คํานํา

หนังสือเล่มนี ได้ รวบรวมเรื องจากประสบการณ์การทํางานของข้ าราชการกรมทีดินผู้เกษี ยณ
อายุราชการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึง เรื องจากประสบการณ์การทํางานเหล่านี มีคณ
ุ ค่าและ
ยังประโยชน์ให้ เกิดแก่ข้าราชการรุ่นหลัง ทังในแง่

ความรู้ ข้ อคิด และประสบการณ์ขึ นอยูก่ บั ผู้อา่ น
จะเลือกเก็บเกียวประเด็นใดตามรสนิยมของแต่ละท่าน
หนังสือเล่มนี จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ อีกรูปแบบหนึง ทีมงุ่ ส่งเสริ มให้ เกิด
วัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ในระดับบุคคลขึ นภายในกรมทีดนิ ของเรา
หวังเป็ นอย่างยิงว่า เวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้เวทีนี จะนํามาซึงสาระความเพลิดเพลินและช่วย
จุดประกายการแบ่งปั นความรู้ให้ ลกุ โชติชว่ งอย่างต่อเนืองตลอดไป

กองฝึ กอบรม กรมทีดิน
กันยายน 2552

2

3

สารบัญ

เรื อง
ศาลอายัดแล้ วทําไมโอนได้
รอบคอบสักหน่อย
การอายัดทีมิได้ อายัด
การรังวัดทีดนิ ทับทางสาธารณประโยชน์
มหัศจรรย์แห่งเกลือ
แนวเขตไม่แน่นอน
การได้ มาโดยการครอบครอง
และการเพิกถอนโฉนดทีดนิ
เรื องที 8 ธรรมะรอบตัว
เรื องที 9 บันทึกแห่งความทรงจํา

เรื องที 1
เรื องที 2
เรื องที 3
เรื องที 4
เรื องที 5
เรื องที 6
เรื องที 7

ผู้ถ่ายทอด

หน้ า

นายกวี กุศลสิทธารถ
นายขวัญชัย อิมประกฤติ
นายนพพร เจริ ญยศ
นายนิกร สตันยสุวรรณ
นายสุขมุ ทุมเมืองปั ก
นายสุดท้ าย ดวงเงิน
นายสุรฉัตร เจริ ญวัย

1
2
4
7
9
12
14

นายอนันต์ เจริ ญพิทยา
นายอําพล ศักดิพ@ นั ธ์พนม

17
22

4

เรื อง ศาลอายัดแล้ วทําไมโอนได้

นายกวี กุศลสิทธารถ
เจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
มี เ รื อ งเกิ ด ขึ น คื อ ศาลมี คํ า สัง อายัด ที ดิ น น.ส.3 ก. แปลงหนึ ง ซึ ง หนัง สื อ ศาลมาถึ ง
สํานักงานทีดินช่วงบ่ายของวันศุกร์ เจ้ าพนักงานทีดินได้ มีคําสัง ให้ ฝ่ายทะเบียนดําเนินการอายัด
ตามระเบี ยบ ฝ่ ายทะเบียนได้ สัง การให้ เจ้ าหน้ าที ผ้ ูรับผิดชอบลงบัญ ชี อายัด แต่ปรากฏว่า เมื อ
เจ้ าหน้ าทีรับเรื องแล้ วยังไม่ดําเนินการทันที เพราะงานมากจึงได้ เก็บเรื องไว้ ในลิ นซักของตัวเองจน
ล่วงเลยมาถึงวันอังคาร ปรากฏว่าผู้ถูกอายัดซึงเป็ นบิดาได้ มาจดทะเบียนยกให้ กับบุตรโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย
เมือผู้ขออายัดทราบเรื องว่ามีการโอนให้ บุตรของผู้ถูกอายัด จึงไปร้ องเรี ยนศาล (ดีทีไม่
ร้ องเรี ยนอธิ บดีกรมทีดิน) ในขณะนัน ในฐานะผู้บงั คับบัญชาได้ ใช้ สติค่อยๆ แก้ ไขปั ญหา เพราะ
อย่างไรเสียพวกเราชาวดินไม่ได้ มีสว่ นทุจริ ตหากจะได้ รับโทษเพราะด้ วยความประมาทหรื อหลงลืม
ศาลท่านก็คงไม่ลงโทษหนักคิดแล้ วจึงได้ คยุ กับผู้อายัดให้ นําเรื องนี เข้ าสู่การพิจารณาคดีของศาล
ขณะนันเป็
 นทีกล่าวขานของทนายในอําเภอหล่มสักว่า ศาลอายัดแล้ วทีดินยังจดทะเบียนโอนไปได้
อย่างไร
โชคดีทีได้ พบกับผู้พิพากษาทีมีคณ
ุ ธรรม ท่านเป็ นคนหนุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี ท่านเรี ยกไปไต่
สวนตามระเบียบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายถึงสาเหตุของการผิดพลาดครัง นี  คําพูดของท่านทีประทับใจ
ของข้ าพเจ้ า คือ ท่านพูดว่า “ไม่เ ป็ นไรเมื อจดทะเบียนได้ ก็ เพิ กถอนได้ ” หลัง จากนัน ได้ มี คํา
พิพากษาให้ เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ทีดินแปลงนันก็
 มีการขายทอดตลาดและผู้
ซื อได้ คือผู้ขออายัดนัน เอง
จะเห็นได้ ว่าคนเราเมือทํางานด้ วยความตังใจสุ
 จริ ต สิงศักดิ@สิทธิ@ รวมทังคนดี

จะคุ้มครอง
ช่วยเหลือเรา เราในฐานะผู้บงั คับบัญชาเมือถึงเวลาจะตัดสินใจทําอะไรลงไปต้ องใช้ หลักเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไม่ดว่ นลงโทษใครแล้ วเรื องร้ ายๆ จะกลายเป็ นดี
.......................................
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เรื อง รอบคอบสักหน่ อย

นายขวัญชัย
อิมประกฤติ
นายช่างรังวัดอาวุโส
สํานักงานทีดนิ จังหวัดชัยนาท
เมื อ พ.ศ. 2529 ข้ าพเจ้ าดํารงตําแหน่งนายช่างรั งวัด 5 ปฏิ บัติหน้ าที หัวหน้ าฝ่ ายรั งวัด
สํานักงานทีดินจังหวัดชัยนาท เมื อวันที 25 พฤศจิกายน 2529 ได้ รับคําสัง ให้ ออกไปทําการรังวัด
แบ่งแยกในนามเดิม รายนางสํ ารวย ธนะไพบูลย์ โดยผู้ขอมี ความประสงค์แบ่งแยก จํ านวน 4
แปลง เมือไปถึงทีดนิ แปลงทีขอรังวัดได้ ดําเนินการค้ นหาหลักเขตเก่าตามหลักวิชาการรังวัด โดยพบ
หลักเขตเก่าทังหมดอยู

่ในตําแหน่งเดิมตรวจระยะปรากฏว่า ไม่อาจทําการตรวจสอบได้ ว่าถูกต้ อง
หรื อไม่ เนืองจากไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิม จึงทําการรังวัดตามทีผ้ ขู อและเจ้ าของทีดินข้ างเคียงนํา
ทําการรังวัดจนแล้ วเสร็ จ ผู้ขอและเจ้ าของทีดนิ ข้ างเคียงได้ ลงชือรับรองแนวเขตครบถ้ วน
แต่เมื อเดินทางกลับสํ านักงานที ดินได้ นําผลการรั ง วัดมาคํานวณและลงที หมายแผนที
ปรากฏว่า เมือลงทีหมายหลักเขตหมายเลข ค 5378 ไม่อยู่ในตําแหน่งทีควรจะอยู่โดยไม่ขนานกับ
หลักเขตหมายเลข ท 0531 ก็พยายามค้ นหาข้ อบกพร่องตรวจสอบการคํานวณใหม่ ผลการคํานวณ
ก็ ไ ด้ เ ท่าเดิม จึง แน่ ใ จว่าการคํ านวณถูกต้ อง แต่ใ นใจคิด ว่าเครื องคํ านวณอาจคลาดเคลื อน จึ ง
เปลียนเครื องคํานวณใหม่ ผลการคํานวณได้ เท่าเดิม ช่างรังวัดรุ่ นพีในสํานักงานทีดินได้ บอกว่า ค่า
ความต่างของค่าพิกดั ฉากของเส้ นโครงงานหลักฐานแผนทีของเส้ น ก.2 กับ ก.31 มีคา่ พิกดั ฉากไม่
สัมพันธ์ กันไม่อาจนํามาใช้ งานร่ วมกันได้ จึงได้ ตรวจสอบรายการรังวัด ก็พบว่า ในการรังวัดครัง นี 
ดําเนินการยึดโยงจากเส้ นโครงงานเพียงเส้ น ก.2 เท่านันไม่
 ได้ ทําการโยงยึดจากเส้ น ก.31 ใช้ ค่า
พิกดั ฉากเดิมคํานวณบนเส้ นในการปั กหลักบนแนวเขตเท่านัน ไม่เกียวข้ องกับหลักเขตหมายเลข ค
5378 ก็ พยายามทบทวน ช่างรั งวัดรุ่ นพี รวมทัง เพื อนร่ วมงานในสํ านักงานทีดินก็บอกว่า ถูกต้ อง
แล้ วน่าจะดําเนินการต่อไป แต่ความสงสัยคาใจ จึงละทิฐิของตนเองยอมอายไปพบเจ้ าของทีดินผู้
ขออนุญาตตรวจสอบอีกครัง โดยนํารายงานการรังวัดสนามไปตรวจสอบ ทุกๆ ตําแหน่ง ทุกหลักเขต
ทํ าการตรวจสอบใหม่ ในที สุดก็ มาถึ งหลักเขต ค 5378 หลักหมุดตังกล้
 องเพื อโยงยึดได้ ฝังหมุด
หลักฐานไว้ ทุกครั ง จึงทํ าให้ การตรวจสอบเป็ นไปด้ วยดี ทํ าการตรวจสอบระยะโยงยึดใหม่ ภาพ
เหตุการณ์ ในการรังวัดเมือวันที 25 พฤศจิกายน 2529 ก็ปรากฏชัดเจนว่า หลักเขต ค 5378 อยู่ไม่
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ไกลจากหมุดหลักฐานแผนทีทีตงกล้
ั  องพบว่า จดรายการโยงยึดผิดจากระยะ 0.0800 เป็ น 0.1800
เมือนําระยะ 0.0800 มาคํานวณก็ได้ ค่าพิกัดฉากใหม่ โดยค่าพิกัดฉากใหม่ทีทําได้ เมือนํามาลงที
หมายแผนทีตําแหน่งของหลักเขต ค 5378 ขนานกับหลัก ท 0531 ตามข้ อเท็จจริ งในที ดิน จึงได้
ดําเนินการต่อไป นําเลขท้ ายของหลักเขตนันมาซื

อฉลากกินแบ่ง ปรากฏว่า ถูกเลขท้ าย 3 ตัว ได้ คา่
คนงานรังวัด จึงเป็ นเครื องเตือนใจน่าจะมีความรอบคอบในการทํางานไม่ต้องเสียเวลาปวดหัว

…………….

7

เรื อง การอายัดทีมิได้ อายัด

นายนพพร เจริ ญยศ
เจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดจันทบุรี
สาขาท่าใหม่

เมื อครั ง ดํ ารงตํ า แหน่ง นักวิ ช าการที ดิน 6 หัวหน้ างานนิ ติกรรม สํ านักงานที ดินจัง หวัด
สกลนคร มีเหตุการณ์ ต้องจดจําไว้ จนครบวาระเกษี ยณอายุราชการ ก็คือ ถูกฟ้องเป็ นจําเลยในคดี
เป็ นครั ง แรกของชี วิตราชการ และก็ เป็ นคดีต่อๆ มาอี กหลายเรื องหลายคดี แต่ก็สามารถหลุดพ้ น
บ่วงกรรมมาได้ จนถึง ณ วันนี 
เหตุการณ์ทีเกิดขึ นในขณะนัน สืบเนืองจากศาลจังหวัดสกลนครได้ มีหนังสืออายัดทีดินทีมี
โฉนด ซึงโฉนดทีดินมีเนื อทีประมาณ 20 ไร่ เศษ แต่ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือ ศาลมีคําสัง ให้
อายัดทีดนิ จํานวน 1 ไร่ เมือเจ้ าหน้ าทีศาลนําหนังสือมาส่งสํานักงานทีดินจังหวัด (เหตุทีเจ้ าหน้ าที
ศาลนํ าหนัง สื อมาส่ง เอง เนื อ งจากสํ า นักงานที ดิ นและศาลจัง หวัดอยู่ใ นบริ เ วณศูนย์ ราชการ)
เจ้ าหน้ าที ล งรั บหนังสื อและนํ าเสนอเจ้ าพนักงานที ดิน (ผู้ลงรั บหนัง สื อเป็ นนักการภารโรง) เจ้ า
พนักงานทีดนิ ก็ได้ พิจารณาตามหนังสือศาลฯ แล้ ว มีข้อสงสัยว่า อายัดตรงไหน เนืองจากตามโฉนด
มีเนื อที 20 ไร่เศษ แต่ให้ อายัดไว้ เพียง 1 ไร่ เจ้ าพนักงานทีดนิ จังหวัดก็เกษี ยนหนังสือกลับออกมาว่า
อายัดตรงไหน เนืองจากตามโฉนดมีเนื อที 20 ไร่ เศษ แต่ศาลสัง ให้ อายัดไว้ เพี ยง 1 ไร่ ไม่ปรากฏ
รายละเอี ยด จึง ให้ แ จ้ ง ศาลฯ ทราบ ปรากฏว่าผู้ล งรั บหนัง สื อซึง เป็ นนักการภารโรงเห็นว่า เจ้ า
พนักงานแทงหนังสือออกมาและมีเหตุขดั ข้ อง ก็ด้วยความปรารถนาดี รี บโทรแจ้ งเจ้ าหน้ าทีศาลที
นํ าหนัง สื อมาส่ง ให้ ม ารั บหนัง สื อคื นไป แต่ปรากฏหลักฐานการลงรั บในสมุดลงรั บหนัง สื อของ
สํานักงานทีดนิ เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็มิได้ หมายเหตุไว้ เป็ นหลักฐานว่า ได้ รับหนังสือคืนไปแล้ วแต่อย่างใด
ซึง ประเด็นตามกรณีนี ถือว่าเป็ นความบกพร่องอย่างร้ ายแรง เพราะเป็ นหลักฐานประการหนึงทีเป็ น
สาเหตุให้ เกิดประเด็นฟ้องร้ องเป็ นคดีขึ นมา ซึง ข้ อเท็จจริ ง เจ้ าหน้ าทีศาลมารับหนังสือคืนไปตามคํา
บอกของนักการภารโรงผู้ลงรั บหนัง สื อแล้ วไม่ปรากฏว่า มี การแก้ ไขหนังสื อของศาลกลับคืนให้
สํานักงานทีดินแต่ประการใด โดยไม่ทราบเหตุผล การดําเนินการในขันตอนการอายั

ดจึงไม่เกิดขึ น
เท่ากับว่า มิได้ มีการอายัดโฉนดทีดนิ ตามคําสัง ศาลทีให้ อายัดแต่ประการใด และข้ อเท็จจริ งนี  มีการ
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ฟ้องคดีกนั อยูใ่ นชันศาล

ซึง อยูใ่ นขันตอนกระบวนการพิ

จารณาของศาล เหตุการณ์ก็ยงั ไม่เกิดขึ นใน
ขณะนันโดยทั

นที จึงไม่มีเหตุการณ์ ผิดปกติขึ นแต่ประการใด เนืองจากการพิจารณาของศาลตาม
กระบวนการพิจารณาต้ องใช้ เวลานาน
ต่อมาเป็ นเวลาล่วงเลยมาเป็ นปี เจ้ าของโฉนดทีดินก็นําโฉนดแปลงทีมีเหตุการณ์ดงั กล่าว
มาขอทํ านิติกรรมโอนขาย (ซึงคาดว่าเจ้ าของที ดินทราบดีอยู่แล้ วว่าทีดินมี ปัญหาติดอายัด) แต่
เจ้ า ของที ดิ น ได้ นํ า โฉนดมาขอตรวจสอบกับ เจ้ า หน้ า ที สํ า นัก งานที ดิ น แล้ ว ได้ รั บ คํ า ตอบจาก
เจ้ าหน้ าทีว่า สามารถโอนได้ ไม่มีสาเหตุขดั ข้ อง (ไม่มีอายัด) เจ้ าของโฉนดจึงนําโฉนดมาขอทํานิติ
กรรมโอนขายทีดนิ เจ้ าหน้ าทีก็รับคําขอ ดําเนินการสอบสวนตามระเบียบและเสนอผ่านหัวหน้ างาน
นิติกรรม และเสนอให้ หวั หน้ าฝ่ ายทะเบียนจดทะเบียน ซึงดําเนินการตามระเบียบและขันตอนการ

ทํ านิติกรรมทุกประการ หลังจากจดทะเบียนโอนไปแล้ ว ต่อมาไม่นานก็ ได้ รับหมายศาลตกเป็ น
จําเลยในคดี จําเลยที 1 คือ หัวหน้ าฝ่ ายทะเบียน จําเลยที 2 คือ หัวหน้ างานนิติกรรม จําเลยที 3
คือ เจ้ าหน้ าทีผ้ สู อบสวน ข้ อหาปฏิบตั หิ น้ าทีโดยมิชอบ มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เมือตกเป็ นผู้ต้องหาถูกฟ้องดําเนินคดีความรู้ สึกในขณะนัน ความวิตกกังวล ไม่ต้องพูดถึง
แม้ ในใจจะมีความรู้ สึกทีดีตอ่ ตนเองและพวกว่า เราเป็ นผู้สจุ ริ ต ไม่มีเจตนาทุจริ ต เราปฏิบตั ิหน้ าที
ตามระเบียบและรอบคอบแล้ ว ไม่น่าจะมีความผิด แต่เมือถูกฟ้องดําเนินคดีย่อมต้ องมีความวิตก
กังวลอย่างหลีกเลียงไม่ได้ เพราะคดีนี เป็ นคดีแรกทีถกู ฟ้องอย่างเป็ นทางการต่อศาลฯ หลังจากรับ
ราชการมานาน 20 ปี เศษ (อายุราชการในขณะนัน)
 เมือถูกฟ้องจําต้ องแก้ ตา่ งโดยขอให้ พนักงาน
อัยการเป็ นทนายแก้ ตา่ งให้ และในทางปฏิบตั ิได้ ปรึ กษาหารื อกันและตกลงกันว่า เราต้ องไปขอพบ
โจทก์ ผู้ฟ้องคดีและเรี ยนข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ เมือไปพบผู้เสียหายและแจ้ งข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ ผู้ฟ้อง
คดีก็เข้ าใจและยอมรับว่าตนเองไม่มีเจตนาทีจะฟ้องร้ องเจ้ าหน้ าทีแต่ประการใด แต่ได้ แต่งตังทนาย

ไปให้ จดั การดําเนินการในเรื องนี  ทนายจึงดําเนินการฟ้องร้ องเจ้ าหน้ าที ผู้เสียหายเพียงต้ องการให้
ได้ ทีดนิ จํานวน 1 ไร่ และบ้ านทีปลูกอยูบ่ นทีดนิ เป็ นกรรมสิทธิ@ของตนเท่านัน เนืองจากผู้เสียหายได้
ตกลงซื อทีดินจากเจ้ าของทีดิน ทําสัญญากันเองแต่ยงั ไม่ได้ จดทะเบียนทีสํานักงานทีดิน เนืองจาก
ขัดข้ องทีดนิ ติดภาระจํานองและผู้เสียหายก็ได้ ฟ้องดําเนินคดีกบั เจ้ าของทีดินอยู่ทีศาลแล้ ว เรื องอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล เป็ นประเด็นปั ญหาหลักทีต้องแก้ ไข ข้ าพเจ้ าจึงได้ ไปเรี ยนข้ อเท็จจริ ง
ให้ เจ้ าของโฉนดทีรับโอนทราบ (ซึงประเด็นนี  ผู้รับโอนน่าจะทราบดีอยู่แล้ ว เพราะเรื องอยู่ระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาล เจตนาอาจจะเป็ นการโอนโดยฉ้ อฉล เพื อเปลี ยนแปลงกรรมสิทธิ@ ไปยัง
บุคคลอืน เพือให้ ย่งุ ยากต่อการบังคับคดี ก็เป็ นได้ ) ซึงผู้โอน (เจ้ าของทีดินตามโฉนด) และผู้รับโอน
(ผู้ซื อ) รับทราบแล้ ว และยินยอมทีจะแบ่งโฉนดทีดนิ บางส่วน 1 ไร่ (จากเนื อทีทงหมด
ั
20 ไร่ ) พร้ อม
สิงปลูกสร้ างบนเนื อที 1 ไร่ ซึงเป็ นของผู้เสียหาย (ผู้ฟ้องคดี) สร้ างขึ นเอง พร้ อมทังให้
 คํามัน ว่าจะ
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โอนทีดินตามโฉนด จํานวน 1 ไร่ พร้ อมสิงปลูกสร้ างให้ แก่ผ้ ูฟ้องคดี (ผู้เสี ยหาย) เมื อได้ แบ่งแยก
โฉนดทีดนิ แล้ ว
เมือข้ อเท็จจริ งปรากฏเช่นนี  แนวทางแก้ ไข ขันต่
 อไป คือ ไปพบท่านอัยการเรี ยนชี แจงให้
ท่านทราบถึงข้ อเท็จจริ งจากการเจรจาดังกล่าว และขอให้ ท่านเรี ยกผู้ฟ้องคดีมาไกล่เกลียและทํา
บันทึกข้ อตกลงไว้ เป็ นหลักฐาน และให้ เจ้ าของที ดินตามโฉนดมายืนคําขอแบ่งแยกเพื อโอนทีดิน
ให้ แก่ผ้ เู สียหาย จํานวน 1 ไร่
สรุป คดีเป็ นอันสิ นสุด เมือผู้ฟ้องคดียินยอมถอนฟ้องคดีให้ แก่พวกเราทัง 3 คน แต่
กว่าคดีจะถึงทีสดุ ด้ วยการถอนฟ้องคดี ก็ต้องเป็ นทุกข์ เป็ นกังวลกันอย่างยิง ซึงข้ อเท็จจริ งบางกรณี
ไม่ อ าจเปิ ดเผยได้ เพราะเป็ นเรื อ งภายในองค์ ก รจึ ง ตัด ตอนมาเฉพาะที จ ะเปิ ดเผยได้ เ ป็ น
ประสบการณ์และองค์ความรู้ตอ่ ไป
กฎหมาย ระเบียบ คําสัง ทีเกียวข้ อง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คําสัง กระทรวงมหาดไทย ที 635/2547 ลงวันที
21 ธันวาคม 2547
ข้ อเตือนสติ
การอายัดเป็ นเรื องสํ าคัญ ต้ องปฏิ บัติโดยละเอี ยดรอบคอบและเคร่ งครั ดในทางปฏิ บัติ
บุคคลทีไม่เกียวข้ องหรื อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้ องระวังอย่าให้ มามีสว่ นรับผิดชอบเช่นกรณีนี  และต้ องมี
คําสัง แต่งตังเจ้
 าหน้ าทีรับผิดชอบโดยตรงเพือรับผิดชอบงานสําคัญ เพราะถ้ าผิดพลาดโดยประการ
ใดๆ ก็ตาม ก็อาจเป็ นสาเหตุนําไปสูก่ ารถูกฟ้องเป็ นจําเลยในคดีได้

.......................................
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เรื อง การรั งวัดทีดินทับทางสาธารณประโยชน์

นายนิกร สตันยสุวรรณ
เจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดจันทบุรี

เมือครัง ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายรังวัด สํานักงานทีดินจังหวัด ได้ มีเจ้ าของทีดินรายหนึง
มายื นขอสอบเขตโฉนดที ดิน ซึงออกโดยการเดินสํ ารวจออกโฉนดทีดิน ตามมาตรา 58 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายทีดนิ ประมาณ 10 แปลง ออกโดยมีหลักฐานเดิม คือ น.ส.3 ก. เมือช่างรังวัด (คน
เดียว) ได้ ทําการรังวัดเสร็ จส่งเรื องให้ หวั หน้ างานตรวจตามระเบียบการรังวัดแล้ ว ได้ เสนอเรื องให้
ข้ าพเจ้ าตรวจสอบความถูกต้ อง เพือเสนอเจ้ าพนักงานที ดินสัง การและถอนจ่าย เมือข้ าพเจ้ าได้
ตรวจเรื องปรากฏว่า ทีดนิ แต่ละแปลงเนื อทีเกินมาทุกแปลงๆ ละ 8 – 10 ตารางวา ทังที
 ช่างผู้ทําการ
รั ง วัดรายงานว่า หลัก เขตเก่ า อยู่ครบและเสนอให้ แ ก้ รูป แผนที เ นื อ ที ตามมาตรา 69 ทวิ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที ดิน ทํ าให้ ข้ าพเจ้ าสงสัยว่า ทํ าไมเนื อ ที ทีเ กิ นมาของแต่ล ะแปลงจึง มี ข นาด
ใกล้ เคียงกัน จึงได้ เอารูปแผนทีในกระดาษบาง (ร.ว.9) ครอบดูกบั รู ปแผนทีในระวาง ปรากฏว่า ทุก
แปลงทับทางสาธารณประโยชน์ ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยกช่างผู้ทําการรังวัดมาสอบว่า ผู้ขอนํารังวัดทับทาง
หรื อไม่ ซึง ช่างก็ยอมรับว่านําทับทางจริ ง เนืองจากเมือครัง เดินสํารวจเจ้ าของทีดินไม่มีเจตนาจะยก
ให้ เป็ นทางสาธารณประโยชน์ ข้ าพเจ้ าจึงแจ้ งให้ ช่างรังวัดทราบว่า ในเมือผู้ขอรับโฉนดทีดินก็เป็ น
การยอมรับแล้ วว่า ทีดินของตนเองจดทางสาธารณประโยชน์และทีดินก็มีสภาพเป็ นทางสัญจร อีก
ทัง ผู้ปกครองท้ องที ก็รับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ แล้ วจึงไม่อาจแก้ ไขได้ แต่ผ้ ูขอก็ ยัง
พยายามหาคนมาขอร้ องให้ ข้าพเจ้ าผ่านเรื องให้ ซึงข้ าพเจ้ าก็พยายามอธิบายชี แจงให้ ทราบว่า ไม่
สามารถดําเนินการให้ ได้ และให้ ชา่ งรังวัดผู้ทําการรังวัดไปดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
เรื องนี ถ้ าไม่มีความรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน และเสนอความเห็นให้ เจ้ าพนักงานทีดินสัง
แก้ ไขรายละเอียดรูปแผนทีและเนื อที อาจจะเกิดความผิดพลาดและถูกผู้บงั คับบัญชาตําหนิได้
ทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นเป็ นประสบการณ์ ส่วนหนึงจากการทํางานในชีวิตราชการทีผ่านมา
ของข้ าพเจ้ า ซึงฟั งดูแล้ วหลายท่านคงคิดว่า เป็ นเรื องเล็กน้ อยซึงธรรมดามาก แต่ท่านทังหลายคง

เคยได้ ยินคํากล่าวทีวา่ “เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว” หรื อ “ผีเสื อขยับปี กทําให้ เกิดพายุ” ซึงเป็ น
ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ แต่สามารถใช้ อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ การทีใครสักคนทําอะไร
ย่อ มมี ผ ลกระทบกับใครสัก คนหรื อ หลายๆ คน และเมื อ ใครหลายคนไม่ล งมื อ ทํ า อะไร ย่อ มมี
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ผลกระทบมากมายจนไม่อาจคาดเดาได้ แต่ถ้าหลายๆ คนร่ วมกันทําอะไรย่อมเกิดผลใหญ่หลวง
มากมายในทิศทางเดียวกัน ดังนัน การจะทําอะไรก็ควรระมัดระวัง เพราะเพียงสิงเล็กๆ น้ อยๆ อาจ
กระทบต่อไปถึงเรื องใหญ่ๆ อย่างคาดไม่ถึง
.......................................
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เรื อง มหัศจรรย์ แห่ งเกลือ

นายสุขมุ ทุมเมืองปั ก
เจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดนครราชสีมา
สาขาปั กธงชัย
เหตุและประสบการณ์ทีจะเล่าต่อไปนี  ข้ าพเจ้ าขออธิฐานว่า อย่าให้ มนั ได้ เกิดขึ นกับผู้หนึง
ผู้ใดอีกเลย โดยเฉพาะ “ชาวดิน” ทีออกปฏิบตั ิงานรังวัดทีกล่าว ดังนี ....ก็เพียง....รู้ สึกว่า.....สิงหรื อ
เหตุทีเกิดขึ นและผ่านมานานกว่า 30 ปี มันยังเกาะติดอยู่ในความทรงจําของผู้เขียนมาโดยตลอด
ดัง เหมื อ นกับ ว่ า มัน จะเป็ นแขนที ส ามงอกออกมาเป็ นส่ ว นเกิ น ของร่ า งกาย...แต่ . ..มัน ก็ มิ ไ ด้
หมายความว่า เป็ นส่วนเกินทีไร้ ประโยชน์เสียทีเดียว
เรื องของเรื อง ในช่วงปี พ.ศ. 2514-2522 ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิราชการในตําแหน่งเจ้ าหน้ าทีทีดิน
อยูท่ ีสํานักงานทีดนิ อําเภอสูงเนิน เช้ าตรู่ ของวันหยุด (ความทีในสมัยนัน เจ้ าหน้ าทีของสํานักงาน
ทีดนิ มีน้อย การออกปฏิบตั งิ านในวันหยุดเป็ นเรื องปกติ) ในฤดูร้อน ปี ใด ไม่แจ้ งชัด ข้ าพเจ้ าออกทํา
หน้ าทีรังวัดเพือออกเอกสารสิทธิ@ตามทีได้ นดั หมายไว้ กับคู่กรณี ทีมีข้อพิพาทกันในเรื องแนวเขตที
ติดต่อกัน สาเหตุน่าจะมาจากสภาพพื นที ซึงเปลี ยนแปลงไป สภาพพื น ทีดงั กล่าว ซึงเราเรี ยกว่า
“คันนา” ซึง เป็ นแนวเขตของ “บิ งนา”1
ฝ่ ายหนึง
อ้ างว่า มันขยับเข้ ามาในพื นทีของตน
ฝ่ ายหนึง
อ้ างว่า มันเป็ นอย่างนี มานานแล้ ว
ต่างฝ่ ายต่างอ้ างหลักฐาน ซึง ไม่ชดั เจนคลุมเครื อทังสองฝ่

าย
กํานัน ผู้ซงึ ข้ าพเจ้ าได้ เชิญและขอให้ ร่วมเป็ นพยานในการปฏิบตั งิ านของข้ าพเจ้ า เนืองด้ วย
เป็ นบุคคลทีคกู่ รณีทงสองฝ่
ั
ายเกรงใจ ได้ ทําหน้ าทีกํานัน โดยการไกล่เกลียลูกบ้ านทังสองฝ่

ายและ
ปรามไม่ให้ มีเหตุทะเลาะเบาะแว้ งกัน แต่คกู่ รณีโต้ แย้ งกันไปโต้ แย้ งกันมาตังแต่
 สายกระทัง เทียงวัน
ขอเสริ มเกินเลยสักหน่อยว่า.......ผู้เขียนเคยได้ รับการผ่าตัดลําไส้ เมือ 10 ปี มาแล้ ว ด้ วย
เหตุทีรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็ นนิจ และเมือมีการต้ องดืมตามมารยาท จนกลายเป็ นคน
ชอบดืม (ไม่ใช่ “นักดืม” นะครับ) ในช่วง พ.ศ.นัน มีประเพณีการดืมอยู่อย่างหนึง คือ ต้ องโรยเกลือ
ป่ นเล็กน้ อยลงไปในแก้ วเหล้ า นัยว่าแก้ อาการ “แฮงค์” ไม่ให้ โหยเมือหยุดดืมหรื อเมือเวลาสร่ างเมา
และเชือกันว่ายืดเวลาดืมได้ นานขึ น (แหม...หากเป็ นเรื องอืนคงดีนะ)

1

บิง นา หมายถึง ผืนทีนาทีแบ่งเป็ นแปลงเล็กๆ สําหรับปลูกข้าว ชาวโคราชเรี ยนว่า “บิ.งนา”
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ท่านทีหลวมตัวอ่านมาถึงบรรทัดนี  ต้ องไม่ลืมว่าข้ าพเจ้ าไม่ใช่นกั ดืมเป็ นเพียงชอบดืมจวบ
จนปั จจุบนั นี  ขอยืนยัน นัง ยันและนอนยัน เปิ ดยันด้ วยรอยแผลจากการผ่าตัดทีหน้ าท้ องได้ ทุกเมือ
หากว่าจะมีการพิสจู น์สอบสวน
ดังนัน ก่อนออกไปทําการรังวัดทุกครัง ข้ าพเจ้ าจะต้ องพกห่อเกลือห่อเล็กๆ ติดตัวไปด้ วย
เสมอเหตุการณ์ในวันรังวัดดังกล่าว เมือทังสองฝ่

ายตกลงกันไม่ได้ ล่วงเลยเวลาอาหารกลางวันและ
หากข้ าพเจ้ าไม่สามารถยุติปัญหาหรื อไม่สามารถรั งวัดได้ สําเร็ จ งานก็ต้องไม่สําเร็ จต้ องออกมา
รังวัดเรื องเดิมใหม่อีก พรุ่งนี ...มะรื นนี ก็ต้องมาเริ มต้ นทีแห่งนี ใหม่
เมือเหตุการณ์เป็ นเช่นนี  ในยามนัน ข้ าพเจ้ าคิดได้ เพียงว่าข้ าพเจ้ าต้ องกัดฟั นระงับอาการ
ทังปวง
 และลงมือทําหน้ าทีตอ่ ด้ วยการให้ ผ้ ซู งึ ไม่เกียวข้ องกับการพิพาทของทังสองฝ่

าย ช่วยดึงเทป
วัดระยะออกไปพร้ อมกับพูดอย่างมัน ใจว่า “แนวเขตมันน่าจะอยู่ในแนวนี แหละ” พอเทปวัดระยะ
ถูกดึงออกไปได้ ประมาณ 10 เมตร เหตุไม่คาดฝั นก็เลยเกิดขึ น เมือคูก่ รณีฝ่ายหนึงได้ ใช้ มีดพร้ าหวด
ฟั นเทปวัดระยะขาดสะบันทั
 นที และพูดด้ วยอารมณ์ฉนุ เฉี ยวว่า “มันไม่ใช่แนวนี ” และทังสองฝ่

าย
ต่างคุมเชิงกัน ขยับมีดพร้ าทีถือมาฝ่ ายละเล่ม ทุกคนทีอยูใ่ นเหตุการณ์ตา่ งสงบนิง
ข้ าพเจ้ าได้ แต่ยืนมองเทปวัดระยะทีขาดด้ วยความรู้ สึกทีไม่สามารถบรรยายได้ แต่ปลอบ
ขวัญตัวเองด้ วยการล้ วงห่อเกลื อออกมา ใช้ นิ วแตะนํ า ลาย จุ่มลงที ห่อเกลื อแล้ วเอามาแตะที ลิน
กลืนลงคอด้ วยนํ าลายทีเหนียวหนืดพร้ อมกับนึกขอบคุณห่อเกลือมหัศจรรห์ห่อนันมาจนถึ

งทุกวันนี 
(ในเวลานันเกลื
 อทีข้าพเจ้ ากลืนลงไปสุดแสนจะอร่อย รสชาติเยียมยอดทีสดุ เท่าทีเคยชิมมา)
เมือกํานันเริ มต้ นเคลือนไหวด้ วยการเดินไปกันกลางระหว่

างคูก่ รณีทงสองฝ่
ั
าย ข้ าพเจ้ าจึง
ได้ ทําหน้ าทีทตู เจรจาด้ วยใจระทึก คูก่ รณีนิงแสดงอาการคล้ ายกับว่า จะเอายังไงดีหว่า จนกระทัง
เวลาล่วงเลยไปจนถึงสีโมงเย็น (เป็ นครัง แรกและครัง เดียวในชีวิตทีใช้ เวลาในการรังวัดทีแปลงเดียว
ยาวนานทีสดุ )
“เจ้ านาย หิวข้ าวหรื อยังครับ” เสียงคูก่ รณีเปรยดังๆ
“ผมยังไม่ได้ กินข้ าวเช้ าเลยครับ” ข้ าพเจ้ าตอบไปแบบเหนือยๆ
“ว่ายังไง ก็วา่ ตามกันไปเลยครับ” คูก่ รณีอีกฝ่ ายบอก
เหตุการณ์ดําเนินต่อไปด้ วยการต่อเทปวัดระยะ สองฝ่ ายช่วยกันดึงเทปวัดระยะด้ วยความ
เงียบงัน ผู้เขียนก็จดบันทึกระยะและรายละเอียดลงบนกระดาษให้ พยานเซ็นชือรับรองทุกรายการ
ด้ วยความรู้สกึ ขันทีคกู่ รณีไม่พดู กันแต่ชว่ ยกันดึงเทปวัดระยะให้ เป็ นการออกรังวัดทีมีทงความทุ
ั
กข์
จากการอดข้ าว ทุกข์จากการกลัวคูก่ รณีทําร้ าย และความสุขอย่างทีสดุ ทีสามารถทํางานครัง นันได้

สําเร็ จ
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ณ วันนี  (20 สิงหาคม 2552 เวลา 19.00 น.) วันทีข้าพเจ้ าต้ องนับถอยหลังเหลือเวลาทีจะ
อาลัยในอาชี พที ข้าพเจ้ าคิดว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับผิดชอบมาด้ วยความเต็มใจและเต็มที ตลอดเวลาที
ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิหน้ าที มา และเหลืออีกไม่กีวนั ทีข้าพเจ้ าก็จะเสร็ จสิ นการทําหน้ าทีและภาระทีทาง
ราชการมอบหมายให้ ทํายิงใกล้ วันก็ ดูเหมื อนว่า เวลามันเร็ วขึน กว่าปกติ เมื อกรมที ดินได้ จัดทํ า
โครงการถ่ายทอดความรู้ จากผู้เกษี ยณอายุราชการ ข้ าพเจ้ าจึงคิดจะเล่าประสบการณ์ทีตนเองคิด
ว่า “น่าจะเล่า-น่าจะเขียน” ให้ ชาวดินได้ อ่านเล่นๆ ขําๆ เป็ นการคลายความเครี ยดจากการบริ การ
ประชาชนซึง เป็ นงานอันหนักหน่วงซึง เราชาวดินก็เต็มใจบริ การมาโดยตลอด
รอเอาไว้ ปีหน้ า คณะผู้จัดทํ าเห็นว่าพอจะเป็ นแนวคิดได้ บ้างสํ าหรั บชาวดิน ข้ าพเจ้ าจะ
เขียนเล่าเรื องขําๆ จากประสบการณ์ให้ ได้ อารมณ์ ขนั ทีบรรเจิดกว่านี  เพราะ... เวลานัน ข้ าพเจ้ าก็
เป็ นข้ าราชการบํานาญไม่มีงานในหน้ าทีต้องรับผิดชอบ (ว่างงาน) ครับ
ขุมความรู้ ทได้
ี จากเรื องเล่ า
- ให้ เกียรติเป็ นกลางกับทุกฝ่ าย รับฟั งปั ญหา
- อธิบายขันตอนการทํ

างาน ชี ให้ เห็นถึงผลได้ ผลเสียในด้ านเวลาและค่าใช้ จา่ ย
กลยุทธ์ ในการทํางาน
- ให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับราษฎร ทัง 2 ฝ่ าย
- สร้ างความเข้ าใจทีดีแก่ทกุ ฝ่ ายเพือให้ เกิดการยอมรับ
แก่ นความรู้ ทีสรุ ปได้
- พูดจาสุภาพ วางตัวเป็ นกลาง เข้ าใจสถานการณ์ สิงแวดล้ อม
- คนพื นทีเป็ นทีพงึ ของเราได้
..........................
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เรื อง แนวเขตไม่ แน่ นอน

นายสุดท้ าย ดวงเงิน
นายช่างรังวัดชํานาญงาน
สํานักงานทีดนิ จังหวัดชัยภูมิ
หากจะกล่าวถึงหน้ าทีหลักของเจ้ าพนักงานทีดิน คงจะหนีไม่พ้นการออกเอกสารสิทธิ การ
โอนสิทธิ หรื อกรรมสิทธิให้ กบั ประชาชน การดําเนินการในส่วนนี จะต้ องอาศัยองค์ความรู้ ทางด้ าน
กฎหมาย และเทคนิคต่างๆ เข้ ามาประกอบกัน อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของเจ้ าพนักงานทีดิน
นันเลี
 ยงไม่ได้ ทีจะต้ องพบปะพูดคุย ทําความเข้ าใจกับประชาชนผู้ยืนคําร้ องหรื อผู้มีส่วนเกี ยวข้ อง
เมื อ เป็ นเช่ น นี ย ่ อ มต้ อ งมี ปั ญ หาไม่ ม ากก็ น้ อ ย ดัง นัน เราจึ ง ต้ อ งอาศัย ปฏิ ภ าณไหวพริ บ และ
ประสบการณ์มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึ น
เหตุการณ์ทีข้าพเจ้ าจะเล่าต่อไปนี  เป็ นเพียงเรื องหนึงทีข้าพเจ้ าจดจําได้ จากหลากหลาย
เหตุการณ์ หลากหลายประสบการณ์ ทีผา่ นนามานับหลายปี มีทงเรื
ั   องทีนา่ ประทับใจ และเรื องทีไม่
น่าจดจํา โดยเรื องนี เป็ นเรื องทีข้าพเจ้ าจะเล่าถ่ายทอดให้ แก่ช่างรังวัดรุ่ นต่อๆ ไปเพือเป็ นอุทาหรณ์
กล่าวคือ ข้ าพเจ้ าดํารงตําแหน่งนายช่างรังวัดชํานาญงาน สํานักงานทีดินจังหวัดชัยภูมิ เหตุการณ์
เกิดขึ นเมือปี พ.ศ.2550 เดิมทีดินแปลงนี มีชือเพี ยงคนเดียวเป็ นเจ้ าของทีดิน ต่อมาผู้เป็ นเจ้ าของ
ทีดนิ ได้ มีการแบ่งแยกโฉนดทีดนิ ให้ กบั ลูกๆ แต่ละคนออกเป็ นหลายแปลง และลูกแต่ละคนก็ได้ ขาย
เปลียนมือให้ แก่ผ้ อู ืนไปเป็ นบางแปลง ซึง ข้ าพเจ้ าได้ รับคําสัง ให้ ไปรังวัดสอบเขตทีดนิ ดังกล่าว
ต่อมาบุคคลผู้ซื อต่อจากลูกได้ ยืนคําร้ องขอสอบเขตทีดิน เนืองจากไม่ทราบแนวเขตทีดิน
เพราะสภาพทีดินไม่มีคนั นา ไม่มีการล้ อมรัว เพือแสดงแนวเขต ตามมาตรา 58 ตรี แห่งประมวล
กฎหมายทีดนิ ในขณะทีข้าพเจ้ าทําการรังวัดสอบเขตทีดินอยู่นนั  ปรากฏว่าเจ้ าของทีดินกับเจ้ าของ
ทีดินข้ างเคียงไม่สามรถตกลงแนวเขตกันได้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ นําหลักฐานการรังวัดทีดิน เมือครัง ออก
น.ส.3 ก มาชี แจงให้ คกู่ รณีแต่ละฝ่ ายทราบ กล่าวคือ น.ส.3 ก จะมีระยะความกว้ าง ยาว ของทีดิน
แต่ละด้ านปรากฏอยู่ ทําให้ ผ้ ขู อและทีดนิ ข้ างเคียงสามารถตกลงแนวเขตกันได้
หลังจากนัน ผู้เป็ นเจ้ าของทีดินข้ างเคียงได้ มาโวยวายทีสํานักงานทีดิน 3-4 ครัง ด้ วยกิริยา
ทีไม่สภุ าพ และกล่าวหาว่า ข้ าพเจ้ ากับภรรยาของเจ้ าของทีดินทํางานทีเดียวกัน มีความสนิทสนม
กัน จึงทําให้ การรังวัดเกิดความลําเอียงเข้ าข้ างพวกเดียวกัน และทําการรังวัดสอบเขตทีดินโดยไม่
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ยุติธรรม โดยในวันทํ าการรั งวัดข้ าพเจ้ าก็ ได้ พิจารณาจากข้ อเท็จจริ งตามที ปรากฏ ประกอบกับ
หลักฐานการรังวัดทีดินเมือครัง ออก น.ส.3 ก และได้ ชี แจงว่า ในวันทําการรังวัดคู่กรณีแต่ละฝ่ ายก็
สามารถตกลงกันได้ และเข้ าใจร่ วมกันแล้ ว ผู้ขอและทีดินข้ างเคียงจึงได้ ร่วมกันนําทําการปั กหลัก
เขตทีดนิ ให้ อีกครัง คูก่ รณีทงสองฝ่
ั
ายก็ได้ ลงลายมือชือรับรองแนวเขตทีดินนันแล้
 ว ภายหลังจากที
ข้ า พเจ้ าได้ ชี แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ดัง กล่ า วไปแล้ ว คู่ก รณี ก็ ยัง ไม่ส ามารถตกลงกัน ได้ ข้ า พเจ้ า จึ ง ได้
ตัดสินใจให้ นําคุณตาซึง เป็ นพ่อของเจ้ าของทีดินข้ างเคียงมาช่วยพูดคุยเจรจากัน จนสามารถตกลง
กันได้
ข้ อเท็จจริ งดังกล่าวข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าได้ นําหลักนิตธิ รรม และจรรยาบรรณของข้ าราชการเข้ า
มาใช้ ประกอบการตัดสินใจในการแก้ ไขปั ญหา กล่าวคือ หลักนิติธรรมนี เป็ นหลักแห่งความเสมอ
ภาค การทํางานใดๆ ก็ตาม หากเราทําด้ วยความบริ สทุ ธิ@ยตุ ิธรรม ไม่เอนเอียงไปข้ างใดข้ างหนึง ก็
ไม่จําเป็ นที เราจะต้ องไปหวันไหวกับคําครหา เพี ยงแต่เรายึดมัน ในหลักการของตนเองเท่านัน ก็
เพียงพอ ข้ าพเจ้ าหวังว่า เรื องเล่าดังกล่าวคงจะเป็ นอุทาหรณ์ และเป็ นประโยชน์แก่นายช่างรังวัดรุ่ น
ต่อๆ ไปไม่มากก็น้อย

.......................................
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เรื อง การได้ มาโดยการครอบครองและการเพิกถอนโฉนดทีดิน

นายสุรฉัตร เจริ ญวัย
เจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดหนองคาย
สาขาโพนพิสยั
นายสมภาร พรมทะรื อ กับผู้ถือสิทธิ รวม 4 คน ได้ ยืนคําขอได้ มาโดยการครอบครองตาม
คําขอที 7043/47 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2547 โดยอ้ างว่า ทีดินตามโฉนดทีดินเลขที 13041 ตําบล
จุมพล อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ซึง มีชือนางสาวนิภา ระงับพยัญ เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ@โดย
ออกโฉนดทีดินตามมาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายทีดิน จากหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที 3976
ตํ า บลจุม พล อํ า เภอโพนพิ สัย จัง หวัด หนองคาย ซึ ง ในขณะออกโฉนดที ดิ น นัน นางสาวนิ ภ า
ระงับพยัญ เป็ นผู้มีชือใน น.ส.3 ก. แต่มิใช่เป็ นผู้มีสิทธิ ในที ดิน เนื องจากที ดินดังกล่าว นางสาว
นิภา ระงับพยัญ ได้ ฟ้องขับไล่ นายสมภาร พรมทะรื อ กับผู้ถือสิทธิ รวม 4 คน และศาลอุทธรณ์
ภาค 4 ได้ มีคําสัง คดีหมายเลขแดงที 2771/2544 ลงวันที 21 ธันวาคม 2544 ยกฟ้องคําฟ้องของ
นางสาวนิภา ระงับพยัญ โดยศาลวินิจฉัยว่านายสมภาร พรมทะรื อ กับผู้ถือสิทธิ รวม 4 คน ได้ มา
โดยการครอบครอง ตังแต่
 ปี พ.ศ. 2528 และพิพากษาว่า นายสมภาร พรมทะรื อ กับผู้ถือสิทธิ รวม
4 คน มีสิทธิครอบครองในทีดนิ ตาม น.ส.3 ก. แปลดังกล่าว คดีถึงทีสดุ แล้ ว
นายสมภาร พรมทะรื อ กับผู้ถือสิทธิ รวม 4 คน ได้ ขอให้ ข้าพเจ้ าดําเนินการเพิกถอนโฉนด
ทีดินเลขที 13041 ตําบลจุมพล อํ าเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย เนืองจากออกให้ แก่นางสาว
นิภา ระงับพยัญ โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และนายสมภาร พรมทะรื อ กับผู้ถือสิทธิ รวม 4 คน
ได้ มาโดยการครอบครอง น.ส.3 ก. เลขที 3976 ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ควรเพิกถอนโฉนดทีดินเลขที 13041 ตําบลจุมพล
อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย จึงได้ รายงานเรื องไปยังจังหวัดเพือขอความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมที ดิน ซึง ต่อมาอธิ บดี กรมที ดินเห็ นชอบให้ เ พิ กถอนจึง แต่ง ตัง คณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีดนิ
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ วเห็นว่า โฉนดทีดินเลขที 13041 ตําบลจุมพล อําเภอ
โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ออกไปโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เนืองจากนางสาวนิภา ระงับพยัญ
ไม่ใช่ผ้ มู ีสิทธิครอบครองทีดนิ น.ส.3 ก. เลขที 3976 ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
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ตามมาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายทีดิน สมควรเพิกถอนโฉนดทีดินดังกล่าวตามมาตรา 61
แห่งประมวลกฎหมายทีดนิ
อธิบดีกรมทีดินอาศัยอํานาจตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน และกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน

การสอบสวน การแจ้ งผู้มีส่วนได้ เสีย
เพือให้ โอกาสคัดค้ าน และการพิจารณาเพิกถอนหรื อแก้ ไขการออกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจดแจ้ งเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริ มทรั พย์ โดยคลาดเคลื อนหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย พ.ศ.2544 ได้ มี
คําสัง ที 2044/2548 ลงวันที 19 กรกฎาคม 2548 ให้ เพิกถอนโฉนดทีดินแปลงดังกล่าว ตลอดจน
เอกสารทีเกียวข้ องทังหมด

ข้ าพเจ้ าได้ ดําเนินการเพิกถอนโฉนดทีดินแปลงดังกล่าวตามคําสัง อธิบดีกรมทีดิน โดยออก
ใบแทนโฉนดทีดิน เพราะไม่ได้ โฉนดทีดินตามกฎกระทรวงฉบับที 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ.2497 จากการเพิกถอนทําให้ น.ส.3 ก. เลขที
3976 ตํ าบลจุม พล อํ าเภอโพนพิสัย จัง หวัดหนองคาย กลับคืนสู่ฐานะเดิม ได้ ขีดฆ่าการหมาย
เหตุการออกโฉนดทีดนิ ใน น.ส.3 ก. ออก ทําให้ น.ส.3 ก.ชํารุ ด จึงได้ จดั ทําขึ นใหม่ทงสองฉบั
ั
บ ตาม
มาตรา 64 แห่ ง ประมวลกฎหมายที ดิน แล้ วจึ ง พิ จ ารณาดํ าเนิ นการจดทะเบี ย นได้ ม าโดยการ
ครอบครองตามมาตรา 1367 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ แก่นายสมภาร พรมทะรื อ
กับผู้ถือสิ ทธิ รวม 4 คน โดยถื อปฏิ บัติ ตามหนัง สื อกรมที ดิน ที มท 0612/2/15140 ลงวันที 3
กันยายน 2517 ตอบข้ อหารื อจังหวัดปราจีนบุรี ซึง ให้ ถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกรมทีดิน ที มท 0612/2/
ว 15476 ลงวันที 10 กันยายน 2517
ต่อมาข้ าพเจ้ าได้ ออกโฉนดทีดินและแบ่งกรรมสิทธิ@รวมให้ แก่นายสมภาร พรมทะรื อ กับผู้
ถือสิทธิ รวม 4 คน จนสําเร็ จตามความประสงค์
เรื องนี ทําให้ ข้าพเจ้ ามีความภาคภูมิใจมาก เนืองจากข้ าพเจ้ าได้ สร้ างความประทับใจให้ แก่
นายสมภาร พรมทะรื อ กับ ผู้ถื อสิ ทธิ รวม 4 คน เพราะในเวลาต่อมาข้ าพเจ้ า ได้ ส ร้ างรั ว หน้ า
สํานักงานทีดนิ โดยไม่ได้ ใช้ งบประมาณของทางราชการ นายสมภารฯ ซึงทราบภายหลังว่าเป็ นช่าง
รับเหมาก่อสร้ างได้ มาร่วมก่อสร้ างรัว สํานักงานทีดนิ โดยไม่คดิ ค่าจ้ างแต่อย่างใด เพราะเจตนาสร้ าง
ให้ เป็ นการตอบแทนด้ วยความเต็มใจ
กฎหมาย ระเบียบ คําสัง ทีเกียวข้ อง
1. มาตรา 58 ตรี , 61 ,และ 64 แห่งประมวลกฎหมายทีดนิ
2. มาตรา 1367 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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3. กฎกระทรวงฉบับที 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวล
กฎหมายทีดนิ พ.ศ.2497
4. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน

การ
สอบสวน การแจ้ งผู้มีสว่ นได้ เสีย เพือให้ โอกาสคัดค้ าน และการพิจารณาเพิกถอนหรื อแก้ ไขการ
ออกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจดแจ้ งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์โดยคลาดเคลือน
หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย พ.ศ.2544
.......................................
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เรื อง ธรรมะรอบตัว
นายอนันต์ เจริ ญพิทยา
นายช่างรังวัดชํานาญงาน
สํานักงานทีดนิ จังหวัดเชียงราย
สาเหตุทีข้าพเจ้ าใช้ ชือเรื องเช่นนี  เนืองจากว่าธรรมะคือชีวิต และชีวิตคือธรรมะการทํางาน
ประกอบสัมมาอาชีพ คือการปฏิบตั ธิ รรมซึง จะได้ โยงถึงการปฏิบตั ิงานราชการของข้ าพเจ้ า ปี พ.ศ.
2514 ปลายปี ข้ าพเจ้ าได้ มีโอกาสเป็ นข้ าราชการกรมทีดินด้ วยความภาคภูมิใจ ด้ วยความมุ่งมัน ที
จะประกอบภารกิจในชีวิตของการเป็ นข้ าราชการอย่างดีทีสุด โดยตังใจว่
 าจะทํางานเพือทีจะให้
มิใช่เพือทีจะรับ โดยทํางานเพืองาน ทําความดีเพือความดี และทํางานอย่างมีความสุขหรื อหา
ความสุขจากการได้ ทํางาน ซึงสิงเหล่านี ล้ วนเป็ นความประทับใจมากทีสดุ ในขณะนัน ขณะทีเป็ น
วัยทีไฟแรงอายุก็ประมาณ 20 ปี กว่าๆ แต่เส้ นทางเดินของชีวิตนันมิ
 ได้ โรยด้ วยกลีบกุหลาบ จึงมี
อุปสรรคให้ เกิดเรื องราวระทึกใจอยูม่ ากมายเป็ นเหตุอย่างหนึงทีทําให้ ข้าพเจ้ ามิอาจทําในสิงทีตงใจ
ั
ไว้ ได้ เต็มความสามารถ สภาพแวดล้ อมก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง ทีทําให้ เราหลงลืมความตังใจที
 ดีของตน
นานๆ เข้ าก็ทําให้ ไฟทีมีอยูค่ อ่ ยๆ ริ บหรี ลง แต่ก็ใช่วา่ จะดับไป หากมีโอกาสจะลุกโชนขึ นมาอีกครัง
เมื อข้ าพเจ้ าได้ มีโอกาสรั บฟั งธรรมจากพระอาจารย์ ผ้ ูร้ ู และกัลยาณมิตรธรรมทัง หลาย หนังสื อ
ธรรมะต่างๆ ข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ อ่านได้ ศึกษามาค่อนข้ างมาก เมือลงมือปฏิบตั ิจริ งๆ ทําให้ ชีวิต
ค่อยๆ หันมาสูค่ รรลองแห่งความดีได้ อีกครัง หนึง
สําหรั บธรรมะรอบตัวนัน ล้ วนแต่เป็ นสิงที ดีงามที ข้าพเจ้ ายึดถื อและนํ ามาปฏิ บตั ิ ดังจะ
ยกตัวอย่างดังนี  กายสามัคคีและจิตสามัคคี แต่ก่อนการทํางานข้ าพเจ้ ามิได้ คิดถึงเรื องของความ
สามัคคีข องกายและจิตเลย มัวแต่ม องออกไปข้ างนอกเป็ นเรื องความสามัคคีใ นหมู่คณะเป็ น
สํ าคัญ ข้ าพเจ้ าเองปรารถนาจะผูกมิ ตรกับทุกคนซึง ทํ าให้ มี เ พื อนฝูง มากมาย และข้ าพเจ้ าได้
มองเห็นสัจธรรมะนี ว่าความพร้ อมเพี ยงของหมู่คณะนํามาซึงความสําเร็ จเมือได้ มองเห็นเช่นนัน
แล้ ว ลองเอาจิตและกายมารวมกันให้ เป็ นหนึงเดียว ปรากฏว่างานทีทําไม่ค่อยผิดพลาดทุกครัง ที
ได้ ทํางาน อ่านหนังสือหรื อฟั งก็จะเกิดปั ญญาเกิดความเข้ าใจดียิงขึ น หรื อกล่าวอีกอย่างหนึงก็คือ
ใช้ สติความตังใจประกอบทุ

กครัง หรื อภาษาทางพระว่าอาตาปี สัมปชาโน สติมา คือตังใจจดจ้

อง
นัน เอง สิงนี ก็จะไปเกียวเนืองกับอิทธิ บาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตต วิมงั สา ซึงข้ าพเจ้ ามีความ
ประทับใจในข้ อธรรมเหล่านี มาก ได้ นํามาประพฤติปฏิบตั เิ สมอมา
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การมองในกายตน เมือได้ ลงมือปฏิบตั ิธรรมอย่างจริ งจังได้ ร้ ู ได้ เห็นจึงเกิดความประทับใจ
อันเนืองมาจากเกิดสุขอย่างแท้ จริ ง เมือก่อนข้ าพเจ้ าจะมองดูแต่บคุ คลอืน คือชอบมองออกไปข้ าง
นอกจนลืมมองดูตวั เอง ทําอะไรผิดมักจะไม่ยอมรับผิด แต่จะไปโทษสิงนันสิ
 งนี  โทษดินฟ้าอากาศ
มารู้ ทีหลังว่านัน ไม่ถกู ทีจริ งแล้ วควรจะโทษตนเองมากกว่า ในปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าจะมองตนเองแล้ ว
ผิดพลาดตรงไหนก็จะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เมือเราได้ ใช้ ความพยายามมองเข้ ามาในตัวเรามาก
ขึ นก็จะพบสิงทีดีและไม่ดีอยู่ในตัว สิงดีก็พยายามรักษาไว้ และปรับปรุ งให้ ดียิงขึ นๆ ไป ส่วนสิงที
ไม่ดีก็พยายามตัดทิ งไปจากตัวแล้ วไม่นํามาปรุงแต่งใส่เข้ ามาในตัวอีก โดยกันสิงทีไม่ดีไม่ให้ เข้ ามา
เสมือนสร้ างกําแพงปราการไว้
การไม่หลงลืม ข้ าพเจ้ ามักจะได้ พบว่าวันหนึงๆ เราจะลืมบ่อยคือลืมสิงนันสิ
 งนี เป็ นประจํา
ในบางวัน ตอนเช้ า ออกไปทํ า งาน ลื ม แว่ น ต้ อ งกลับมาบ้ า นอี ก ที เ พื อที จ ะมาเอาแว่ น ทํ า ให้
เสี ยเวลา เสียเงิ นค่านํ า มันรถ เสี ยอารมณ์ ท่านเคยเป็ นเช่นนี ห รื อเปล่าครั บ ต่อเมื อข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบตั ธิ รรมฝึ กฝนตนเองบ่อยครัง จึงทําให้ ความหลงลืมนันค่
 อยๆ หายไป คือไม่ลืมบ่อยเหมือนแต่
ก่อนเคล็ดลับง่ายๆ คือเมือจะวางของเช่น กุญแจรถเราจะบอกตัวเองว่า “วางหนอ” สัก 5 ครัง หรื อ
10 ครัง เพราะเป็ นการยํ าจิตของตนให้ มีสติระลึกได้ จําได้ มนั จะฝั งเข้ าไปในจิตพอมากเข้ าๆ ก็จะจํา
ได้ เองโดยอัตโนมัติ ท่านทีเป็ นเช่นข้ าพเจ้ าลองนําไปทําดูนะครับอาจจะได้ ผล ซึงไม่ใช่เฉพาะวาง
สิงของแล้ วลืมนะครับ ความคิดเราเองก็เหมือนกัน เช่น เรากําลังคิดว่าจะถามปั ญหากับคนๆนี พอ
พบเขาแล้ วกลับลืมกรณีนี เพียงแต่เราใช้ คําว่า “คิดหนอ” หลายๆ ครัง เช่นนี ละครับจะจําได้ เองไม่
ต้ องเสียเวลาไปจดลงในกระดาษด้ วยซํ าไป ตัวจิตนี มีความสํ าคัญมากหากเรารู้ จกั นํามาใช้ เป็ น
ประโยชน์
ประสบการณ์จากการนอนไม่หลับ ข้ าพเจ้ าได้ เคยประสบมากับตนเองว่าการนอนไม่หลับ
พยายามค้ นหาสาเหตุก็พบว่าเป็ นเพราะเราคงเครี ยดมากกับเรื องการงาน เรื องชีวิต เรื องธุรกิ จ
จิตของเราจินตนาการปรุ งแต่งไปเรื อยๆ ทังเรื
  องดีและเรื องร้ าย ต่อมาข้ าพเจ้ าจึงได้ พบว่าเหตุทีไม่
หลับเพราะเกิดจากจิตตัวเราไปรับเอาเรื องราวต่างๆ เข้ ามาแล้ วเก็บไว้ กอดไว้ แบกไว้ ไม่ร้ ู จกั วาง
ครั ง หนึ ง มี ผ้ ูม าถามว่ าทํ าอย่างไรที จ ะนอนแล้ วหลับเลย ข้ าพเจ้ าก็ ตอบว่า ท่านรู้ จักวางเรื อ ง
ความคิดต่างๆ ไว้ ยกอารมณ์ ออกแล้ วหรื อยัง ถ้ ายังก็ต้องฝึ กการวางลงเสียก่อน เพราะการวาง
ความคิดหรื อการวางอารมณ์ นนั  อาจจะกระทํ าได้ หลายวิธีการแล้ วแต่ความถนัดคือการวางจิต
วางอารมณ์ อย่างวิธีปถุ ุชน คือ หาสิงทีเอาใจไปวางไว้ กับอีกทีหนึงโดยการฟั งเพลงทีชอบ ดูหนัง
ดูละคร การละเล่นทีชอบ อ่านหนังสือทีชอบ สักพักก็จะรู้ สึกง่วงนอนแล้ วก็หลับไป ทําบ่อยๆก็จะ
เป็ นนิสยั ผู้ปฏิบตั ธิ รรมทีชอบเจริ ญจิต พัฒนาจิต หรื อเจริ ญภาวนาว่าในแต่ละวันทีผ่านมาล้ วนมี
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เรื องราวมากมายให้ คิด เวลาก่อนนอนอาจจะใช้ วิธีสวดมนต์ เจริ ญภาวนา โดยนัง นอน ยืน เดิน
ฝึ กสมาธิ ให้ สามารถควบคุมจิตให้ นิงได้
การทํางานอันเลิศย่อมได้ ผลอันเลิศ การทํางานอะไรแล้ วแต่ควรนึกถึงวิธีการทํางานทีให้
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดเวลาเสียแรงงานน้ อยที สุดควรเลื อกเอาวิธีการที ดีทีสุดจากการทํ างาน
นันๆ
 ข้ าพเจ้ าได้ ทดลองทําเช่นนันหลายครั

ง ก็สามารถสร้ างผลงานได้ มากแต่ใช้ เวลาน้ อย แต่หาก
เราห่วงผลงานอันเลิศและลืมวิธีการอันเลิศเราก็จะไม่ได้ ผลงานอันเลิศ เพราะว่าเรามัวแต่เอาใจไป
ผูกติดกับผลมากเกินไป ครัน พอทําไปนานๆ แล้ วผลงานไม่ดีก็เกิดกิเลส ความไม่พอใจ ไม่ถกู ใจ
จิตไม่ผอ่ งใส การทําเช่นนันบั
 น ทอนสุขภาพกายและจิตไปเปล่าๆ ข้ าพเจ้ าคิดว่าเราควรเลือกสิงทีดี
ทีสุดให้ ตนเอง ดังนันในปั

จจุบนั ข้ าพเจ้ าจึงเลือกวิธีการทีดีทีสุดในการทํางานแต่ละอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็ นงานทีทํางานหรื องานบ้ าน เป็ นต้ น
การบริ หารกายและบริ หารจิต (ออกกํ าลัง) ท่านผู้ใดมีสุขภาพแข็งแรงคือผู้มีบุญวาสนา
“อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่ มี โรคเป็ นลาภอัน ประเสริ ฐ ที ข้ า พเจ้ านํ า สุภ าษิ ตนี ม ากล่า ว
เพือทีจะชี ให้ ท่านหมัน เอาใจสุขภาพตนเอง และควรอย่างยิงทีจะดูแลรักษาตนเอง เพราะใครคน
อืนก็ไม่สามารถรู้ ดีเท่ากับตนเองการออกกําลังกายนับว่าเป็ นสิงทีจําเป็ นอย่างยิง ซึงข้ าพเจ้ านิยม
และปฏิบตั เิ รื อยมา ทําให้ มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่ วยบ่อยเป็ นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลของ
รัฐ ข้ าพเจ้ าคิดและปฏิบตั ิเช่นนี ก็เป็ นการสร้ างบุญกุศลให้ กับตนเอง นอกจากการออกกํ าลังกาย
แล้ วควรจะออกกํ าลังใจด้ วย การออกกําลังใจมิใช่ให้ ใจคิดอะไรต่อมิอะไรให้ มากๆ แต่เป็ นการฝึ ก
ให้ ใจมีพลังคือให้ จิตนิง ข้ าพเจ้ าจึงนํามาลงมือปฏิบตั ิดปู รากฏว่ามีประโยชน์ ข้ าพเจ้ าจึงอยากจะ
ให้ พีน้องชาวดินลองปฏิบตั ดิ นู ะครับ
การแก้ ไขปั ญ หา “ปั ญ หามี ไ ว้ ใ ห้ แ ก้ ไ ขมิ ใ ช่ มี ไ ว้ เ พื อ ซุ ก ซ่ อ น” ในการปฏิ บัติ ง าน การ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นโลกกว้ างใบนี ล้ วนแต่มีปัญหา น้ อยนักทีจะไม่มีปัญหา ถามว่าเมือมีปัญหาแล้ วคุณ
จะทําอย่างไร บางท่านท้ อแท้ หากทําใจให้ ยอมรับมันเสียก็จะมีช่องทางแก้ ไขปั ญหานันๆ
 ได้ การ
แก้ ปัญหาอย่างง่ายๆ คือ หากนึกอะไรไม่ออกก็อยู่นิงๆ หรื อเปลียนบรรยากาศไปทําอย่างอืน สัก
พักปั ญญาเกิดแว๊ บเข้ ามาในจิต โอ้ นึกออกแล้ ว เป็ นเรื องง่ายมากครับข้ าพเจ้ ามักใช้ วิธีนีบ ่อยๆ
และพบว่าการแก้ ปัญหาทีดีทีสุด และแก้ ไขแล้ วเป็ นอันสิน สุดโดยไม่ต้องแก้ ไขปั ญหาบ่อยๆ คือ
ปั ญหาทุกอย่างแก้ ไขได้ ไม่มีปัญหาใดแก้ ไขไม่ได้ หากท่านมีธรรมมะนัน คือ “ปั ญญา” กล่าวกันว่า
ปั ญญามีอยู่ 3 ระดับ ระดับแรก คือ ปั ญญาเกิดจากการเรี ยนรู้ การได้ ยิน ได้ ฟัง ได้ จากการอ่าน
เขียนเรี ยนหนังสือนัน คือปั ญญาระดับแรก ปั ญญาระดับทีสอง เกิดจากการนําเอาปั ญญาระดับ
แรกมาจินตนาการ มาคิดมาปรับปรุ ง มาแต่งเติม ผู้จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
ก็เกิดจากปั ญญาสองระดับนี ทังนั
 น ส่วนปั ญญาระดับสามคือ ปั ญญาทีเกิดจากจิตของตนเองได้
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จากการเจริ ญภาวนา ขอยกตัวอย่างเรื องจริ ง เมือประมาณปี พ.ศ.2519 มีคนไทยทีทํางาน ณ
องค์การ NASA ได้ ใช้ ปัญญาระดับสาม คือ การทํ าจิตนิงในการผลิตชิน ส่วนประกอบขายาน
อวกาศไวกิ ง การใช้ ปัญญาระดับสามนี มีประโยชน์มากสามารถนํามาแก้ ไขปั ญหาเลี ยงชีวิตและ
ขจัดความทุกข์ในชีวิตได้ ทงสิ
ั  น
โลกธรรม 8 โลกธรรม 8 มีดงั นี  เมื อมี ยศก็ เสื อมยศ มี ลาภก็ เสื อมลาภ มี สุขมี ทุกข์ มี
สรรเสริ ญมีนินทา มันเป็ นของคูก่ นั 4 คู่ 8 อย่าง ท่านลองถามตัวเองดูว่าเคยพบกับสิงเหล่านี บ้ าง
หรื อไม่แ ล้ ว ให้ ท่านตอบตัวท่านเอง ในสภาวการณ์ ปั จ จุบัน นี  ข้ าพเจ้ า และทุกท่า นต่างได้ รั บ
ผลกระทบจากโลกธรรม 8 การเอาจิตไปติดอยู่กับสิงเหล่านี เ ป็ นทุกข์ ควรศึกษาและเรี ยนรู้ แล้ ว
นํามาปฏิบตั ิเท่านันจึ
 งจะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างเป็ นสุข คือรู้ จกั การปล่อยวางเพราะเราแบกไว้ ก็
หนักวางลงแล้ วก็เบา และไม่พยายามมาแบกไว้ อีก ใหม่ๆ ก็ทํายาก ครัน นานไปก็เกิดความเคยชิน
พยายามประคองจิตให้ เป็ นกลาง ไม่รับเอาสิงเหล่านี เข้ ามา แต่เมือรู้ ว่ารับเข้ ามาแล้ วก็รีบวางลง
ทันทีอย่าเผลอไปแบกไว้ นาน สภาพการรู้ตวั นันเรี
 ยกว่ามีสติ ข้ าพเจ้ าจะพยายามนึกการปล่อยวาง
อยูท่ กุ ๆ วัน แล้ วเราก็จะไม่ทกุ ข์ เมือเราไม่ทกุ ข์ความสุขก็จะเข้ ามาแทนที
บุญกริ ยาวัตถุ 10 เมือก่อนข้ าพเจ้ ารู้ อยู่ว่าจะทําบุญต้ องมีเงินซื อของไปถวายพระจึงจะได้
บุญ ข้ าพเจ้ ารู้อยูเ่ ท่านัน แล้ วถ้ าไม่มีเงินจะทําบุญได้ อย่างไร ก็หาคําตอบไม่ได้ เพิงจะมาทราบใน
ภายหลังต่อมาว่า การไม่มีเงินก็สามารถทําบุญได้ ประโยชน์ทีได้ ก็ดีกว่า มีมากกว่า เราเริ มต้ น
ตามลําดับ ดังนี 
1. “ทาน” เป็ นการให้ แบ่งเป็ นวัตถุทาน อภัยทาน และธรรมทาน
2. “ศีล” ในความหมายของมันคือ ปกติของจิต ปกติเป็ นไปอย่างธรรมดา
สามัญ ขณะเราอยู่เฉย ไม่ด่าไม่ว่าใคร ไม่ไปทําร้ ายผู้ใด ไม่ไปหยิบฉวยขโมยของใคร และอี ก
หลายอย่างนี เป็ นข้ อห้ ามทางศาสนาไว้
3. “ภาวนา” หรื ออีกอย่างหนึงคือพัฒนามีความหมายเดียวกันว่าทําให้ ดี ทําให้ ดีขึ น
เช่นคําว่า การทํางานของเราจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ ดีขึ นเหมือนประเทศของเรา เราต้ องพัฒนา
ให้ เจริ ญมากขึ น เพียงแต่ท่านทํางานแล้ วพัฒนาการทํางานของท่านให้ มีประโยชน์ขึ นเท่านันก็
 มี
บุญได้ บญ
ุ แล้ ว คําคํานี มักจะใช้ ในการทํางานทางจิตหรื อภาวนาจิต พัฒนาจิตนัน เอง ผลของการ
นําไปปฏิบตั ยิ อ่ มได้ ผลจริ ง มีคําถามว่าได้ ผลอย่างไร ท่านต้ องลองนําไปปฏิบตั ิเองแล้ วย่อมได้ ผล
เองเป็ นการรู้ได้ เฉพาะตนโดยไม่เลือก เวลา สถานที
4. การอ่อมน้ อมถ่อมตน ปกติของคนทัว ไป มักจะยึดในศักดิศ@ รี ในพิธีมากเกินไป
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จนลืมมองตนเองว่า การกระทําของตนเช่นนี ดีทีสดุ แล้ วหรื อ ลืมเสาะแสวงหาวิธีทีดีทีสดุ เป็ นต้ นว่า
การยิ มให้ ย่อมได้ รับการยิ มตอบ การให้ ย่อมผูกไมตรี ไว้ ได้ สิงเล็กๆ น้ อยๆ เหล่านี เรามักหลงลืม
แล้ วมองข้ ามมันไป
5. ข้ าพเจ้ าจะขวนขวายทําความดีตอ่ ตนเองและผู้อืนเมือมีโอกาสเสมอนับการทําบุญ
ทํากุศลอย่างหนึง โดยไม่ต้องลงทุนก็นบั ว่าได้ บญ
ุ เหมือนกัน
6. เมือทําบุญแล้ วอุทิศผลบุญให้ คนอืน บุญกุศลทีเราได้ ทําแล้ วไม่วา่ การทํางาน
รักษาศีล เจริ ญภาวนาและอืนๆ ล้ วนเป็ นผลบุญทังนั
 น คนมีบญ
ุ ย่อมแบ่งบุญ อุทิศส่วนบุญไปยัง
คนอืนๆ และสัตว์ตา่ งๆ เปรี ยบเสมือนเรามีสิทธิ คือทรัพย์ภายในเป็ นการแปลกมาก ยิงให้ ก็ยิงมาก
มีไม่หมด มันจะเพิมเป็ นเท่าทวีคณ
ู
7. เมือคนอืนเขาทําความดีและได้ รับความดีตอบสนองก็ขอให้ อนุโมทนากับเขา
ด้ วย สําหรับข้ อนี เป็ นการลดมิจฉาทิฐิของตน ลดความอิจฉาริ ษยา ลดความเห็นแก่ตวั ข้ าพเจ้ า
ได้ กระทําในสิงนี มาตลอดปรารถนาให้ พีน้องชาวดินทังหลายโปรดพิ

จารณาด้ วย
8. การฟั งธรรมตามกาล สําหรับข้ อนี จะไปตรงกับหนึง ในมงคลสามสิบแปด
ประการทีมีความหมายว่า การฟั งธรรมตามกาลเป็ นมงคลอันสูงสุดเพราะเหตุว่าเมือปฏิบตั ิธรรม
มากย่อมจะมีธรรมะมากและรู้ธรรมะมากแล้ วยังได้ บญ
ุ อีกด้ วย อย่างนี แล้ วจะไม่ลองดูหรื อ
9. การแสวงธรรม ข้ อนี มิได้ หมายถึงผู้ปฏิบตั ธิ รรมเท่านันที
 จะนําข้ อนี ไปปฏิบตั ไิ ด้
ทุกท่านสามารถชี แนะสิงทีดีซงึ ถือว่าเป็ นการแสดงธรรมเช่นกันนับว่าได้ ทําบุญกุศลแล้ ว
10. ทําความเห็นให้ ถกู ต้ อง นับว่าเป็ นเรื องทีแปลกซึง ข้ าพเจ้ าก็ยงั มีข้อสงสัยว่าทํา
ความเห็นให้ ถกู ต้ องนี จะเป็ นบุญกุศลได้ อย่างไร ได้ พยายามค้ นคว้ าหาความรู้ พบว่า หากคนเรามี
ความเห็นทีมีสมั มาทิฐิก็จะทําแต่สิงทีถกู ทีดีเช่นนันก็
 จะเกิดบุญเกิดกุศล
สําหรับธรรมมะรอบตัวทีข้าพเจ้ าได้ เล่ามานี  ปรารถนาจะชี แนะชี นําให้ พีน้องชาวดินทีรัก
ความดี ทียงั ไม่ใคร่ ร้ ู ได้ ร้ ู ได้ ฟัง นําไปพินิจพิจารณาด้ วยความเห็นทีถูกต้ องว่าในชีวิตนี ท่านจะ
เลือกทางเดินของชีวิตไปทางใด ท่านได้ ตระเตรี ยมตัวด้ วยการสะสมทรัพย์ภายในไว้ บ้างแล้ วหรื อ
ยัง ถ้ ายังข้ าพเจ้ าขอแนะนําให้ ทกุ ๆ ท่านได้ เตรี ยมตัวไว้ อย่าได้ ประมาท เพราะชีวิตของทุกคนนันมี

ค่า และหนทางชีวิตจะยาวไกลหรื อใกล้ แค่ไหนไม่มีผ้ ใู ดบอกได้

.......................................
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เรื อง บันทึกแห่ งความทรงจํา (Memory)

นายอําพล ศักดิพ@ นั ธ์พนม
เจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดอุตรดิตถ์
ก่อนอืนผมขอแสดงความขอบคุณผู้บริ หารกรมทีดินทุกท่านทีได้ แสดงความเมตตา และ
ให้ โอกาสผู้เกษี ยณอายุราชการทุกคนมีโอกาสแสดงความรู้ สึก ความคิดเห็น และถ่ายทอดวิทยา
ยุทธเพือคนรุ่ นหลังอันจะเป็ นประโยชน์แก่ชาวกรมทีดินโดยรวมสืบไป สําหรับประสบการณ์ การ
ทํ างานของผมนัน คงจะเหมื อนกับทุกท่าน ผมจึงขอถ่ายทอดข้ อคิด ความรู้ สึก และสิงดีๆ ที
เกิดขึ นอันเป็ นเหตุผลหนึง ทีทําให้ ผมทุม่ เทแรงกาย แรงใจในการทํางานให้ กบั กรมทีดนิ ตลอดมา
การทีได้ มีโอกาสบรรจุเป็ นข้ าราชการสังกัดกรมทีดินนัน ผมถื อว่าคือจุดเริ มต้ นทีดี ซึงผม
คิดเสมอว่าข้ าราชการ คือ “ข้ าของแผ่นดิน” เป็ นข้ าในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั จึงทําให้ ผมมี
กิ น มี ใ ช้ อยู่จ นถึ ง ทุกวันนี ไ ด้ อย่างมี ความความสุข ก็ เ นื องจากสัง คมเปิ ดโอกาสให้ ผ ม ฉะนัน
ถึงแม้ ผมจะเป็ นเพียงพสกนิกรคนหนึงแต่ก็คิดเสมอว่าจะต้ องทํางานทีสามารถสานต่อ พระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และจุดหมายของราชการ โดยให้ บริ การแก่ประชาชน
เพือส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรของพระองค์ท่านเพียงเท่านี ก็เพียงพอแล้ ว สําหรับ
คนชือ “อําพล ศักดิพ@ นั ธ์พนม” ทีได้ เกิดมาเป็ นคนไทย มีโอกาสสนองคุณเป็ นข้ ารับใช้ ผืนแผ่นดิน
ไทยแห่งนี 
แรงบันดาลใจจากการเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงงานหนัก เพือประโยชน์สุข
ของปวงชนชาวไทย ทํ า ให้ ค นไทยทุก คนรวมทัง ผมด้ ว ยมี ค วามมุ่ง มัน ที จ ะร่ ว มช่ ว ยกัน สนอง
พระราชดําริ ด้ วยความรํ าลึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ และคงมีเจตนารมณ์ทีจะรับใช้ ใต้ เบื องพระ
ยุคลบาทของพระองค์ทา่ นตลอดมา และตลอดไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่
ความภาคภูมิใจสูงสุดของผม คือ การที เกิดมาเป็ นคนไทย เป็ นประชากรของประเทศ
ไทยทีมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ผู้ทรงทศพิธราชธรรมพระองค์นี เป็ นพระประมุข การได้ ทําสิง
ใดสิงหนึง เพือร่วมเทิดพระเกียรติจงึ นับเป็ นความภาคภูมิใจอันยิงใหญ่ทีสดุ ในชีวิตของผมเสมอ
ความภาคภูมิใจรองลงมา คือ การทีได้ มีโอกาสบรรจุเข้ ารับราชการในสังกัดกรมทีดินแห่ง
นี  ผมขอขอบคุณผู้บริ หารกรมทีดิน และผู้บงั คับบัญชาทุกท่าน ตลอดจนข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที
ลูกจ้ าง สํานักงานทีดนิ ทุกคน ทีผมเคยรับราชการมาตลอดระยะเวลา 39 ปี จวบจนถึงปั จจุบนั ที
มี ส่ว นทํ า ให้ ผ มมี โ อกาสทํ า งานให้ กับกรมที ดิ นสํ าเร็ จ ลุล่ วงไปได้ ด้วยดี ตลอดมา ตัง แต่เ ริ ม รั บ
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ราชการจนกระทัง เติบใหญ่มาจนถึงทุกวันนี ได้ อย่างภาคภูมิใจในทุกตําแหน่ง ซึงผมคิดเสมอว่าทุก
คน ทุกระดับตําแหน่งล้ วนเป็ นทรัพยากรบุคคลทีมีคณ
ุ ค่ายิง และเป็ นส่วนสําคัญทีทําให้ งาน และ
นโยบายกรมทีดินประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย และในโอกาสนี เช่นกันทีผมต้ องขออภัยทุก
ท่าน ถ้ าหากว่าในการทํางานใดๆ ของผมทีผ่านมาอาจมีการกระทบกระทังกันบ้ าง อย่างไรก็ ดี
แม้ ว่าจะเกษี ยณอายุราชการไปแล้ ว แต่งานทุกอย่างของกรมทีดินทีผมและเพือนร่ วมงานได้ ทําไว้
ต้ องเดินหน้ าต่อไปในอนาคตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ต้ องอาศัยความคิด แรงกาย แรงใจจากเพือนๆ
ในรุ่ นต่อๆ ไปเป็ นผู้ขับเคลื อน ผมหวังเป็ นอย่างยิงว่า จะได้ เ ห็นความเปลี ยนแปลงที ดีขึน ของ
สํ านักงานที ดิน และเพื อนผู้เ กษี ยณอายุในปี นี  คงจะคาดหวังเช่นเดียวกับผม และจะคอยให้
กํ าลัง ใจน้ องๆ ที ยัง ต้ องทํ างานเพื อความสุข และคุณ ภาพชี วิตที ดีของประชาชนคนไทยในทุก
ภูมิภาค ซึงผมมัน ใจเสมอว่าบุคลากรในสังกัดกรมทีดินทุกท่านเป็ นคนดี คนเก่ง สามารถนําพา
องค์กรกรมทีดนิ ไปสูค่ วามเจริ ญ ก้ าวหน้ ายิงๆ ขึ นไปได้ อย่างแน่นอน
ในทัศนคติข องผมการที ข้ าราชการสามารถดํ ารงตนอยู่ในชี วิตราชการจนเกษี ยณอายุ
ราชการและขึ นฝั งอย่างปลอดภัยได้ นนั  เป็ นเรื องทีน่ายินดีและเป็ นเกี ยรติอย่างยิงเพราะเป็ นสิงที
ชี ให้ เห็นได้ อย่างหนึงว่าเราเป็ นคนดี มีความซือสัตย์สุจริ ต และมีความมุ่งมัน ในการปฏิบตั ิหน้ าที
การงานจวบจนอายุสูงวัย ในการดําเนินชีวิตหลังเกษี ยณนัน คงต้ องภาวนาให้ ตนเองมีสุขภาพดี
ทังทางกาย

จิตใจ และสมองสามารถช่วยตนเองได้ ดี ไม่เป็ นภาระดูแลของคนใกล้ ชิด ทีสําคัญคือ
สามารถอยูอ่ ย่างมีความสุข โดยไม่ต้องรวยก็ได้ ฉะนันขอให้

พวกเราเหล่าชาวดินทุกคนจงคิดและ
ทําแต่สิงทีดีๆ ถึงแม้ ว่าอาจจะเคยทําอะไรทีไม่ดีไปบ้ าง จะโดยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม ก็เป็ นธรรมดา
ของมนุษย์เดินดินอย่างเราๆ ทุกคน ทียงั มีรัก โลภ โกรธ หลง แต่ผมคิดเสมอว่าทุกคนต้ องการคิด
และทํ าแต่สิ งดี ๆ เสมอ ฉะนัน เมื อเราได้ ผ้ ูบริ หารมื ออาชี พมานํ าพานาวาลํ าใหญ่ นี ไ ปยังจุดหมาย
ปลายทางทีสามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อย่างแท้ จริ งแล้ วเราก็คงพร้ อมใจกัน
ทุม่ เทแรงกาย แรงใจให้ กบั ภาระหน้ าทีของเราอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพือเกียรติศกั ดิ@ศรี ของ
พวกเราทุกคน
ชีวิตหลังเกษี ยณอายุราชการ ผมคิดว่าการมีงานอดิเรกสักอย่างหรื อหลายๆ อย่างจะทํา
ให้ ใช้ ชีวิตได้ อย่างมี คุณค่า ไม่ร้ ู สึกเบือ งานอดิเรกบางอย่างจะเป็ นการออกกํ าลังกายไปในตัว
อาทิเช่น ทําสวนปลูกต้ นไม้ เล่นกีฬา ทํางานบ้ าน เป็ นต้ น ผมขอยกตัวอย่าง งานอดิเรกทีเป็ น
ทางเลื อกได้ แก่ การท่องเที ยวไปตามสถานที ต่างๆ อ่านหนังสื อ ดูแลลูกหลาน ดูแลสัตว์ เลี ย ง
สะสมพระเครื อง ท่องเทียวเชิงนิเวศน์และศึกษานก พบปะสังสรรค์กับผู้คนอืนๆ โดยไม่เลือกวัย
และสถานะ ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมรวมทังการออกกํ

าลังกายเพือให้ ร่างกายและจิตใจแข็งแรง เช่น
การเดินเร็ วๆ 30 นาที สัปดาห์ละ 2-3 ครัง โดยเฉพาะอย่างยิงการออกกําลังกายในสวนสาธารณะ
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จะทํ า ให้ เ ราได้ มี โอกาสพบปะเพื อ นฝูง หลากหลายวัยได้ แ ลกเปลี ยนความคิ ด ไม่เ กิ ด อารมณ์
ซึมเศร้ า (ผมไม่ใช่หมอแต่เคยอ่านวารสารบ้ างพอสมควร) เหล่านี เป็ นต้ น ซึงเป็ นทีทราบกันดีอยู่
แล้ วว่า ผู้สงู อายุหลายท่านมีความจําเสือมลง ซึง เกิดขึ นได้ จากหลายสาเหตุ ผมจึงคิดว่าการทีเรา
ได้ บริ หารสมองอยูเ่ รื อยๆ อาจช่วยป้องกันได้ บ้างไม่มากก็น้อย
สุดท้ ายนี  ผมขออวยพรให้ เพือนข้ าราชการกรมทีดิน ตลอดจนผู้ทีกําลังเกษี ยณอายุทุก
ท่านมีความสุขความเจริ ญ มี สุขภาพดี อายุยืนนาน ขอให้ กรมทีดินคงอยู่คู่กับพวกเราชาวดิน
อย่างยัง ยืนและมีคณ
ุ ค่า และเป็ นทีชืนชมของประชากรชาวไทยในทุกภูมิภาคตลอดไปครับ
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