็จะรับ
ผิดชอบชดใชใหผูรับโอนที่เสียหาย

“โฉนดออกจากทางการเม่ือโอนแลวไมไดท่ีดิน”
  ปญหาในกฎหมายไทย เรื่องการโอนทรัพยสินที่มี
คา เราไมมีคนกลางที่รับผิดชอบ เหมือนในตางประเทศ 
จะมี “โนตารีพับบริก” (Notary Public) จะเขามาดูแล
การโอนที่ดิน เมื่อเขามาดูแลก็จะตรวจสอบความถูกตอง
ทุกอยางวา ถูกตองตามกฎหมาย วามีความเสี่ยงไมมี
ความเสี่ยงอยางไร แลวถาเกิดผิดพลาด โนตารีฯ ก็จะรับ
ผิดชอบชดใชใหผูรับโอนที่เสียหาย

  ...ปญหาในกฎหมายไทย 
เรื่องการโอนทรัพยสินที่มีคา 
เราไมมีคนกลางที่รับผิดชอบ 
เหมือนในตางประเทศ...” 

“



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๖๑โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

๑๘ ทิวาสุดทาย
 รียูส (หรือฆาตัดตอน) อธิบดีกรมที่ดิน 

“พระพยอม” 
มอบ “โฉนดถุงกลวยแขก” คืนกรมที่ดิน



       วันนี้ (๓๐ ส.ค. ๕๗) กรมที่ดิน ไดสงขาวสารโดยเปน
ภาพขาวประชาสัมพันธ ระบุวา นายพีระศักด์ิ หินเมืองเกา
อธิบดีกรมที่ดิน รับมอบโฉนดถุงกลวยแขกคืนจาก พระ-
ราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อรวมแกไข 
และยุติขอพิพาท กรณีซื้อขายที่ดินมูลนิธิวัดสวนแกว ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ที่มา : โดย ASTV ผูจัดการออนไลน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

“พระพยอม” 
มอบ “โฉนดถุงกลวยแขก” คืนกรมที่ดิน





๖๒      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๖๓โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

ยุติขอพิพาท ! 
พระพยอมคืนโฉนดที่ดินถุงกลวยแขก



 ที่โรงแรมแอบบาสเดอรจอมเทียน จ.ชลบุรี  นาย- 
พีระศักด์ิ หินเมืองเกา  อธิบดีกรมที่ดิน ไดรับคืนโฉนดที่ดิน 
ซึ่งเปนถุงกลวยแขก จากพระราชธรรมนิเทศ หรือพระ-
พยอม กัลยาโณ วัดสวนแกว จากกรณีขอพิพาทโฉนด
ที่ดิน เลขที่ ๕๕๖๐๐ ของมูลนิธิวัดสวนแกว อ.บางใหญ 
จ.นนทบุรี หลังจากเกิดขอพิพาทกันเมื่อป ๒๕๔๖ ใน
ระหวางเดินทางมาแสดงธรรมะปาฐกถาธรรม ในงาน
สัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการสําหรับผูบริหารกรม
ที่ดิน ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อแสดงเจตนายุติขอพิพาท
เรื่องโฉนดที่ดินดังกลาว
  นายพีระศักดิ์ เปดเผยวา กรมที่ดินมีปญหาพิพาท
กับมูลนิธิวัดสวนแกวมานานกวา ๑๐ ปเศษ โดยมอง
วาปญหานั้นเกิดขึ้นจากความไมตั้งใจของฝายใดฝาย
หนึ่งที่มีสวนไดสวนเสียในโฉนดที่ดิน ซึ่งมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย โดยกรณีดังกลาวทําใหหลวงพอพยอม ไดรับ
ความเสียหายจากสังคม   ซ่ึงอาจจะถูกกลาวหาพาดพิงวา
ทานมีขบวนการที่ไมสุจริต แตในความจริงแลวไมมีขอมูล
ที่เปนจริงแตประการใด  โดยในวันนี้ไดทําความเขาใจกับ

ยุติขอพิพาท ! 
พระพยอมคืนโฉนดที่ดินถุงกลวยแขก

ยุติขอพิพาท ! 
พระพยอมคืนโฉนดที่ดินถุงกลวยแขก

ยุติขอพิพาท ! 





๖๔      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

หลวงพอพยอม เปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงจากน้ีไปประเด็นปญหา
พิพาทระหวางวัดสวนแกวกับกรมที่ดินจะไมมีอีกตอไป
  สวนแนวทางแกไขปญหาเยียวยา กรมที่ดินเชื่อวา
ไมเกินวิสัยจะไดรวมมือชวยกัน ซึ่งทางวัดก็ยังตองการ
ที่ดินที่จะมาพัฒนาวัดใหมีความสมบูรณแบบยิ่งขึ้น เพื่อ
เปนศูนยรวมในการชวยเหลือประชาชน ซึ่งวัดสวนแกวก็
ดําเนินการชวยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ในอนาคต
จะตองการชวยเหลือซึ่งกันและกันตอไป ไมวาจะเปนใน
เรื่องของการจัดทอดผาปา ทอดกฐิน เพื่อที่จะนําเงินมา
ซื้อที่ดินแปลงนี้กลับคืนใหกับทางวัด โดยจะไดนําเรียน
กับหลวงพอพยอม อีกครั้งหนึ่ง

 ที่มา : ทีมขาวสปริงนิวส  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

อธิบดีรียูส นโยบายรีไซเคิล


  ๑๖ ก.ย.๕๗  พลเอกอนุพงษ เผาจินดา รมว.
มหาดไทย แตงต้ังโยกยาย นายพีระศักด์ิ หินเมืองเกา อธิบดี
กรมท่ีดิน ไปเปนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  หลัง
เพ่ิงไดเปนอธิบดีกรมที่ดินเมื่อ ๒๘ มิ.ย. ที่ผานมา หลัง
รัฐประหารไดไมนาน แลวโยกนายศิริพงษ หานตระกูล 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนอธิบดีกรมที่ดินแทน



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๖๕โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

อานโฉนดถุงกลวยแขกแลว
..................................ชวยตอบหนอย



 ในสภาพสังคมปจจุบันที่ มีกระแสขาวกรณี
ระหวางออกเอกสารสิทธิ์ กับถอนเอกสารสิทธิ์ ในที่ดิน 
ใหแกคนผูตองการสิทธิ์ “เขาตองรับตองเสียอะไรบาง
หรือเปลา” เมื่อทานทั้งหลายไดอาน “โฉนดถุงกลวย
แขก ภาค ๒” ชวยวิตกวิจารณกันดูซิวา ทานเชื่อไหมวา 
  “คนที่ชวยทําออกเอกสารสิทธ์ิ...ไมไดรับผล
ประโยชน และคนที่อยากไดเอกสารสิทธิ์กลับคืน...ไม
ตองเสียคาใชจาย”
 ถาเขาไมไดมีสวนการไดการเสียอะไรกันเลย

“อยูในมุมไหนของโลก ! ชวยรายงานตัวดวย !”
(ไดทั้งขึ้นทั้งลอง)

เจริญพร ทานผูอานชวยตอบมาทางวัดหนอยวา 
  ทานเชื่อกี่เปอรเซ็นตวา... 
  ๑) ตอนใหเอกสารสิทธ์ิกัน  ผูรวมออกใหสําเร็จ 
มีใครไดรับผลประโยชนไหม ?
 ๒) ตอนเม่ือมีผูมารองเรียนใหชวยถอนเอกสาร
สิทธิ์ใหกลับคืน ทานเชื่อวาผูที่ทําเอกสารที่ถอน
ใหไดสําเร็จไดรับผลประโยชนไหม ?

อานโฉนดถุงกลวยแขกแลว
..................................



๖๖      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  

คารม...บุย บุย


คนหนึ่ง “ยอมจบ” 

...เพื่อไมใหตัวเอง “เจ็บ”

แต ! อีกคนกลับ 

“ยอมเจ็บ”

...เพื่อไมใหทุกอยาง “จบ”

ลิขิตทายเลม...
หนังสือโฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๓ 

ติดตามรายละเอียดเนื้อหาสาระได มีแจก
ในอนุสรณงานศพพระพยอม กลฺยาโณ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๖๗โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

  เกิดเปนคนไทยระวังจะเปน
  ผูถูกกระทําใหเสียหาย
  โดยถูกตองตามกฏหมาย
  และระเบียบราชการ
  อยางโปรงใส
..ดนตรี..
  พระยอมแตเณรไมยอม
  พระยอมแตเณรไมยอม
  โฉนดยังปลอมราชการยังปวย
  สวนแกวจึงเปนสวนกลวย
  โฉนดสิบลาน
  กลายเปนถุงกลวยแขก
..ดนตรี..
  เณรแอดเณรออดอวนตุบ
  ใหรูสึกจุกแนนในหัวใจ
  เณรเล็กเณรลี่เณรหมีควาย

พระยอม
เนื้อเพลง : พระยอม

ศิลปน : คาราบาว





๖๘      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

  ทั้งบังหบาโกก็ยังไมยอม
  พระยอมแตเณรของใจ
  ขาราชการไทย ทําไมซี้ซั้วตา
  พระคุณเจายังถูกแหกตา
  แลวปวงประชา
  จะหวังพึ่งพาใคร
  ปวงประชาจะหวังพึ่งพาใคร
  พระยอมแตเณรไมยอม
  พระยอมแตเณรไมยอม
  โฉนดยังปลอมราชการยังปวย
  สวนแกวจึงเปนสวนกลวย
  โฉนดสิบลาน
  กลายเปนถุงกลวยแขก
..ดนตรี..
  ที่ดินชื้อขายกันได
  โฉนดออกใหดวยกรมที่ดิน
  แลววันหนึ่งศาลมาตัดสิน
  วาเปนที่ดิน
  ไมชอบดวยกฏหมาย
  กฏหมายทําไมไมชอบ
  ไมตีกรอบกันคนขี้ตู



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๖๙โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

  กี่ปกี่ชาติไมเคยมาดู
  ดูแต มาตรา ที่ลาสมัย
  กฏหมาย มาตรา ที่เกาลาสมัย
  คุณธรรมนําทางสวางโลด
  ไมทุกขไมโศก
  ไมแคนเคืองผูใด
  หลวงพอทานตัดใจได
  แตเณรอยางเราตัดใจไมลง
  พระยอมแตเณรไมยอม
  พระปลงแตเณรไมปลง
  ชายตาไมหลับไมลง
  พระโดนเขาโกง
  ขาราชการลอยตัว
..ดนตรี..
  เกิดเปนคนไทยระวังจะเปน
  ผูถูกกระทําใหเสียหาย
  โดยถูกตองตามกฎหมาย
  และระเบียบราชการ
  อยางโปรงใส
  คุณธรรมนําทางสวางโลด
  ไมทุกขไมโศก



๗๐      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๗๑โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

  ไมแคนเคืองผูใด
  หลวงพอทานตัดใจได
  แตเณรอยางเราตัดใจไมลง
  พระยอมแตเณรไมยอม
  พระปลงแตเณรไมปลง
  ชายตาไมหลับไมลง
  พระโดนเขาโกง
  ขาราชการลอยตัว
  ปากกานําทางการดับทุกข
  ใหนึกสนุกเขียนหนังสือดีกวา
  ถุงกลวยแขกพระพยอมมีคา
  ควรเปนบทเรียน ใหกับสังคม
  สังคมสังคังสังฆทาน
  บทเรียนสิบลาน
  คอยเฝาเตือนใจ
  คิดดูแลวแสนเสียดาย
  ผูหลักผูใหญ
  แคหัวหลักหัวตอ
  ผูหลักผูใหญ
  แคหัวหลักหัวตอ
  พระยอมแตเณรไมยอม



๗๒      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

  พระยอมแตเณรไมยอม
  โฉนดยังปลอมราชการยังปวย
  สวนแกวจึงเปนสวนกลวย
  โฉนดสิบลาน
  กลายเปนถุงกลวยแขก
  พระยอมแตเณรไมยอม
  พระยอมแตเณรไมยอม
  โฉนดยังปลอมราชการยังปวย
  สวนแกวจึงเปนสวนกลวย
  โฉนดสิบลาน
  กลายเปนถุงกลวยแขก
  โฉนดสิบลาน
  กลายเปนถุงกลวยแขก.



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๗๓โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒



๗๔      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๗๕โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒



๗๖      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๗๗โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒



๗๘      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๗๙โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒



๘๐      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 



โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒     ๘๑โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒โฉนดถุงกลวยแขก ภาค ๒

โฉนดที่ดิน
สารพัน

ชะตากรรม



๘๒      พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชธรรมนิเทศ 

๑

...โฉนดบุญชู 
เปนเอกสารสิทธิที่ดิน
ปลอม 
เลวรายที่สุดในบรรดา
เอกสารที่ดินปลอมที่
มีอยูในเวลานี้ รวมทั้ง
สรางความเสียหายให
กับผูครอบครอง 
สวนใหญยังไมรูวา
โฉนดที่ดินที่ถือใน
เปน...โฉนดบุญชู...”

“
๒
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๒
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๓

...โฉนดบุญชู  “ส.ค.บิน” 
และ “ส.ค.บวม” แลวยัง
มีเอกสารสิทธิปลอมอีก
ประเภท คือ “โฉนดกลาย
พันธุ” เปนโฉนดที่ดินที่
สรางขึ้นมาใหม สอดคลอง
กับภูมิประเทศที่สวยงาม 
เชน แตไมแจงทําประโยชน 
ส.ค.1 เอาไว จะมีการไป
ซื้อสิทธิจากผูที่ครอบครอง 
แลวรวมกับเจาหนาที่ที่ดิน
สราง ส.ค.1 ขึ้นมาใหม โดย
ทําเอกสารใหสอดคลองกับ
ภูมิประเทศ...”

“
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๑
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๒
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“ยายสม”ยอดนักสู 
รองทุกขกวา ๒๐ ป ถูกโกงที่ 

ลั่นกอนสิ้นลมหายใจจะเอามรดกมาใหลูกหลาน


 
 วันน้ี (๒๐ ก.ย.) ผูส่ือขาวรายงานวา  กรณีมีการแชร
สนั่นบนโลกออนไลน หลังมีพลเมืองดีบังเอิญพบนางสม 
งามอยู หญิงชราชาว ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร  ๘๒ ป 
ไดเดินทางขึ้นรถไฟฟรี เพื่อเขาสูกรุงเทพฯ เพื่อรองทุกข
ขอความเปนธรรมตอกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม จากกรณีที่ตนเองและลูกชายถูกโกง
ที่ดิน ในจังหวัดสุรินทรเปนจํานวนถึง ๒๔ ไร ทั้งนี้ อยูใน

“ยายสม”ยอดนักสู “ยายสม”ยอดนักสู 
รองทุกขกวา ๒๐ ป ถูกโกงที่ รองทุกขกวา ๒๐ ป ถูกโกงที่ 
“ยายสม”ยอดนักสู “ยายสม”ยอดนักสู 
รองทุกขกวา ๒๐ ป ถูกโกงที่ 
“ยายสม”ยอดนักสู “ยายสม”ยอดนักสู 

ลั่นกอนสิ้นลมหายใจจะเอามรดกมาใหลูกหลานลั่นกอนสิ้นลมหายใจจะเอามรดกมาใหลูกหลาน
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สถานะของ นส.๓ ตามกฎหมายไมสามารถขายโอนหรือ
ยายกรรมสิทธิ์ใหกับผูอื่นได
  ผูสื่อขาวรุดลงพื้นที่ บานเสรียง (สะ-เหรียง)  ม.๒ 
ต.ทับทัน  อ.สังขะ  จ.สุรินทร   เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง 
พบวา นางสม งามอยู พักอาศัยบานชั้นเดียวกับลูกสาว 
และจากการสอบถามเพ่ือนบานในละแวกใกลเคียง ทราบ
วายายสม และลูกชาย ยังเคยถูกศาลตัดสินจําคุกเปนเวลา 
๑ ป  ขอหาบุกรุกพื้นที่ซึ่งเปนของตนเองที่มีบรรพบุรุษให
เปนสมบัติท่ีตกทอดกันมา  และหลังจากออกจากคุกไดตอ
สูในเรื่องดังกลาวนี้ มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๔ และภายหลัง
ลูกชายก็ไดถูกทํารายและเสียชีวิต ทําใหตองตอสูกับคดี
ความนี้โดยลําพัง แมลูก ๆ จะพยายามหามปราบเพราะ
เกรงวาจะลมหมอนนอนเสื่อกับการตรากตรําเดินทาง
และคิดมากกับการตองสูทวงคืนท่ีดินจํานวน ๒๔ ไรคืนมา
เพื่อมอบเปนมรดกชิ้นสุดทายใหลูกทั้ง ๕ คน กอนสิ้นลม
หายใจ
  นางสม งามอยู คุณยายยอดนักสู เรียนถึงแคชั้น 
ป.๔ อานหนังสือกฎหมายเอง กลาววา ตนมีฐานะยากจน
ไดยืมขาวเปลือกจากคนขางบาน จํานวน ๑๙๒ ถัง ในป 
พ.ศ.๒๕๑๕ และไปยืมขาวเปลือกอีกจํานวน ๔๘ ถังกับ
เงินสด ๕,๐๐๐ บาท ในป พ.ศ.๒๕๒๓ กับนางพวน เจริญ
ศรี แตตอมาไดยึดเขาทํากินในที่นา ตั้งแตป ๒๕๒๐-
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๒๕๒๘ ตนฟองคดีในศาลชั้นตนจนชนะ ศาลยกฟองคดี
ของนางพวน เจริญศรี ผูเปนโจทกฟอง เหตุเพราะเปน
ที่ดินไดมาจากการจัดสรร หามจําหนายจายโอนหามให
ผูใด และหามผูใดเอามาซึ่งสิทธิ์ในที่ดิน ดังกลาวเอาไป
เปนของตน หรือผูอื่น อันเปนการตองหามชัดแจง โดย
กฎหมายตกเปนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๑๓ หลังตนชนะคดีแลวไดถูกนางพวน 
เจริญศรี ไดนําสัญญากูยืมเงินมาฟองพระอิน (สามี) ซึ่ง
บวชเปนพระตั้งแตป ๒๕๒๙ ปจจุบันเสียชีวิตแลว และคู
กรณีนางพวน เจริญศรี ก็ไดเสียชีวิตแลวเชนกัน ทั้งนี้ ยัง
มีหนังสือจากศาล ยืนยันวาตน นางสม งามอยู ไมเปนคน
วิกลจริต และไมเปนบุคคลลมละลาย
  ตนไดเดินทางขึ้นรถไฟฟรี ขบวน ๑๑.๐๐ น. เมื่อ
วันจันทรที่ผานมา ที่สถานีรถไฟสุรินทร เพื่อเขาสูจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อเขารองทุกขขอความเปนธรรมตอ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จาก
กรณีที่ตนเองและลูกชายถูกโกงที่ดิน ในจังหวัดสุรินทร
เปนจํานวนถึง ๒๔ ไร ทั้งนี้ อยูในสถานะของ นส.๓ ตาม
กฎหมายไมสามารถขายโอนหรือยายกรรมสิทธิ์ใหกับผู
อ่ืนได โดยเดินทางไปรองทุกขเพียงลําพัง และไมมีเงินติดตัว
แมแตบาทเดียว ไดแตอาศัยรถไฟฟรีเดินทางไป-กลับ
  หลังจากนั้น นางสม งามอยู คุณยายยอดนักสู ได
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พาผูสื่อขาวลงพื้นที่ตรวจสอบที่นา จํานวน ๒๔ ไร ซึ่งอยู
หางไกลออกไปจากบานพัก กวา ๗ กม. พบวา มีการปลูก
ขาว และมีการยกคันนาขนาดใหญ เพื่อแบงอาณาเขตที่
ชัดเจนคนละครึ่งระหวางทายาทนางพวน เจริญศรี และ
ลูกสาวของนางสม งามอยู เขาทํากินทํานา จํานวน ๑๒ ไร 
ภายหลังคําสั่งศาลใหมีการแบงแยกและเขาทําการ
ครอบครองคนละครึ่ง
  นางสม งามอยู กลาวตอวา ปจจุบันนี้ตนเดินรอง
ทุกขปากเปลา ไมมีเงินแมแตบาทเดียว ไดเพียงเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ เพียงเดือนละ ๘๐๐ บาทเทานั้น ตนตองสูเพื่อ
ทวงคืนที่ดินของบรรพบุรุษตั้งแตป ๒๕๓๔ หลังออกจาก
คุกมาตนก็เดินทางเขากรุงเทพฯ ตอสูเรียกรองขอความ
เปนธรรมมาโดยตลอด.

ที่มา : มติชนออนไลน วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑:๓๕ น.

นางสม งามอยู...ปจจุบันนี้
ตนเดินรองทุกขปากเปลา ไมมีเงินแมแต
บาทเดียว ไดเพียงเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพียงเดือนละ ๘๐๐ บาท เทานั้น...”

“
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...แลวพวกเขา
เหลานั้นรวมทั้ง
นักลงทุนคนไทยจะ
มั่นใจอยางไรวา ทรัพย
หรือใบอนุญาตที่เขาถือ
อยูนั้นอาจถูกริบไปใน
วันใดวันหนึ่งขางหนา 
เพราะระบบราชการ
เชื่อไมได...”

“
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Ã‹ÇÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§ æ ¢Í§ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊÇ¹á¡ŒÇ

 â»Ã´µÔ´µ‹Í
 ¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¹Ôà·È (¾ÃÐ¾ÂÍÁ ¡ÅÚÂÒâ³)
 ÇÑ´ÊÇ¹á¡ŒÇ/ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊÇ¹á¡ŒÇ, Í§¤�¡ÃÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�
 µÓºÅºÒ§àÅ¹ ÍÓàÀÍºÒ§ãË Þ‹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ ñññôð
    ËÃ×ÍÊÑè§¨‹ÒÂã¹¹ÒÁ
 ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊÇ¹á¡ŒÇ, Í§¤�¡ÃÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�
 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢ÒºÒ§ãË Þ‹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ

 ºÑÞ ªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� ºÑÞªÕàÅ¢·Õè  òöù-ò-ñòõóó-ñ

 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊÇ¹á¡ŒÇ
 â·ÃÈÑ¾·�  ð-òõùõ-ñôôô, ð-òõùõ-ñùôö # ñðù
  ð-òùòñ-õðòó, ð-òùòñ-õöðò-ó, ð-òùòñ-öòöò, 
 á¿š¡«�   ð-òùòñ-õðòò
 ½†ÒÂ¡Ô¨¹ÔÁ¹µ�
 â·ÃÈÑ¾·� ð-òõùõ-ñôôô, ð-òõùõ-ñùôö,
  ð-òùòñ-õðòó, ð- òùòñ-õöðò-ó,ð-òùòñ-öòöò # ññð

 á¿š¡«�  ð-òùòñ-õðòò
   ÍÕàÁÅ� :  bookkan54@gmail.com
 ½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
 â·ÃÈÑ¾·� ð-òõùõ-ñôôô, ð-òõùõ-ñùôö, 
     ð-òùòñ-õðòó, ð-òùòñ-õöðò-ó,
    ð-òùòñ-öòöò # ñðô, ñð÷
 á¿š¡«�  ð-òùòñ-õðòò á¿š¡«�  ð-òùòñ-õðòò
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¤Ø³äÁ‹ãªŒàÃÒ¢Í

  »˜ ÞËÒ·ÕèÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÂØ‹§ÂÒ¡¾Í¤ÇÃ ¤×Í ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÑºÊÑÁÀÒÃÐ 
·Õè¤‹Í¹¢ŒÒ§¨ÐÊÃŒÒ§»˜ÞËÒÁÒ¡ ´Ñ§¹Õé 

  àÃÒ¨Ðà¡çº¢Í§·ÕèÁÒ¡à¡Ô¹ä»   ä»·Ôé§·ÕèäË¹      
  àÃÒ¨Ð¹Ó¢Í§·Õèà¡‹Òà¡Ô¹ä»   ä»·Ôé§·ÕèäË¹ 
  àÃÒ¨ÐÃÇºÃÇÁ¢Í§·ÕèªÓÃØ´áÅŒÇ  ä»·Ôé§·ÕèäË¹ 
  àÃÒ¨ÐÃ×éÍºŒÒ¹à¡‹ÒºŒÒ¹¾Ñ§   ä»·Ôé§·ÕèäË¹ 
  àÃÒ¨ÐÅŒÒ§Êµ�Í¡ÊÔ¹¤ŒÒ   ä»·Ôé§·ÕèäË¹ 
  àÃÒ¨Ðà¡çºàÊ×éÍ¼ŒÒäÁ‹ãªŒáÅŒÇ   ä»·Ôé§·ÕèäË¹ 
  àÃÒ¨ÐÅÒ¡Ã¶¾Ñ§Ã¶à¡‹Ò   ä»·Ôé§·ÕèäË¹ 
  àÃÒ¨Ð¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§·ÕèäÁ‹ãªŒ·Ø¡ª¹Ô´  ä»·Ôé§·ÕèäË¹

  ËÒ¡·‹Ò¹ÁÕ»˜ÞËÒµÒÁ·Õè¡Å‹ÒÇÁÒ¹Õé àÃÒá¡Œä¢ä´Œ à¾ÕÂ§¡´â·ÃÈÑ¾·� 
ËÁÒÂàÅ¢  ð-òõùõ-ñùôö # ññó-ññù, ñóó, ñóõ
   ð-òõùõ-ñôôô,  ð-òùòñ-õðòó, 
   ð-òùòñ-õöðò-ó,  ð-òùòñ-öòöò,  
  á¿š¡«� : ð-òõùõ-ñòòò, ÍÕàÁÅ� : Kanlayano@gmail.com

  à¾×èÍ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ ¡ÃØ³Òâ·ÃµỐ µ‹Íà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè “â´ÂµÃ§” à¾×èÍµỐ µ‹Í 
à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õèà¾×èÍ¹Ñ́ ËÁÒÂ ÇÑ¹ àÇÅÒ áÅÐÊ¶Ò¹·Õè ã¹¡ÒÃä»ÃÑº¢Í§ºÃÔ̈ Ò¤  
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แผนที่เดินทางมาวัดสวนแกว
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