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การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณาเพิกถอน
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดิน* 
Performance of staff of the Bureau of Standards, issuing important 

documents in considering the revocation of land rights certificate under 
Section 61 of the Land Code, Department of Lands* 

ไพศาล ปานแปน้** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการพิจารณาเพิกถอน

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ในการ
พิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 14 คน ผลการศึกษาพบว่า การพิจารณาเพิกถอน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นการด าเนินการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไป
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีกระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย การตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ไปจนถึงขั้นตอนในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งปัญหา
อุปสรรคในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย การทีก่ฎหมายที่เกี่ยวข้องมีเป็นจ านวนมาก และกฎหมายก าหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณา
ไว้ อีกทั้งปริมาณเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ จะต้องมี
การอบรมให้ความรู้ การสอนงาน การจัดท าองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย ตลอดจนการเพ่ิมกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ส าหรับข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีการประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ค าส าคัญ: การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, ประมวลกฎหมายที่ดิน, คณะกรรมการสอบสวน 

บทน า 
ด้วยกรมที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐ 

โดยการรังวัดท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 
 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณา
เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
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เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน
เพ่ือให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กรมที่ดินจึ งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน
การจัดการ การบริการระดับสากล” พันธกิจ “1) คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 2) บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชน มีความเป็น
เอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 3) เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและ
แผนที่แห่งชาติที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์
จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และ 4) ให้บริการด้านการทะเบียน
ที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัยบริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้ง 
มีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล” (กรมที่ดิน, 2558, หน้า 1) 

โดยกรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกเอกสารสิทธิ  
ซึ่งการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมี 2 วิธี  คือ การเดินส ารวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการออกเฉพาะรายตามมาตรา 59 และ
มาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งในอดีตมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ครอบครองและ 
ท าประโยชน์ในที่ดินได้แจ้งการสิทธิครอบครองทิ่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) โดยไม่มีการ
ออกไปรังวัดเพ่ือให้ได้แนวเขตที่ชัดเจน ท าให้การรังวัดเพ่ือออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน
ดังกล่าวมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ทั้งการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในขณะนั้นยังขาดเครื่องมือ 
ที่ทันสมัยท าให้การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีความผิดพลาดคลาดเคื่อนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
แนวเขตที่ดินของรัฐ เช่น ป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ยังไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน
แน่นอนท าให้เกิดปัญหาในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรุกล้ าที่ดินของรัฐดังกล่าว อีกทั้งยังมีการน า
แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ของที่ดินแปลงอ่ืนมาแอบอ้างเพ่ือออกเอกสารสิทธิในที่ดินในที่ดินของ
รัฐเป็นจ านวนมาก ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเหตุที่ท าให้มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งจะต้องด าเนินการเพิกถอน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ค าสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินเป็นค าสั่งทางปกครองที่อยู่ภายใต้ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในหนังสือแสดงสิทธินั้น ในการพิจารณาเพิกถอนแก้ไขหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดอาจเกิดผลเสียหายต่อทาง
ราชการได้ 
  ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จึงมีความสนใจที่จะวิจัยถึงหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน โดยศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐาน
การออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐและ และ
พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของเจ้าหน้าที่ส านัก
มาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ กรมที่ดิน ต่อไป 
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 กรอบประเด็นปัญหาการวิจัย 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือ 
แสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

แนวทางการปฏิบัติงานในการพิจารณาเพิกถอน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

 การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจะกระทบ
ต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น 
ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินซึ่ง
เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายหลายฉบับ เพ่ือไม่ให้ให้เกิด
ความเสียหายกับทางราชการ ซึ่งอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดี
ในภายหลังได้ มแีนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) การ
พิจารณาต้องมีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง และเป็น
ธรรม 2) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 3) มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้
ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ 4) มีการสอนงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5) มีการจัดท าคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน 

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความ

ละเอียดรอบคอบ ผู้วิจัยขอน า
แนวความคิดของ Haning Emerson 
เกี่ยวกับหลักการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 12 ประการ ดังนี้ 1) ท า
ความเข้าใจและก าหนดแนวความคิดใน
การท างานให้กระจ่าง 2) ใช้หลักสามัญ
ส านึกพิจารณาความเป็นไปได้ของงาน 
3) ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และ
ถูกต้อง 4) รักษาระเบียบวินัยในการ
ท างาน 5) ปฏิบัติงานด้วยความ
ยุติธรรม 6) การท างานต้องเชื่อถือได้ 
รวดเร็ว มีสมรรถภาพ และมีการบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน 7) งานควรมีลักษณะ
แจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่าง
ทั่วถึง 8) งานเสร็จทันเวลา 9) ผลงานได้
มาตรฐาน 10) การด าเนินงานสามารถยึด
เป็นมาตรฐานได ้11) ก าหนดมาตรฐานที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอนงาน
ได้ 12) การให้รางวัลแก่งานที่ดี 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1) เจ้าหน้าทีข่าดความรู้ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 2) การปฏิบัติงานมีระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องจ านวนมาก 3) มีกฎหมายก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการพิจารณา 
 
 

สาเหตุของการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 เนื่องจากหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงความมีสิทธิในที่ดินของบุคคล  
ซึ่งในปัจจุบันที่ดินถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่ามากในการด ารงชีวิต และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป ท า
ให้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องด าเนินการเพิก
ถอนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมาจากหลายสาเหตุ คือ 1) ออกในเขตที่ดินของรัฐ เช่น 
ที่สาธารณประโยชน์ เขตป่าไม้ เขตปฏิรูปที่ดิน หรือที่สงวนหวงห้ามอ่ืนๆ 2) ออกไม่ตรงต าแหน่งที่ดินตาม
หลักฐานเดิม 3) ออกโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอน 4) ออกให้กับผู้ไม่มีสิทธิในที่ดิน  

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Format 
interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
ได้ด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Crewell (2014) ที่อธิบายว่า ในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการ
วิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของตัวอย่าง หรือผู้มีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง 5 - 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่ง
และเพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สามารถจ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 14 คน ได้แก่  
   2.1 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ 
   2.2 ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

 2.3 หัวหน้ากลุ่มงาน ประจ ากลุ่มงานภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคอีสาน และภาคเหนือ 
จ านวน 4 คน 

 2.4 นักวิชาการที่ดินระดับช านาญการ ประจ ากลุ่มงานภาคกลาง , ภาคใต้, ภาคอีสาน 
และภาคเหนือ จ านวน 4 คน 

 2.5 นักวิชาการที่ดินระดับปฏิบัติการ ประจ ากลุ่มงานภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคอีสาน 
และภาคเหนือ จ านวน 4 คน 

เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview  of 
Formalinterview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดตายตัว  
จะสัมภาษณ์บุคคลใดก็จะใช้ค าถามเดียวกันทั้งหมด (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการ
สัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดนัดวันเวลา 
ในการขอเข้าสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้
วิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนจะมีการสัมภาษณ์ได้ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการ 
จดบันทึกการสัมภาษณ์ทุกครั้ง  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือทั่วไป คู่มือการออกเอกสารสิทธิ 
เอกสารประกอบการบรรยาย ต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสืออ้างอิง งานวิจัย 
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วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือ
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง แผนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคลเพ่ือขอ
นัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ทราบ
อย่างคร่าวๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณ์วิจัยจะถาม
ค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะน า

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นแล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เก่ียวข้องกัน เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
เหมือนหรือความต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลตีความการวิจัย 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและภาคสนาม พบว่า 

กรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท าแผนที่ การออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน ซึ่งการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมี 2 วิธี คือ การเดินส ารวจออกหนังสือแสดงสิทธิ  
ในที่ดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ และการออกเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยในอดีตมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินได้แจ้ง
การครอบครองทิ่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) โดยไม่มีการออกไปรังวัดเพ่ือให้ได้
แนวเขตที่ชัดเจน ท าให้การรังวัดเพ่ือออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ทั้งการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในขณะนั้นยังขาดเครื่องมือที่ทันสมัย
ท าให้การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีความผิดพลาดคลาดเคื่อนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับแนวเขต
ที่ดินของรัฐ ได้แก่ ป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์ 
หรือที่สงวนหวงห้ามอ่ืนๆ ยังไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนแน่นอนท าให้เกิดปัญหาในการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินรุกล้ าที่ดินของรัฐดังกล่าว อีกทั้งยังมีน าแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ของที่ดิน
แปลงอ่ืนมาแอบอ้างเพ่ือออกเอกสารสิทธิในที่ดินในที่ดินของรัฐเป็นจ านวนมาก ซึ่งมาจากการทุจริต
ร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและนายทุนหรือประชาชน ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเหตุที่ท าให้มีการ
ออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องด าเนินการเพิกถอน ตามมาตรา 61  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
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การพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน จะต้องด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและ
การพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้วางแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ไว้ว่า เมื่อมีกรณีร้องเรียน หรือจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ แจ้งข้อเท็จจริงว่ามีการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมที่ดินโดยส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ จะต้อง
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติว่าเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องมาจากสาเหตุใด โดยสอบสวนจากพยานหลักฐานเอกสาร ข้อเท็จจริง แล้วน ามา
ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย แล้วจึงเสนอความเห็นเ พ่ือให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดิน
มอบหมายมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านแสดงพยานหลักฐานได้อย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการ
สอบสวนจะต้องด าเนินการให้แล้วสร็จภายใน 60 วัน และสามารถขยายได้อีก 60 วัน รวมเวลา 120 วัน 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนแล้วเสร็จ จะต้องท าความเห็นและส่งส านวนการสอบสวน  
ให้อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเพ่ือออกค าสั่งเพิกถอนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน โดยที่ค าสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินถือเป็น
ค าสั่งทางปกครอง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 
ภายหลังจากที่ได้มีค าสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
เพ่ือให้สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ซึ่งหากผู้มีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วยกับค าสั่งสามารถอุทธรณ์
ค าสั่งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 15 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และ  
ท าความเห็นเพ่ือให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กรณี
อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมาย เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์จะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ค าสั่งดังกล่าว กรณีอธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ จะต้องท า
ความเห็นเสนอรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ เพ่ือพิจารณาต่อไป ด้วยระเบียบ
ขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน มีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอน  
ได้มีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้ และในการพิจารณามีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ 
ทั้งการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจะกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชน และในขณะเดียวกันจะต้องปกป้องที่ดินของรัฐด้วย 
ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความละเอียดรอบคอบ การพิจารณาต้องยึดหลัก
กฎหมายย่างเคร่งครัด จะต้องมีความเป็นธรรมเป็นกลาง และจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับ  
ผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็น
ต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นกรณี 
การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินซึ่งออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการ
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ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้ง
เอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2553  โดยจะต้อง
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติว่าเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เนื่องมาจากสาเหตุใด จากพยานหลักฐาน เอกสาร ข้อเท็จจริง แล้วน ามาปรับเข้ากับข้อ
กฎหมาย แล้วจึงเสนอความเห็นเพ่ือให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน  
ได้เสียได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านแสดงพยานหลักฐานได้อย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการสอบสวน
จะต้องด าเนินการให้แล้วสร็จภายใน 60 วัน หากไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 60 วัน  
รวมเวลาด าเนินการ 120 วัน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนเสร็จ จะต้องท าความเห็นและ 
ส่งส านวนการสอบสวนให้อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเพ่ือออก
ค าสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน ภายหลังจากที่ได้มีค าสั่งเพิกถอน
หรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพ่ือให้สิทธิในการ อุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครอง ซึ่งหากผู้มีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วยกับค าสั่งสามารถอุทธรณ์ค าสั่งได้ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 15 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และท าความเห็นเพ่ือให้อธิบดีหรือ
รองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กรณีอธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งได้รับ
มอบหมาย เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์จะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าสั่งดังกล่าว กรณีอธิบดี หรือ 
รองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ จะต้องท าความเห็นเสนอรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งการปฏิบัติงานในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ผู้ปฏิบัติงานจึงจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีความละเอียดรอบคอบ การพิจารณาต้องยึดหลักกฎหมายย่างเคร่งครัด จะต้องมีความเป็นธรรม
เป็นกลาง และจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ  
ทางราชการ 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐาน
การออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญในการ
พิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีดังนี้  
(1) ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
ท าให้ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และเกิดปัญหางานค้างสะสม  
(2)  ปัญหาการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ท าให้เกิดความยุ่งยากในสืบค้นข้อมูล และท าให้เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (3) ปัญหาการปฏิบัติงานไม่ป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นจ านวนมากซึ่งกฎหมายก าหนดกรอบระยะเวลาที่น้อยหรือจ ากัด
เกินไป ท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ (4) ปัญหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
กับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดภาระงานที่หนักและเกิดปัญหางานค้างสะสมเพ่ิมขึ้น จนเกิดปัญหา 
การโยกย้ายบ่อย งานไม่ต่อเนื่อง 



8 

 

 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออก
หนังสือส าคัญในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มีดังนี้ (1) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การพิจารณา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้
มีการสอนงานโดยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในการท างาน  (2) จัดท าคู่มือที่ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน โดยรวบรวมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วน แยกเป็นเรื่อง ๆ 
ตามสาเหตุของการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งตัวอย่างในการพิจารณา เพ่ือให้สะดวกแก่การสืบค้นข้อมูล (3) มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กฎหมายโดยเพิ่มกรอบระยะเวลาในการพิจารณาด าเนินการให้มีความเหมาะสมกับงานที่ต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบและมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก (4) จัดสรรกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น พร้อมวางแนวทางให้
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความรักและผูกพันธ์กับองค์กร เพ่ือลดปัญหา 
การโยกย้ายบ่อย 

 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ 
ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีประเด็น
ที่ผู้ศึกษาได้น ามาอภิปรายผลการศึกษา ตามกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งสามารถน าแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตาม
มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
  ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงความคิดเห็นว่า ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้ง
เอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2553 ไว้เป็นขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน ตั้งแต่การสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐาน 
เอกสารอย่างครบถ้วน พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายอย่างรอบด้านเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ การ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน วิธีการในการสอบสวน การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐาน ไปจนถึงขั้นตอนในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนจะมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรกนก พงษ์ประดิษฐ (2556) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การปฏบัติตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม 
พบว่า เมื่อต ารวจได้รับแจ้งจากประชาชนหรือพบเห็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ได้น าตัวบุคคลนั้นมาควบคุมไว้ที่สถานีต ารวจเพ่ือท าการสอบสวน หากไม่พบญาติมาด้วยก็จะท าการ
ติดต่อหาญาติ หากเมื่อพิจารณาเห็นว่าบุคคลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายและมีความจ าเป็นต้องได้รับ
การบ าบัดรักษา เจ้าหน้าที่ต ารวจจะน าตัวบุคคลนั้นไปยังสถานพยาบาลเบื้องต้นหรือสถานบ าบัดรักษา
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ทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้โดยไม่ชักช้า เพ่ือให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น ส่วนแพทย์
และพยาบาลในสถานพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้น าส่งบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตมายังสถานพยาบาล
ของตน แพทย์และพยาบาลท าการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นทันทีเมื่อพบว่า ผู้ที่มีความ
ผิดปกติทางจิตมีอาการรุนแรงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร
และเครื่องมือมากกว่า แพทย์จะท าการติดต่อประสานงานไปยังสถานบ าบัดรักษาทางสุขภาพจิตที่อยู่
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพือ่ท าการส่งต่อผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตไปรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ
อย่างละเอียดกับแพทย์เฉพาะทาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง (2556) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องการปฏบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดกอง
บังคับการต ารวจนครบาล 2 พบว่า การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้ปฏิบัติงานจะต้อง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่แสดงถึงการ
ละเมิดหรือทารุณกรรมต่อเด็กจากผู้พบเห็นหรือผู้แจ้งเหตุอย่างละเอียด แล้วน ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือสั่งการหลังจากนั้นเข้าตรวจจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือเด็กร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังกล่าวข้างต้นจะต้องปฏิบัติภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศรัญญา แก้วบุญเรือง (2561) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี พบว่า กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว เป็นขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงานต่างด้าวของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือควบคุมกวดขันให้แรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยและ
ท างานในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือความมั่นคงของประเทศ มีขั้นตอนการปฏิบัติ คือ 1) 
การหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว 2) การวางแผนเข้าตรวจสอบ 3) การเตรียมความพร้อในการ
เข้าตรวจสอบ 4) การเข้าไปในสถานประกอบการ 5) มีแบบฟอร์มหรือสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ว่า
เป็นผู้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยกัน 6) การปฏิบัติกรณีการถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติงาน ซึ่งในการพิจารณา
เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าความเข้าใจในหลักเกณ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ที่ใช้ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้กระจ่างชัดเจน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตั้งแต่กระบวนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปจนถึงกระบวนการในการเพิกถอนหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน โดยที่การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินซึ่งจะกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียใน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการพิจารณาจะต้องเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายเป็นจ านวนมาก 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ยึดระเบียบกฎหมายย่างเคร่งครัด จะต้องมี
ความเป็นธรรมเป็นกลาง และจะต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ให้แล้วเสร็จทันภายใน
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ Haning Emerson (1912, อ้างถึงใน สมพงศ์ 
เกษมสิน. 2521, หน้า 30) เกี่ยวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ 12 ประการ คือ 1) ท าความ
เข้าใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานให้กระจ่าง 2) ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความ
น่าจะเป็นไปได้ของงาน 3) ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 4) รักษาระเบียบวินัยในการ
ท างาน 5) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 6) การท างานต้องเชื่อถือได้ มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ 
และมีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน 7) งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่าง
ทั่วถึง 8) งานเสร็จทันเวลา 9) ผลงานได้มาตรฐาน 10) การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
11) ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก่สอนงานได้ 12) ให้บ าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกานดา จันทร์ปรุงตน (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง ผลการศึกษาพบว่า 
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รูปแบบการปฏิบัติงานมีการวางโครงสร้างโดยแบ่งสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน บุคลากร
ปฏิบัติงานตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามกรอบมาตฐานก าหนดต าแหน่ง บุคลากร
ต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในงานของตนเอง ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบของหน่วยงาน โดยการ
น าหลักธรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ 
ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้ 1) ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2) ปัญหาการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  
3) ปัญหาการปฏิบัติงานไม่ป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้
ความละเอียดรอบคอบ และต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกฎหมาย
ก าหนดกรอบระยะเวลาที่น้อยหรือจ ากัดเกินไป 4) ปัญหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดภาระงานที่หนักและเกิดปัญหางานค้างสะสมเพ่ิมขึ้น  
จนเกิดปัญหาการโยกย้ายบ่อย งานไม่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกานดา จันทร์ปรุงตน 
(2561) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ส านักงานเขตลาดกระบัง พบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงาน คือ 1) การบริหารงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 3) วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
4) บุคลากรขาดความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ และความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งกฎระเบียบ
และข้อบังคับมีมากจนเกินไป และ 5) บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัฐศาสตร์ อ ามาตย์ไทย (2561) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ต้องขังในเรื่อนจ า : กรณีศึกษา เรือนจ ากลางสมุทรปราการ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน คือ 1) จ านวนผู้ต้องขังล้นเรือนจ า 2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจ าไม่เพียงพอและ 
ไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้ต้องขัง ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ทักษะ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 4) งบประมาณไม่เพียงพอท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 5) อาคารและสถานที่คับแคบและจ ากัด ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ต้องขัง  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล รธนิธย์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาในการปฏิบัติงานของ
ก าลังพล ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พบว่า ปัญหาและอุปสรรในการ
ปฏิบัติงานของก าลังพลศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร คือ 1) ปัญหาด้าน 
ตัวก าลังพลยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติและมีก าลังพลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
2) ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เงินเดือนไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 
3) ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 4) ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ เช่น การบรรจุก าลังพลได้จ านวนน้อย ท าให้ก าลังพลที่มีอยู่ต้องรับภาระงานมากขึ้น ปัญหาการ
พิจารณาความดีความชอบที่ใช้ระบบอุปถัมภ์  

 
 



11 

 

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการ
ออกหนังสือส าคัญ ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน 
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้ (1) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมากฎหมายอย่างสม่ าเสมอ  
รวมทั้งจัดให้มีการสอนงานโดยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ (2) จัดท าคู่มือที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน รวมระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วน แยกเป็นเรื่อง ๆ ไว้ ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง (3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายโดยเพ่ิมกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้ มี
ความเหมาะสมไม่น้อยเกินไป (4) จัดสรรกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ
ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น พร้อมวางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีความรักและผูกพันธ์กับองค์กร เพ่ือลดปัญหาการโยกย้ายบ่อย  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราภรณ์ จอมดวง (2555) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สังกัดส่วนคลัง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ผลการวิจัยสรุปว่า การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนคลัง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 คือ 1) ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ของแต่ละต าแหน่งแต่ละงานอย่างละเอียด 2) ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 3) ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่ได้
ก าหนดไว้ตามกรอบ 4) ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบที่ส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนดล เกษา (2562) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร : กรณีศึกษาฝ่ายสืบสวน
และปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร ผลการวิจัย
สรุปว่า การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ควรเพ่ิม
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสืบสวนและปราบปรามมีความรู้ความสามารถในการบังคับ
ใช้กฎหมาย มีวินัย ทุ่มเทกับการท างาน มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ใดๆ คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน ด้านการสืบสวนและ
ปราบปราม เจ้าหน้าที่ควรพัฒนาเสริมความรู้ด้านกฎหมายศุลกากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้า
ร่วมอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของประเทศ
อ่ืนๆ เพ่ือน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานสืบสวนและปราบปราม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริวัฒน์ ราชสีห์ (2561) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง 
คนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ กรณีศึกษา : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางาน พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ คือ 1) ควรมีการจัดสรร
อัตราก าลังสร้างขวัญก าลังใจฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 2) ควรจัดสรรงบประมาณและวัสดุให้เพียงพอ  
3) ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 4) ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย และ 5) ควรมีการประชาสัมพันธ์
และอบรมให้คนหางาน 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ ในการ

พิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 1. ควรมีการจัดอบรม เพ่ิมทักษะความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคสนาม ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญในสายงาน รวมทั้งจัดอบรมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 2. จัดท าคู่มือวิชาการ เอกสารต่างๆ ให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยทั่วถึง  
 3. ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับกับผู้บริหาร เพ่ือ
ค้นหาปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 4. ควรมีเงินประจ าต าแหน่ง เนื่องจากงานพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นงานเฉพาะด้านและเป็นงานที่มีความยากเหมือนกับ
ต าแหน่งนิติกรที่มีเงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 5. ควรมีการบูรณาการข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการจัดท าแผนที่กลางในการก าหนด
แนวเขตของรัฐให้มีความชัดเจน ที่สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันเพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบ และ
ลดระยะเวลาในการด าเนินการลงได้ 
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