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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางกฎหมายในการน า “Blockchain”  
มาใช้ป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและรูปแบบการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินโดยมิชอบในปัจจุบันว่ามีลักษณะและรูปแบบเป็นอย่างไร ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทาง
กฎหมายในการน า “Blockchain” มาใช้ป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ เพ่ือเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ และป้องกันปัญหาการคอรัปชันของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการตัดสินใจน า "Blockchain" มาใช้ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ  การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า Blockchain มีข้อดีในด้านความโปร่งใสในการท าธุรกรรม เนื่องจากระบบดังกล่าว 
เมื่อได้รับฉันทามติจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขธุรกรรมดังกล่าวได้อีก รวมทั้ง
สามารถน ามาใช้ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งป้องกันการปลอมแปลงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ได้มีการออกไปแล้ วได้  
ซึ่งสามารถป้องกันการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน า 
Blockchain มาใช้ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพ่ือป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ 
พบว่ามีความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคในการตรวจสอบถ่วงดุลการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดิน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังช่วยลดระยะเวลาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากเดิมที่ใช้
ระยะเวลา 153 วัน ลดลงเหลือเพียง 3 วัน รวมทั้งความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมายยังสามารถแก้ไขกฎกระทรวง
หรือออกระเบียบที่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมในการน า Blockchain มาใช้ในการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินโดยมิชอบแทนวิธีการเดิมในปัจจุบันได้ 
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Abstract 
 

 

The objectives of this research were to study of technical and legal feasibility study of 

using "Blockchain" for preventing the illegal issuing land right documents for studying problems 

and patterns in issuing illegal land right documents in present,  to study of technical and legal 

feasibility study of using "Blockchain" for preventing the illegal issuing land right documents for 

approaching to solve problems and preventing officer corruption among proposal making decision 

policies in using "Blockchain" in issuing land right documents by using results of qualitative 

research ,documentary research, in-depth interview and focus group. 

The results found that Blockchain technology had benefit in transparency of transactions 

because this system when they have been concensused from other relevant agencies. Official 

could not able to correct transactions, moreover they could verify process and procedure of issuing 

land right documents that official was dealed with law or not and prevented counterfeit issued 

land right lands. It could prevent corruption of official was effectiveness. In analysis results, it had 

possibility in technicaling inspecting and balancing checks in issuing of land right documents 

between Department of Lands and others agencies, moreover it could reduce duration of issuing 

land right documents from 153 days to 3 days. Including legal feasibility could correct ministerial 

regulations or orders which could correct addition in using blockchain for preventing the illegal 

issuing land right documents in present. 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางกฎหมายในการน า “BLOCKCHAIN”  
มาใช้ป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ  

Topic : TECHNICAL AND LEGAL FEASIBILITY STUDY OF USING “BLOCKCHAIN” 

FOR PREVENTING THE ILLEGAL ISSUING LAND RIGHT DOCUMENTS 
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ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในบริบทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึง
เทคโนโลยี โดยมีเหตุปัจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ของสังคมโลก ท าให้รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสดังกล่าว แต่เดิมสังคมไทยมีการด าเนินชีวิตในรูปแบบสังคม
เกษตรกรรมได้เปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมแบบครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ประชาชนที่อยู่ใน
ชนบทเข้ามาในเมืองเพ่ิมมากขึ้น โดยมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของ 
คนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยการเพ่ิมขึ้นของประชากรส่งผลต่อความต้องการที่ดินเพ่ิมมากขึ้นเป็นเหตุท าให้ความ
ต้องการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย เช่น  ทรัพยากรป่าไม้ โดยเป็นปัจจัยการผลิตด้าน 
ทีอ่ยู่อาศัย เช่น การท าอุตสาหกรรมโรงเลื่อย โรงกระดาษ เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย หรือร้านค้า เป็นต้น  

 กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการคุ้มครอง
สิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ซึ่งการด าเนินงานของกรมที่ดินเกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินของเอกชนและการจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมของกรมที่ดินได้น าระบบการจดทะเบียนสิทธิฯ ดังกล่าวมาจากรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย  
ของเซอทอเรน (Sir Torren) จึงใช้ชื่อดังกล่าวมาเรียกวิธีการจดทะเบียนว่าเป็นระบบทอเรน (Torren registration 
system)  ซึ่ ง ด้ านหน้ าแสดงข้ อมู ลทั่ ว ไปของ เจ้ า ของหนั งสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ ดิ น  เลขที่ โ ฉนดที่ ดิ น  
เลขที่ดินซึ่งแสดงต าแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินและรูปแปลงที่ดิน   ส่วนด้านหลังเป็นสารบัญทางทะเบียนที่ดิน  
แสดงถึงการท าธุรกรรมต่างๆ ของที่ดิน เช่น ให้ โอน จ านอง ขายฝาก เป็นต้น โดยรายชื่อสุดท้ายเป็นชื่อเจ้าของ
สิทธิในที่ดิน (ครอบครอง หรือกรรมสิทธิ์) นอกจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว   กรมที่ดินยังมีหน้าที่ 
ในการรังวัดเพ่ือออกหนังสือสิทธิในที่ดิน ทั้งของประชาชนที่ได้ครอบครองที่ดินมาถูกต้องตามกฎหมาย และ
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) เพ่ือแสดงอาณาเขตของที่ดินของรัฐออกมาให้ชัดเจนเพ่ือให้หน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปบริหารจัดการตามที่กฎหมายก าหนดอีกทางหนึ่งด้วย ตั้งแต่มีการบังคับใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2497 จนถึงปัจจุบัน กรมที่ดินได้ออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินเพ่ือให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินตามนโยบายของรัฐซึ่งการออกหนังสือสิทธิในที่ดินมี  
2 รูปแบบ ได้แก่ การเดินส ารวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 58 มาตรา 58 ทวิ และมาตรา 58 ตรี 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จากจ านวนสถิติการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั่วประเทศจนถึงเดือนกันยายน 
2560 มีจ านวนเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 36,958,914 แปลง โดยเป็นโฉนดที่ดิน จ านวน 32,766,411 
แปลง หนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3 ก) จ านวน 3,021,592 แปลง หนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3) จ านวน 1,019,719 แปลง และใบจอง จ านวน 151,192 แปลง  (ส านักมาตรฐานการ
ออกหนังสือส าคัญ, 2560)   

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบางแปลง พบว่า มีการออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินดังกล่าวที่ออกไปแล้วนั้น มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ต้องด าเนินการเพิกถอนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายมีอ านาจ
ในการเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 โดยก่อนที่จะด าเนินการเพิกถอนจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นมาหนึ่งคณะเพ่ือด าเนินการสอบสวน ตามนัยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สอบสวนและการพิจารณาแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2553   
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าตั้งแต่ปี 2558–2560 ได้มีค าสั่งเพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงสิทธิในที่ดิน จ านวนทั้งสิ้น 
2,548 ฉบับ (กรมท่ีดิน, 2560)  ตามตารางแผนภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 จ านวนการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบของกรมที่ดิน ปี 2558-2560 

 
ที่มา : ประยุกตจ์ากส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคญั กรมที่ดิน (2560) โดยผู้วิจัย 
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จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าจ านวนการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   
ทุกปี สร้างความเสียหายต่อกรมที่ดินจากการถูกฟ้องร้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจ านวนทั้งสิ้น 12 ,874  
ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินมหาศาล  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยมิชอบที่ถูกด าเนินคดีทางวินัยของข้าราชการ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงเดือนกันยายน 
2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 208 ราย ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จ านวน 65 ราย (กรมที่ดิน, 2560)  จากจ านวนสถิติดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบได้สร้างความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้มีส่วน  
ได้เสียจากการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ โดยการที่ประชาชนน าเอาหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินไปใช้การขอสินเชื่อโดยเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันกับสถาบันทางการเงิน  ซึ่งต่อมาได้มีการ 
เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อเจ้าของที่ดินและสถาบันทางการเงิน อีกทั้ง
ขั้นตอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากตัวเจ้าหน้าที่กรมที่ดินและหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดปัญหาการคอรัปชันขึ้น รวมทั้งระบบการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบเพ่ือด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน รวมทั้งสถาบันทางการเงิน  
ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีอยู่หลายขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน  
เป็นผู้ด าเนินการ โดยมิได้ตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวท าให้ขาดความโปร่งใสของขั้นตอน
ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินท าให้มีการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้ถูก
ด าเนินการทางวินัยและด าเนินคดีทางกฎหมายเป็นจ านวนมากตามสถิติที่กล่าวมาข้างต้น 

จากปัญหาดังกล่าว ระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
ในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบได้   จากจ านวนสถิติการเพิกถอน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและจ านวนคดีที่กรมที่ดินถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลต่อผู้มีส่วน
ได้เสียในที่ดินได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวมทั้งประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในการถือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่รัฐเป็นผู้ออกให้ เนื่องจากอาจจะถูกเพิกถอนหรือแก้ไขได้ อีกทั้ง
กฎหมายยังไม่ให้ความคุ้มครองหรือรับรองสิทธิในที่ดินอันเกิดจากการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ  
ด้วยกฎหมาย หากได้มีการโอนไปยังบุคคลภายนอกท าให้สร้างความเสียหายต่อเจ้าของที่ดินเป็นจ านวนมาก  

นอกจากนี้แล้ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการประกาศที่จะท าให้ประเทศไทย                 
เป็น Thailand 4.0 ที่เน้นส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนบริหารประเทศ ท าให้กรมที่ดินจะต้อง
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. เพ่ือให้เป็นกรมที่ดิน 4.0 (Dols 4.0) ในด้านการน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการ
บริหารจัดการการด้านที่ดินรวมทั้งการให้บริการต่อประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และปราศจาก
การคอรัปชั่นตามนโยบายของ คสช. 
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โดยนวัตกรรมหนึ่งที่ผู้ศึกษาเห็นว่า สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ 
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้เพ่ือมาใช้แก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ  ซึ่งระบบ
ดังกล่าวเรียกว่า “Blockchain” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะใช้กลไกการท างานแบบไม่รวมศูนย์กลางท าให้มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถกลับไปแก้ไขธุรกรรมที่ท ามาแล้วได้ยาก โดย Bitcoin เป็นตัวอย่างหนึ่งของการ
น าบล็อคเชนมาใช้ ซึ่งประเทศสวีเดนได้น าเทคโนโลยีบล็อคเชนมาประยุกต์ใช้ในการท าธุรกรรมที่ดิน โดยเฉพาะ
ด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยข้อดีของ“Blockchain” คือมีระบบกลไกการท างานแบบไม่รวม
ศูนย์กลาง (Decentralization) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ผ่านการบันทึก
ธุรกรรม ที่เรียกว่า บัญชีสาธารณะ (Ledger) โดยมีบล็อก (Block) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งต่อบันทึกการ 
ท าธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจสอบและยืนยันการท าธุรกรรมนั้น โดยอาศัย 
การพิสูจน์รับรองของแต่ละคนท าให้มีความปลอดภัยสูง และยากที่คนอ่ืนจะเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
เพราะข้อมูลที่ได้รับรองหรือยืนยันการท าธุรกรรมว่ามีความถูกต้อง และจะถูกน าไปเก็บในระบบฐานข้อมูลกลาง
โดยการรวบรวม ledger ที่ได้มีการรับรองแล้ว เก็บในรูปแบบบล็อค (Block) โดยมีผู้ดูแลระบบการจัดเก็บ 
เป็นผู้บริหารจัดการส่งต่อเอกสารที่ได้มีการรับรองแล้ว ส่งไปยังผู้ขอรับบริการท าธุรกรรมต่อไปเป็นลูกโซ่ (Chain) 
ซึ่งแต่ละบล็อคที่ได้มีการรับรองจะถูกแยกเก็บไว้เป็นแต่ละประเภทชัดเจน แม้แต่ผู้ดูแลระบบจัดเก็บจะ เข้าไป
เปลี่ยนแปลงการท าธุรกรรมก็ไม่สามารถท าได้หรือท าได้ยากมาก ต้องใช้พลังในการประมวลผลที่สูงมากท่ีจะเข้าไป
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขธุรกรรมนั้นได้ จากข้อดีของระบบ “Blockchain” ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน า “Blockchain” มาใช้ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยเปรียบเทียบกับการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินในปัจจุบันว่าสามารถแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบและสามารถ
ป้องกันการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

ผลกำรวิจัย 

 จากการวิจัยพบว่าปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นจ านวนมาก เนื่องจากกรมที่ดินเป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบในการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ท าให้ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความถูกต้ อง
ของเอกสารสิทธิในที่ดินและรูปแปลงที่ดินท าให้ขาดความชอบธรรมในการออกโฉนดที่ดิน การที่กรมที่ดินยังใช้
เอกสารสิทธิในที่ดินเป็นกระดาษ จึงง่ายในการปลอมแปลงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือโฉนดที่ดินจากเจ้าหน้าที่ 
อีกทั้งยังขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ดินของกรมที่ดินที่ยังไม่ถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน จึงเป็นการยาก 
ในการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารสิทธิที่ดินจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิที่ดินจากกรมที่ดินที่ใช้ระยะเวลาหลายเดือน รวมทั้งปัญหาการคอรัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ สามารถอธิบายตามรูปภาพได้ ดังนี้ 

 

 



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 7 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.1 

 
ที่มา : ประยุกตจ์าก สมมานน สินธุระเวชญ์  (2558) โดยผู้วิจัย 
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ดังนั้น การน าบล็อคเชนมาแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบและป้องกันปัญหาการ
คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ โดยบล็อคเชนเป็นเทคโนโลยีที่มีความโปร่งใสและไม่สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วท าให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินไม่สามารถที่จะไปแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากตัวเจ้าของที่ดินที่มายื่นขอออกโฉนดที่ดิน โดยทุกคนจะมี Private 
Key ที่จะเข้าสู่การยืนยันความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนผ่านลายนิ้วมือหรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือจะพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริง รวมทั้ง
ข้อมูลของเอกสารสิทฺธิที่จะน ามาขอออกโฉนดที่ดินจะถูกถอดรหัส หรือที่เรียกว่า cryptography เพ่ือให้แน่ใจว่า
ถูกต้องหรือมีอยู่จริง หลังจากนั้นจะถูกจดบันทึกลงใน Ledger เพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หรือที่
เรียกว่า Node ในการรอยืนยันเอกสารสิทธิความถูกต้อง  เมื่อได้มกีารยืนยันความถูกต้องแล้ว กรมท่ีดินจะมีหน้าที่
ประกาศออกโฉนดที่ดินนั้นเก็บไว้ในบล็อคแล้วส าเนาไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรียกวิธีการนี้ว่า 
Proof of Authority โดยธุรกรรมต่างๆ ที่ได้รับการยืนยันแล้วจะเก็บไว้ในบล็อกที่น ามาต่อกับบล็อกก่อนหน้า 
โดยจะมีโซ่ที่เชื่อมต่อกันเรียกมันว่า Hash ต้องเหมือนกับบล็อคตัวหน้า จึงจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ ด้วยวิธีการ
ท างานของบล็อคเชนที่เป็นการ Distributed ledger ไม่อาศัยคนกลางในการท าธุรกรรมจึงท าให้มีความน่าเชื่อถือ
และมีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน สามารถอธิบายตามรูปภาพข้างล่าง ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
จากหลักฐาน ส.ค.1 ด้วยระบบ Blockchain 

 

ที่มา : ประยุกต์  โดยผู้วิจัย 
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ตารางที่ 1  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการน าบล็อกเชนมาใช้ 
ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินกับวิธีการออกโฉนดที่ดินแบบดั้งเดิม 

 

วิธีกำรออกโฉนดที่ดิน 
รูปแบบปัญหำ 

กำรออกโฉนดที่ดิน 
แบบดั้งเดิม 

กำรออกโฉนดที่ดิน 
แบบบล็อคเชน 

1. ปัญหำกำรขำดกำร
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำง
กรมที่ดินกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องท ำให้เกิดควำม 
ไม่ชอบธรรมในกำรออก
หนังสือแสดงสิทธใินที่ดิน 

- กรมที่ดินเป็นหน่วยงานเดียว 
ที่รับผิดชอบในการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดนิ ท าให้หน่วยงานอ่ืนที่
รับผิดชอบในพื้นที่ของรัฐไมท่ราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดิน 
หรือรูปแปลงที่ดิน ท าให้กรมที่ดิน 
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิรกุล้ า
ที่ดินหวงห้ามของรัฐ 

- หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ 
ความถูกต้องของเอกสารสิทธิของ 
กรมที่ดินได้ โดยยืนยนัความถูกต้อง
ผ่านระบบบล็อคเชน 

2. ปัญหำกำรคอรัปชั่น 
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรออก
หนังสือแสดงสิทธใินที่ดิน
โดยมิชอบ 

- กรมที่ดินเป็นเพียงหน่วยงานเดียว 
ที่รับผิดชอบการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน ท าให้ทราบขั้นตอนและ
กระบวนการของการออกหนังสือ 
แสดงสิทธิในที่ดินแต่เพียงหน่วยงาน
เดียว ท าให้เป็นช่องทางการออก
หนังสือแสดงสทิธิในที่ดนิโดยมชิอบ 

- เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ไม่สามารถเข้าไป
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงธุรกรรมที่ได้รับ
การยืนยันความถูกต้องจากหน่วยงาน
รัฐที่เก่ียวข้องซึ่งได้ยืนยันความถกูต้อง
แล้วได ้

3. ปัญหำกำรออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ินที่ยัง
จัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบ
เอกสำรที่เป็นกระดำษ 

- หนังสือแสดงสทิธิในที่ดนิหรือ 
โฉนดที่ดนิยังเปน็รูปแบบเอกสาร 
ที่เป็นกระดาษ ท าให้ง่ายต่อการ 
ปลอมแปลงหรือตรวจสอบเอกสาร
สิทธ ิ

- สามารถจัดเก็บอยู่ในรูปแบบดจิิทัล
ไฟล์ ท าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสิทธิว่ามคีวาม
ถูกต้องหรือไม่  ท าให้ง่ายในการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิทีน่ ามาขอ 
ออกโฉนดที่ดิน 

4. ปัญหำควำมถูกต้อง 
และน่ำเชื่อถือของข้อมูล
เอกสำรสิทธิในที่ดินของ
กรมที่ดิน 

- ข้อมูลเอกสารสิทธิและรูปแปลงที่ดิน
ของกรมที่ดินไม่ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจบุัน 

- บล็อคเชนไมส่ามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้  เนื่องจากข้อมูลเอกสาร
สิทธิในที่ดนิของกรมที่ดินยังไม่ม ี
ความน่าเชื่อถือที่ดีพอ ท าให้บลอ็กเชน 
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่น าเข้า
ระบบได ้

5. ปัญหำระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรสิทธิในที่ดินจำก

- ขั้นตอนในการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินในปัจจบุันใช้ระยะเวลานาน
และมีขั้นตอนเปน็จ านวนมาก
โดยเฉพาะการออกโฉนดที่ดนิจาก

บล็อกเชนสามารถช่วยลดระยะเวลา 
ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารสิทธิในที่ดินจากหลายหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องที่มีความล่าช้าให้มีความ
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วิธีกำรออกโฉนดที่ดิน 
รูปแบบปัญหำ 

กำรออกโฉนดที่ดิน 
แบบดั้งเดิม 

กำรออกโฉนดที่ดิน 
แบบบล็อคเชน 

หลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ที่มีควำมล่ำช้ำ 

หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค.1) ซึ่งรวมระยะเวลาและขัน้ตอน
ในการพิจารณาเพื่อออกโฉนดทีด่ินใช้
ระยะเวลาอย่างน้อย 155 วัน 

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึนโดยลดระยะเวลา 
ทั้งกระบวนการจนถึงออกโฉนดที่ดิน 
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน 

6. ปัญหำกำรไม่แชร์ข้อมูล
ระหว่ำงกรมที่ดินกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

- ปัญหาการออกหนังสือแสดงสทิธิ 
ในที่ดินโดยมิชอบในปัจจบุันเกิดจาก 
ไม่มีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันของ                
กรมที่ดินและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ของเอกสารสิทธิในที่ดิน 

- สามารถน าเข้าข้อมูลที่ดิน ทั้งรูปแบบ
เอกสารสิทธิในที่ดินและรูปแปลงที่ดิน
ให้มีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทลัไฟล์ 
ซึ่งง่ายในการแชร์ข้อมูลไปยงัหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องเพื่อท าการตรวจสอบ 

 

ควำมเป็นไปได้ทำงกฎหมำยของกำรออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ินโดย BLOCKCHAIN 

ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้ออกกฎหมายรองรับการน าบล็อกเชนมาใช้ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ 
กรมท่ีดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถน าเอาบล็อคเชนมาใช้แทนวิธีการเดิมได้ ดังนั้นควรแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชนในการน ามาใช้ในขั้นตอนและกระบวนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ ดินในปัจจุบัน 
ดังต่อไปนี้ 

กฎหมำยเกี่ยวกับขั้นตอนกำรออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

1) ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ.2497 

มาตราที่เก่ียวข้องกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ได้
บัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 58 ทวิ “เมื่อได้ส ารวจรังวัดท าแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ในที่ดิน 
ตามมาตรา 58 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ แล้วแต่กรณีให้แก่
บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฎว่าที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ ดินหรือ
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้ 

จากมาตรการออกโฉนดที่ดินที่คาบเกี่ยวที่ดินของรัฐ ได้เปิดช่องในการน าเอา Blockchain  
เข้ามาใช้ในการตรวจสอบเพ่ือใช้ในการออกโฉนดที่ดินได้ ตรงข้อความที่กล่าวว่า “หรือตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืน” 
ดังนั้นทางด้านกฎหมายจึงท าได้ที่จะน า Blockchain มาใช้ตรวจสอบว่าที่ดินที่น ามาขอออกโฉนดที่ดินติดกับที่ดิน
คาบเกี่ยวกับที่ดินของรัฐหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพ่ือที่จะให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
ที่ดินดังกล่าวว่าสามารถที่จะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ 
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2) พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 

ขั้นตอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในปัจจุบันต้องมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของ
การอนุญาตในแต่ละเรื่อง ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
ในเรื่องการอนุญาตทุกประเภท เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและ
หลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ยื่น รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
และประชาชนก็ต้องยื่นค าขออนุญาตตามคู่มือส าหรับประชาชนในเรื่องนั้นๆ  

ดังนั้น คู่มือส าหรับประชาชนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท าประโยชน์
เฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (มีหลักฐานส าหรับที่ดิน) ในปัจจุบัน หากต้องการที่จะน า
บล็อคเชนมาใช้ในการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

“กรณีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ต้องเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2547) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งประกอบด้วย  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ 
กรมธนารักษ์  นายอ าเภอ/อบต.  กรมทางหลวง  กรมขนส่งทางน้ าและพาณิชย์ และกรมส่งเสริมและพัฒนา
สวัสดิการ ท าการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันผ่านทางระบบบล็อคเชน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันท าการ 
โดยไม่ต้องรอผลการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศจากกรมที่ดิน” 

3) พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

การน าบล็อคเชนมาใช้ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแทนวิธีการเดิมในปัจจุบัน  
จะเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 โดยการที่จะน ามาตราต่างๆ  
ที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้บังคับกับบล็อกเชน ต้องมีการออกเป็นกฎกระทรวงตามความใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 โดยสามารถออกเป็นกฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศใช้ซึ่งมีความ
ง่ายกว่าการแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจัยความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางกฎหมายของการน า “Blockchain” มาใช้ป้องกัน 
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ กรมที่ดินควรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรมีความเข้าใจบล็อกเชน 
เพ่ิมมากข้ึน โดยการจัดฝึกอบรมการใช้บล็อคเชนนี้แก่ผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการน าบล็อคเชนมาใช้ 
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่และมีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้จ านวนไม่มาก 
และต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ใช้ในปัจจุบันบางมาตราให้สามารถรองรับ
การน าบล็อคเชนมาใช้ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ นอกจากนั้นควรต่อยอดข้อมูลของโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศระยะที่ 2 ที่จะสิ้นสุดปี 2564 ในการน าบล็อคเชนมาใช้โดยเลือกส านักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง
เป็นต้นแบบในการทดสอบการใช้บล็อคเชนนี้ โดยจัดสรรงบประมาณบางส่วนไปที่ส านักงานที่ดินต้นแบบ รวมทั้ง
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เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแชร์ข้อมูลของ
ส านักงานที่ดินต้นแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการทดสอบระบบว่าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ดังนั้นเมื่อจะน าเอาบล็อคเชนมาใช้แทนที่วิธีการเดิมในปัจจุบันทั้งหมดจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย  
10-15 ปี เมื่อข้อมูลสารบบที่ดินและรูปแปลงที่ดินได้มีการน าเข้าเป็นดิจิทัลไฟล์ทั้งหมดทั่วประเทศแล้ว และการ
ทดสอบกับส านักงานที่ดินต้นแบบประสบความส าเร็จจึงเป็นไปได้ที่จะมีการน าเอาบล็อคเชนมาใช้ในการป้องกัน
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบได้ต่อไป 
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