คํา พิ พ ากษา

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลแขวงอุบลราชธานี
วันที่ ๓๑

เดือน

พฤษภาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๙

ความแพง
นายลําใย

โจทก

นายผิน

จําเลย

ระหวาง

เรื่อง

ที่ดิน ขับไล

โจทกฟองวา เดิมนางพวง เปนเจาของที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๕๘ ตําบลจิกเทิง
อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร ๑ งาน ๒๘ ตารางวา เมื่อ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางพวงจดทะเบียนใหที่ดินแปลงดังกลาวแกโจทกแลว โจทกเขา
ครอบครองทําประโยชนดวยการทํานา และปลูกตนมะมวงจํานวน ๒๒ ตน ตอมาวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ จําเลยบุกรุกเขามาเผาซังขาว ไถดิน และหวานขาวในที่ดินของโจทก
โดยไมไดรับอนุญาต โจทกหามปรามจําเลย แตจําเลยเพิกเฉย ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย
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หากโจทกนําที่ดินพิพาทออกใหเชาจะไดคาเชาเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ขอใหหามจําเลยกับ
บริวารบุกรุกหรือยุงเกี่ยวกับที่ดินพิพาท และใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกเดือนละ
๙,๐๐๐ บาท นับแตวันฟองจนกวาจําเลยกับบริวารจะเก็บเกี่ยวขาวและเลิกบุกรุกหรือยุง
เกี่ยวกับที่ดินพิพาท
จําเลยใหการและแกไขคําใหการวา จําเลยเปนบุตรนางเข็ม นางเข็มเปนบุตร
นายโสม นายโสมเปนพี่นายสวน เดิมที่ดินพิพาทและที่ดินใกลเคียงเปนเขตที่ดินทุงหมาหิว
ซึ่งครอบครัวนางเข็มครอบครองทําประโยชนอยู โดยมีแบบแจงการครอบครองที่ดิน หรือ
ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ หมูที่ ๑ ตําบลจิกเทิง อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่
๓ไร ระบุชื่อนางเข็ม เปนเจาของ โดยนายสวนแจงการครอบครองที่ดินพิพาท และมีการ
ออก ส.ค.๑ เลขที่ ๕๖๑ ตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๒ ไร แก
นายสวน จากนั้น นายสวนขายที่ดินพิพาทแกนางเข็มดวยการสงมอบการครอบครอง แลว
นางเข็มกับจําเลยครอบครองที่ดินพิพาทดวยการทํานาเรื่อยมาโดยสงบ เปดเผย ดวยเจตนา
เป น เจ า ของ ไม มี ผู ใ ดโต แ ย ง คั ด ค า น ประมาณป ๒๕๑๐ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงจากนางเข็มในราคาไรละ ๑๐๐ บาท โดยมีขอตกลงวา
ผูขายมีสิทธิซื้อคืนตามเงื่อนไขของทางราชการไดในภายหลัง จําเลยยังทํานาในที่ดินพิพาท
และให น างละม อ ม ภริย าจําเลย ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรในที่ ดิน ทั้ งสองแปลง เพื่ อรับ เงิน
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ชวยเหลือ หรือประกันราคาขาวเปลือกกับทางราชการตลอดมา นอกจากนี้ จําเลยยังปลูก
บั วในที่ ดิน พิ พ าทเพื่ อขายดวย โจทก ไม เคยยุ งเกี่ ยวกั บ ที่ ดิน พิ พ าทแต อ ย างใด โจทก มิ ใช
เจาของที่ดินพิพาท เนื่องจากประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๔ องคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี ประกาศขายที่ดินพิพาทซึ่งออกเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๕๘ ตําบลจิกเทิง
อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี แตนางพวง บุตรสาวนายเหล็ก ซึ่งเปนพี่นองรวมบิดา
มารดาเดียวกันกับนางเข็ม ไปซื้อที่ดินพิพาทกับองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดย
อางเอกสารเท็จวา นายเหล็กซื้อที่ ดิน พิ พ าทมาจากนายบั วศรี บุ ตรนายสวน เป นเหตุให
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี หลงเชื่อยอมจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแกนางพวง
และนางพวงกับโจทกสมคบกันแลกเปลี่ยนที่ดิน โดยนางพวงจดทะเบียนใหที่ดินพิพาทแก
โจทก เพื่อใหโจทกฟองขับไลจําเลยออกไปจากที่ดินพิพาท โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง ขอใหยก
ฟอง
ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางพวง พี่สาว
โจทก จดทะเบียนใหที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๗๔๕๘ ตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี แกโจทก แลวโจทกยื่นคํารองขอใหเจาหนาที่ที่ดินรังวัดสอบเขตที่ดินของ
โจทก ปรากฏวาไดเนื้อที่นอยลงจาก ๑๑ ไร ๙๔ ตารางวา เหลือ ๑๐ ไร ๑ งาน ๒๘ ตาราง
วา ตามสําเนาโฉนดที่ ดิน เอกสารหมาย จ.๑ โดยจําเลยมิไดม าคัดค านการรังวัด ในป
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๒๕๕๖ โจทกเขาไปทํานาในที่ดิน พิ พ าท และขึ้น ทะเบียนกับทางราชการวา โจทกเปน
เกษตรกรที่ทํานาอยูในที่ดินพิพาท ตามใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอกสาร
หมาย จ.๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โจทกกับนายพรชัย บุตรชายโจทก จะเขาไป
ตัดฟางในที่ดินพิพาท เห็นจําเลยซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองโจทก กับพวกประมาณ ๘ คน เผาซัง
ขาว และใชรถไถปรับที่ดินพิพาทเพื่อทํานา โจทกหามจําเลย จําเลยไมหยุด และโตแยงวา
ที่ดินพิพาทเปนของจําเลย จากนั้นจําเลยไดหวานขาวในที่ดินพิพาท ตามภาพถายหมาย จ.
๓ โจทกจึงไปแจงความตอเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรตาลสุม ใหดําเนินคดีแก
จําเลยในขอหาบุกรุก และทําใหเสียทรัพย ตามสําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสาร
หมาย จ.๔ การกระทําของจําเลยทําใหโจทกไดรับความเสียหาย ไมสามารถทํานาในที่ดิน
พิพาทได ซึ่งโจทกทํานาไดปละสองครั้ง ไดผลผลิตขายเปนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ตอป
จําเลยนํ าสื บ วา โจทก กั บ จํ าเลยเป น ลู ก พี่ ลู ก น อ งกั น ตามบั ญ ชี เครือ ญาติ
เอกสารหมาย ล.๔ เดิมนางเข็ม กับนายพรมมา บิดามารดาจําเลย ครอบครองที่ดินตาม
แบบแจงการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ เลขที่ดิน ๖๒ ตําบลจิกเทิง อําเภอ
ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร สืบตอจากนายโสม บิดานางเข็ม
และนางเข็มซื้อที่ดินพิพาทซึ่งมีเนื้อที่ ประมาณ ๑๐ ไร จากนายคูณ ในราคา ๓๐๐ บาท
ตามสําเนาแผนที่เอกสารหมาย ล.๒ จากนั้นนางเข็มแผวถางที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ แลว
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ปลูกปอขาย หลังจากนายพรมมาถึงแกความตาย นายทองอินทร นองชายจําเลย เขาไปถาง
ปาในที่ ดิน พิ พ าทแลวทํ านา ปลู ก บั วขาย ในป ๒๔๙๘ นางเข็ ม แจงการครอบครองที่ดิ น
(ส.ค.๑) เลขที่ ๕๒๕ เพียง ๓ ไร เพื่อเลี่ยงการชําระภาษีที่ดิน ตามสําเนา ส.ค.๑ เอกสาร
หมาย ล.๕ และปเดียวกันนายสวนไปแจงตอเจาหนาที่วา นายสวนเปนผูครอบครองที่ดิน
พิพาท ทําใหทางราชการออก ส.ค.๑ เลขที่ ๕๖๑ เลขที่ดิน ๖๓ ตําบลจิกเทิง อําเภอตาล
สุม จังหวัดอุบลราชธานี แกนายสวน ทั้งที่นายสวนไมเคยทําประโยชนในที่ดินพิพาท นาง
เข็มทราบเรื่อง จึงเรียกนายสวนมาเจรจา นายสวนไมยอมคืนที่ดินพิพาท นางเข็มเห็นนาย
สวนมีชื่อเปนเจาของที่ดินพิพาท จึงยอมซื้อจากนายสวนในราคา ๓๐๐ บาท นายสวนจึง
ยอมมอบ ส.ค.๑ เลขที่ ๕๖๑ แก น างเข็ ม หลั ง จากนั้ น องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีโครงการซื้อที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๖๒ และที่ดินพิพาท ซึ่งอยูในเขตที่ดินทุงหมา
หิว เพื่อสรางพนังกั้นน้ํา นางเข็มขายที่ดินทั้งสองแปลงซึ่งมีเนื้อที่รวมกันประมาณ ๓๓ ไร
พร อ มกั บ ที่ ดิ น ของศรี ป ระมาณ ๗ ไร รวมเป น ๔๐ ไร แก อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด
อุบลราชธานี โดยนางเข็มกับนายศรีไปรับเงินคาที่ดินจํานวน ๔,๐๐๐ บาท จากองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี แลวนางเข็มแบงเงินจํานวน ๗๐๐ บาท แกนายศรี โดย
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ยังใหนางเข็มและเจาของที่ดินเดิมครอบครองทํา
ประโยชนในที่ดินที่ขายใหตอไป จากนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สรางพนัง
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กั้นน้ําแตปองกันน้ําทวมไมได ในป ๒๕๓๘ องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จึงมี
โครงการจัดสํารวจเขตที่ดินเพื่อออกโฉนดขายคืนแกเจาของเดิม ในวันรังวัด นางเข็มปวย
นางเข็ ม จึ งขอให น ายเหล็ ก ไปนํ า ชี้ แ นวเขตกั บ เจ า หน า ที่ แ ทนตามสํ า เนาแบบสอบที่ ดิ น
เอกสารหมาย ล.๗ แตนายเหล็กไปแจงวา นายเหล็กเปนผูครอบครองที่ดินพิพาท ในป
๒๕๔๗ นางเข็มใหที่ดินพิพาทแกจําเลย แลวจําเลยเขาไปทํานาและปลูกบัวขายเรื่อยมา
จนถึงปจจุบันตามภาพถายหมาย ล.๘ โดยนายทองอินทร นองชายจําเลยปลูกตนไมใหญ
เปนเครื่องกั้นเขตแดนระหวางที่ดินพิพาทกับที่ดินของนายศรี เมื่อป ๒๕๕๕ จําเลยไถที่ดิน
พิพาทเตรียมหวานขาว แตถูกโจทกบุกรุกนําขาวเขามาหวานแทน และโจทกฟนตนบัวของ
จําเลยจนไดรับความเสียหาย ประมาณ ๒ ไร จําเลยจึงไปแจงความตอเจาพนักงานตํารวจ
ตามสําเนารายงานประจําวันเอกสารหมาย ล.๑๓/๑ และภาพถาย หมาย ล.๑๓/๒ ในป
๒๕๕๗ จําเลยจะเขาเก็บเกี่ยวขาว ก็ถูกโจทกแยงเก็บเกี่ยวขาวอีก จําเลยหามโจทก โจทกก็
ไมหยุด จําเลยจึงไปแจงความดําเนินคดีแกโจทก ตามสําเนารายงานประจําวันเอกสารหมาย
ล.๑๔ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ โจทกบุกรุกเขามาเกี่ยวขาวในที่ดินพิพาทอีกครั้ง จําเลย
จึงไปแจงความดําเนินคดีแกโจทกในขอหาบุกรุก และลักทรัพยตามสําเนารายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดี เอกสารหมาย ล.๑๕ พนักงานอัยการยื่นฟองโจทกเปนจําเลยในขอหาลักทรัพย
โดยมีเหตุฉกรรจ ตามสําเนาคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๑๙๐๐/๒๕๕๘ เอกสารหมาย ล.๑๖
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พิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดใน
เบื้องตนวา นายโสม เปนบิดานางเข็ม มารดาจําเลย กับนายเหล็ก บิดาโจทก กับนางพวง
พี่สาวโจทก นายสวน เปนนองชายนายโสม ตามบัญชีเครือญาติเอกสารหมาย ล.๔ เดิม
นายสวนมีชื่อเปนเจาของที่ดินพิพาท ตามสําเนาแบบแจงการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.๑
เลขที่ ๕๖๑ ตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารหมาย ล.๑ ตอมา
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เจาพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๔๕๘ ตําบลจิกเทิง
อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๑๐ ไร ๑ งาน ๒๘ ตารางวา สําหรับที่ดินพิพาท
มีองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เปนเจาของกรรมสิทธิ์ และวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จดทะเบียนขายที่ดินพิพาทแกนางพวง
แลววันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางพวงจดทะเบียนใหที่ดินพิพาทแกโจทก นางเข็มเคย
ขายที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ ตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยูติดกับ
ที่ดินพิพาทดานทิศเหนือ แกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๓๙ เจาพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินแปลงดังกลาว เปนโฉนดเลขที่ ๗๔๕๙
ตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๒๓ ไร ๑ งาน ๗๐ ตารางวา มี
องค ก ารบริห ารส ว นจั งหวัด อุ บ ลราชธานี เป น เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ตามสํ า เนาโฉนดที่ ดิ น
เอกสารหมาย ล.๒ แผนที่ ๒ คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา โจทกหรือจําเลยเปนเจาของที่ดิน
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พิพาท โจทกมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จึงไดรับประโยชนจากบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๗๓ ซึ่งใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลผูมีชื่อ
ในทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครอง จําเลยจึงมีหนาที่นําสืบหักลางขอสันนิษฐานดังกลาววา
โจทกไมใชเจาของที่ดินพิพาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๘๔/๑
โดยจําเลยอางตัวเองเปนพยานเบิกความทํานองเดียวกับนายทองอินทร นองชายจําเลยวา
นายโสมใหที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ แกนางเข็ม แลวนางเข็มซื้อที่ดินพิพาทมีสภาพเปนปา
ละเมาะ จากนายคูณ ในราคา ๓๐๐ บาท หลังจากนายพรมมา สามีนางเข็มเสียชีวิต นาย
ทองอินทร เขาไปบุกเบิกที่ดินพิพาทเพื่อทํานา และปลูกบัวขาย แตนายสวนไปแจงตอเจา
พนักงานที่ดินวา นายสวนเปนเจาของที่ดินพิพาท โดยนายสวนไมเคยครอบครองที่ดินพิพาท
ทําใหเจาพนักงานที่ดินออก ส.ค.๑ เลขที่ ๕๖๑ แกนายสวน นางเข็มเห็นนายสวนมีชื่อเปน
ผูครอบครองที่ดินพิพาท จึงยอมซื้อที่ดินพิพาทจากนายสวนในราคา ๓๐๐ บาทแลวนายสวน
สงมอบ ส.ค.๑ เลขที่ ๕๖๑ แกนางเข็ม ตอมาองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี มี
โครงการซื้อที่ดินบริเวณทุงหมาหิว เพื่อใชเปนพื้นที่สรางพนังกั้นน้ํา โดยนางเข็มขายที่ดิน
ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ กับที่ดินพิพาท เนื้อที่รวม ๓๓ ไร พรอมที่ดินของนายศรีอีก ๗ ไร แก
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในราคาทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท และองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุบลราชธานี ยังใหนางเข็มกับเจาของที่ดินเดิมรายอื่นครอบครองทําประโยชนใน
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ที่ดินตอไป ตอมาพนังกั้นน้ําที่องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีสรางขึ้น ไมสามารถใช
ปองกันน้ําทวมที่ดินทุงหมาหิวได ในป ๒๕๓๘ องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จึง
มีโครงการรังวัดสอบเขตที่ดินทุงหมาหิวเพื่อออกโฉนดที่ดินขายคืนแกเจาของเดิม ในวันที่
เจาพนักงานที่ดินมารังวัดที่ดินพิพาท นางเข็มปวยจึงขอใหนายเหล็กชวยไปชี้แนวเขตแทน
แตนายเหล็กไปแจงตอเจาพนักงานที่ดินวา นายเหล็กเปนเจาของที่ดินพิพาท ในป ๒๕๔๗
นางเข็มใหที่ดินพิพาทแกจําเลยแลว จําเลยเขาไปครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทดวย
การทํานา และปลูกบัวขาย เห็นวา จําเลยมิไดนํานางเข็มซึ่งจําเลยอางวา เปนประจักษพยาน
ผูซื้อที่ดินพิพาทจากนายคูณ และขายตอแกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี มาเบิก
ความยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวตอศาล คงมีเพียงจําเลยกับนายทองอินทรมาเปนพยานเบิก
ความเทานั้น โดยจําเลยกับนายทองอินทรเบิกความตอบทนายโจทกถามคานวา ทราบเรื่อง
การไดมาซึ่งที่ดินพิพาทของนางเข็มจาก คําบอกเลาของนางเข็ม คําเบิกความของจําเลยกับ
นายทองอินทรจึงเปนเพียงพยานบอกเลา มีน้ําหนักนอย ทั้งจําเลยกับนายทองอินทรยังเบิก
ความวา นางเข็มเปนเจาของที่ดินทั้งสองแปลงกอนนางเข็มแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)
เลขที่ ๕๒๕ ตอเจาพนักงานที่ดินในป ๒๔๙๘ และตามสําเนา ส.ค.๑ เอกสารหมาย ล.๑
และ ล.๕ ระบุ ว า นางเข็ ม แจ งการครอบครองที่ ดิ น (ส.ค.๑) เลขที่ ๕๒๕ ในวั น ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๔๙๘ นายส ว นแจ งการครอบครองที่ ดิ น พิ พ าทก อ นนางเข็ ม ในวั น ที่ ๑๗
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พฤษภาคม ๒๔๙๘ จากนั้นเจาพนักงานที่ดินไดออก ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ แกนางเข็ม และ
ออกส.ค.๑ เลขที่ ๕๖๑ แกนายสวนพรอมกันในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ดังนี้ หากนาง
เข็มซื้อที่ดินพิพาทจากนายคูณกอนวันแจงการครอบครองที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ จริง นาง
เข็มก็นาจะแจงการครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งมีเขตแดนติดกับที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ ไปใน
คราวเดียวกันไดไมยาก และนางเข็มนาจะทราบตั้งแตวันที่ไดรับ ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ แลววา
นายสวนไปแจงการครอบครองที่ดินพิพาท นางเข็มจึงนาจะตองวากลาวนายสวนที่กระทําให
สิทธิในที่ดินของตนไดรับความเสียหาย หรือฟองเรียกที่ดินพิพาทคืนจากนายสวน ตามปกติ
ของวิญูชนผูเปนเจาของทรัพยโดยทั่วไป แตจําเลยกลับนําสืบวา นางเข็มยอมซื้อที่ดิน
พิพาทคืนจากนายสวน ซึ่งเปนการซื้อที่ดินแปลงเดียวกันซ้ํากันสองครั้ง โดยนางเข็มมิไดรูสึก
ผิดใจกับนายสวน อันเปนเรื่องผิดปกติวิสัยอยางยิ่ง และที่จําเลยนําสืบวา นางเข็มขายที่ดิน
พิพาทแกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี พรอมกับที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ และ
รับเงินคาที่ดินทั้งสองแปลงจากองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ก็ขัดแยงกับสําเนา
บันทึกถอยคําเรื่องการครอบครองตอเนื่องโดยมี ส.ค.๑ เอกสารหมาย ล.๖ สําเนาบันทึก
ถอยคํา (ผูปกครองทองที่) และใบไตสวน ทายเอกสารหมาย ล.๗ แผนที่ ๔ และแผนที่ ๖
ซึ่งเปนเอกสารราชการที่พนักงานเจาหนาที่จัดทําขึ้นสําหรับการขอออกโฉนดที่ดินพิพาทของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ระบุวา นายสวนเปนผูขายที่ดินพิพาทแกองคการ
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บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในป ๒๕๑๐ โดยจําเลยไมมีหลักฐานมาแสดงหักลางวา นาย
สวนเคยทําหนังสือมอบอํานาจใหนางเข็มไปขายที่ดินพิพาทแกองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี รวมถึงรับเงินคาที่ดินแทนตน อันจะพอรับฟงไดวา นายสวนมีชื่อเปนเจาของ
ที่ดินพิพาทแทนนางเข็ม และขายที่ดินพิพาทตามความประสงคของนางเข็ม และกรณีไมนา
เชื่อวา องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนหนวยงานราชการ จะยอมทําสัญญา
ซื้อที่ดินพิพาทกับนางเข็ม เนื่องจากนางเข็มมิไดมีชื่อเปนเจาของที่ดินพิพาท และมิไดรับมอบ
อํานาจจากนายสวนใหมาขายที่ดินพิพาท ลําพังคําเบิกความลอย ๆ ของจําเลยซึ่งขัดแยงกับ
พยานเอกสารของทางราชการจึงไมมีน้ําหนักใหรับฟง นอกจากนี้ ยังปรากฏขอเท็จจริงจาก
สํ าเนาบั น ทึ ก ขอ ความเอกสารหมาย ล.๑๒ ซึ่ งนายบั วศรี บุ ต รนายส วนทํ าคํ ารับ รองต อ
เจาหนาที่รังวัดออกโฉนดที่ดินในเขตทุงหมาหิว ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วา นายสวน
เคยขายที่ดินพิพาทซึ่งมีเนื้อที่ ๑๐ ไรเศษแกนายเหล็ก บิดานางพวง กับโจทก แมนายบัวศรี
จะใหถอยคําตอนหนึ่งวา นายสวนขายที่ดินพิพาทแกนายเหล็กในป ๒๔๙๐ ซึ่งไมตรงกับที่
พนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เคยใหถอยคําตอเจาหนาที่
สอบสวนสิทธิของสํานักงานที่ดินวา องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีซื้อที่ดินพิพาท
จากนายสวนในป ๒๕๑๐ ก็ตาม แตขอแตกตางดังกลาวเปนเพียงรายละเอียด ซึ่งนายบัวศรี
อาจจดจําวันที่นายสวนขายที่ดินพิพาทแกนายเหล็กไดไมแนชัด เพราะทําคํารับรองหลังจาก
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นายสวนขายที่ดินพิพาทแกนายเหล็กนานหลายป แตก็ใชรับฟงประกอบไดวา นายสวนเคย
ขายที่ดินพิพาทแกนายเหล็กดวยการสงมอบการครอบครองตั้งแตกอนป ๒๕๓๘ เนื่องจากมี
รายละเอี ย ดสอดคล อ งกั บ สํ า เนาแบบตรวจสอบที่ ดิ น เอกสารหมาย ล.๗ ที่ ร ะบุ ว า ในป
๒๕๓๘ เจาพนักงานที่ดินเดินสํารวจไดสอบถอยคํานายเหล็กในฐานะเปนผูครอบครองทํา
ประโยชนในที่ดินพิพาทไวเปนหลักฐาน และนายเหล็กยังรวมกับพนักงานเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี นําเจาหนาที่รังวัดสํารวจเขตที่ดินพิพาทเพื่อออก
โฉนดที่ดินดวย ตามสําเนาใบไตสวนทายเอกสารหมาย ล.๗ แผนที่ ๗ สวนเหตุที่นายสวน
ยังขายที่ดินพิพาทแกนายเหล็กได เชื่อวา เพราะองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีซื้อ
ที่ดินพิพาทแลวยังใหนายสวนครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทตอไปเหมือนเชนเจาของ
ที่ ดิ น ในทุ ง หมาหิ ว คนอื่ น ๆ ตามที่ จํ า เลยเบิ ก ความว า องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ซื้อที่ดินในทุงหมาหิวแลวใหนางเข็มกับเจาของที่ดินอื่นครอบครองที่ดินตอไป
นอกจากนี้ ยังไดความจากสําเนาแบบตรวจสอบที่ดิน ทายเอกสารหมาย ล.๕ แผนที่ ๑๒
ว า ในป ๒๕๓๘ เจ า หน า ที่ เดิ น สํ า รวจสอบถ อ ยคํ า นายทองดี ว า เป น ผู ค รอบครองทํ า
ประโยชนในที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ มิใชนางเข็มอีกดวย ซึ่งเปนการยากที่นายเหล็กกับนาย
ทองดีจะเขาไปแอบอางแจงการครอบครองที่ดินของนางเข็มพรอมกันไดทั้งสองแปลงเชนนี้
ประกอบกับนางเข็มไมเคยโตแยงคัดคานวา ถอยคําของนายทองดีกับนายเหล็กไมถูกตอง

- ๑๓ -

อยางไร บันทึกถอยคําดังกลาวจึงมีน้ําหนักรับฟงไดวา ในป ๒๕๓๘ นายทองดีกับนายเหล็ก
เปนผูครอบครองที่ดินส.ค.๑ เลขที่ ๕๒๕ และที่ดินพิพาทตามลําดับ มิใชนางเข็ม สวนที่
จําเลยนําสืบวา ในป ๒๕๕๔ จําเลย นางเข็มและนายทองอินทร ไปขอซื้อที่ดินพิพาทกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี แตซื้อไมได เนื่องจากเจาหนาที่แจงวา ยังทําเรื่อง
ไมเสร็จ ประมาณ ๓ เดือนตอมา จําเลยกับพวกไปติดตออีกครั้ง เจาหนาที่แจงวา นางพวง
ซื้ อ ที่ ดิ น พิ พ าทไปแล ว จํ า เลยก็ เ บิ ก ความตอบทนายโจทก ถ ามค า นว า จํ า เลยทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การซื้อขายที่ดิน
ทุงหมาหิว ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เอกสารหมาย จ.๕ สอดคลองกับ
นายพิศสยาม พยานจําเลยซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงใกลเคียงกับที่ดินพิพาท เบิกความวา
นายพิศสยามทราบวา เมื่อ ๔ ปกอน องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เคยประกาศ
ใหผูมีชื่อเปนเจาของหรือเปนผูครอบครองที่ ดินไปติดตอซื้อที่ ดินกับองค การบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี จึงฟงไดวา ในป ๒๕๕๔ จําเลยทราบประกาศขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกาศดังกลาวระบุคุณสมบัติของผูมีสิทธิซื้อที่ดินทุงหมาหิว วา
ตองเคยเปนเจาของเดิม หรือเปนผูครอบครองและใชประโยชนในปจจุบัน ไมมีการคัดคาน
และตองเปนผูมีรายชื่อตามทะเบียนคุมโฉนดที่ดินทุงหมาหิวที่องคการบริหารสวนจังหวัด
อุ บ ลราชธานี จั ด ทํ าขึ้ น ในป จ จุบั น และอนาคต ซึ่ งก็ คื อ ทะเบี ย นคุ ม โฉนดที่ ดิ น ทุ งหมาหิ ว
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เอกสารหมาย จ.๖ โดยเอกสารดังกลาวระบุ ชื่อนายเหล็กเป น ผูมีสิท ธิซื้อที่ ดิน พิ พ าท แต
จําเลยกับพวกก็มิไดคัดคานสิทธิของนายเหล็กแตอยางใด พฤติการณของจําเลยกับพวกซึ่ง
ถูกนายสวนกับนายเหล็กโตแยงสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทมาโดยตลอดแตไมเคยดําเนินการ
ใด ๆ ประกอบกับพยานหลักฐานของจําเลยที่นําสืบมามีขอพิรุธหลายประการ จึงไมมี
น้ําหนักรับฟงหักลางขอสันนิษฐานแหงกฎหมายได ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นางพวงมีสิทธิซื้อ
ที่ดินพิพาทคืนจากองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะทายาทของนายเหล็กซึ่ง
เป น เจ า ของเดิ ม นางพวงจึ ง มี สิ ท ธิ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น พิ พ าทแก โจทก ได โดยชอบด ว ย
กฎหมาย และโจทกมีอํานาจฟองขับไลจําเลยกับบริวารใหออกไปจากที่ดินพิพาทไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๖ คดีมีปญหาตองวินิจฉัยประการสุดทาย
วา จําเลยตองชดใชคาเสียหายแกโจทกหรือไม เพียงใด โจทกมีตัวโจทกและนายพรชัย
เปนพยานเบิกความทํานองเดียวกันวา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โจทกกับนายพรชัย
เห็นจําเลยกับพวกประมาณ ๘ คนเผาซังขาว และใชรถไถปรับพื้นที่ จึงหามจําเลยกับพวก
แตจําเลยกับพวกไมหยุด และหวานขาวตอไปตามภาพถายหมาย จ.๓ ซึ่งจําเลยเบิกความ
รับวา เขาไปหวานขาวในที่ดินพิพาทจริง ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา จําเลยบุกรุกเขาไปทํานาใน
ที่ดินพิพาทของโจทก อันเปนการกระทําละเมิดใหทรัพยสินของโจทกไดรับความเสียหาย
จํ า เลยจึ งต อ งรั บ ผิ ด ชดใช ค า สิ น ไหมทดแทนแก โจทก แต ที่ โจทก มี คํ า ขอให จํ า เลยชดใช

- ๑๕ -

คาเสียหายอันเปนคาเชาเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท นั้น โจทกไมมีพยานหลักฐานมานําสืบใหเห็น
วาจะนําที่พิพาทใหบุคคลใดเชา จึงจะไดคาเชาในอัตรานั้นทุกเดือน และที่โจทกนําสืบวา
โจทกทํานาในที่ดินพิพาทไดเงินปละ ๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยไมมีพยานหลักฐานสนับสนุน จึง
ฟงไมไดวา โจทกไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวนดังกลาว อยางไรก็ตาม เมื่อขอเท็จจริงฟง
ไดวา จําเลยบุกรุกที่ดินพิพาทซึ่งมีเนื้อที่มากถึง ๑๐ ไรเศษโดยมิชอบ โจทกยอมเสียหายที่
ไมไดใชประโยชนในที่ดินพิพาทดังกลาว จึงเห็นสมควรกําหนดคาเสียหายแกโจทกเดือนละ
๕,๐๐๐ บาท ตามความเหมาะสมของรูปคดี
พิพากษาวา ใหขับไลจําเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๕๘
ตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ของโจทก หามมิใหจําเลยกับบริวารยุง
เกี่ยวกับที่ดินดังกลาว และใหจําเลยชําระคาเสียหายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาทแกโจทก นับแต
วันฟอง(ฟองวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)เปนตนไปจนกวาจําเลยกับบริวารจะออกไปจาก
ที่ ดิ น ของโจทก ให จํ า เลยใช ค า ฤชาธรรมเนี ย มแทนโจทก โดยกํ า หนดค า ทนายความ
๑๒,๐๐๐ บาท./
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