
บทที่ 2 

ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการเกี่ยวกับกฎหมายการสาธารณสุขหรือ 
การอนามัยสิ่งแวดลอม 

 มนุษยมีวิวัฒนาการและเรียนรูในการดํารงชีวิต นอกจากนี้มนุษยยังมีพัฒนาการจาก
ประสบการณทําใหรูวาส่ิงใดเปนประโยชนและส่ิงใดใหโทษ จึงทําใหการสาธารณสุขมีวิวัฒนาการ
อยูตลอดเวลา การศึกษาทางประวัติศาสตรนอกจากจะทําใหทราบการเกิดข้ึนของการสาธารณสุข
แลวยังทําใหทราบถึงอิทธิพลในดานวัฒนธรรม ศิลปะ วิทยาการและในดานตาง ๆ ของชนชาติอ่ืน  
ๆ รวมท้ังของประเทศไทย จึงสงผลใหการสาธารณสุขมีการพัฒนาเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ในดานตาง ๆ ของประเทศ นอกจากนี้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ยังทําใหทราบถึงมูลเหตุอันเปนท่ีมา
ของกฎหมายการสาธารณสุข ตลอดท้ังความเห็นตามหลักวิชาเพ่ือเสริมเหตุผลและรากฐานใหขอมูล
เกิดข้ึนมาอยางมีระบบ 

ประวัติความเปนมาของการสาธารณสุขระหวางประเทศ 

 การสาธารณสุขส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของมนุษย อยางใกลชิด 
เนื่องจากเปนเร่ืองเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน อนามัยส่ิงแวดลอมท่ีดีสงผลใหมนุษยมีสุขภาพดี 
เชนนี้วิวัฒนาการการเรียนรูการสาธารณสุขส่ิงแวดลอมจึงเปนการเรียนรูถึงท่ีมาเพ่ือทําใหทราบถึง
ประวัติความเปนมาของการสาธารณสุขส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

 1. สมัยกอนคริสตกาล 
 คนในสมัยโบราณรูจักการทําความสะอาดและรักษาอนามัยสวนบุคคล เนื่องจากเหตุผล
ทางศาสนาเปนสําคัญ คือมุงท่ีจะใหตนเองบริสุทธ์ิสะอาดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
ในการสวดมนตภาวนา พลโลกมักจะเขาใจวาการเกิดโรคเปนเพราะพระผูเปนเจาลงโทษ จึงเปนส่ิง
ท่ีอยูเหนือความสามารถของมนุษย ในการปองกันตนเอง ส่ิงเดียวท่ีทําไดคือการแยกหรือกําจัด
ผูปวยใหพนจากครอบครัวและชุมชน อยางไรก็ดี ในระหวางศตวรรษท่ี 4 และ5 กอนคริสตกาล ซ่ึง
เปนสมัยอารยธรรมกรีกมีหลักฐานปรากฏวามนุษยเรารูจักคิดหาสาเหตุของโรคภัยไขเจ็บซ่ึง
เนื่องมาจากส่ิงแวดลอม เชน ในระหวางป 503-403 กอนคริสตกาล พบวาไขจับส่ัน (มาลาเรีย) มี
ความสัมพันธกับแหลงท่ีมีน้ําขัง ในหนังสือเร่ือง อากาศ น้ําและแผนดิน ซ่ึงเขียนโดยฮิปโปคราเตส 
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(Hippocrates) ก็มีขอความพูดถึงความสัมพันธระหวางโรคภัยไขเจ็บกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนรากฐาน
ของแนวความคิดเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บในยุคตอมา 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ในระหวาง 3,000-10,000 ปกอนคริสตกาล 
ปรากฏวาชนเช้ือชาติไมนอนส (Minoans) และเครตันส (Cretans) สรางระบบเก็บกักน้ําและระบาย
น้ําใชในทองถ่ินของตนเอง ประมาณ 1,000 ปกอนคริสตกาล ปราชญเฮโรโดตุส (Herodotus) ได
บันทึกไววา ชนชาติแรกท่ีไดช่ือวามีสุขภาพอนามัยดีกวาเพื่อนในหมูชาติท่ีรุงเรืองอยูในยคุนัน้ไดแก 
ชนเช้ือชาติอียิปต ซ่ึงมีหลักฐานวารูจักรักษาอนามัยสวนบุคคล รูจักเก็บกักน้ําและมีทอระบายน้ํา
สาธารณะ ชาวฮิบรูไดถายทอดความรูและการปฏิบัติจากชาวอียิปต โดยปรากฏในขอเขียนของลีวิติ
คุส (Leviicus) ประมาณ 1,500 ปกอนคริสตกาล ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนกติกาอนามัยฉบับแรกแหง
โลกกําหนดใหประชาชนรักษาอนามัยสวนบุคคล ใหชุมชนมีหนาท่ีชวยกันปองกันการระบาดของ
โรคติดตอ เก็บกักผูปวย ทําลายแหลงแพรโรค ปรับปรุงการสุขาภิบาลและสงเสริมการอนามัยแม 
การสาธารณสุขของชาวอียิปตมุงท่ีการอนามัยสวนบุคคลเปนสําคัญ สวนผูท่ีออนแอ เจ็บปวยหรือ
พิการมักจะถูกทอดท้ิงหรือทําลายเสีย 
 สมัยจักรวรรดิโรมันท่ีเรียกไดวามีความเจริญทางอารยธรรมเหนือกวาชาติอ่ืน ชาวโรมัน
รูจักการสํารวจสํามะโนประชากรเบ้ืองตน โดยมีกฎหมายบังคับใหมีการลงทะเบียนราษฎรและทาส 
กฎหมายปองกันการเส่ือมโทรมของอาคารและส่ิงแวดลอม กฎหมายควบคุมสถานเริงรมย และมี
ระบบระบายน้ําและน้ําใช ตลอดจนท่ีอาบน้ําสาธารณะ มีหลักฐานปรากฏวาทอระบายน้ําบางสวนท่ี
สรางข้ึนสมัยกอนคริสตกาล ยังใชอยูในกรุงโรมสมัยปจจุบัน โดยเช่ือมตอเขากับระบบใหม 

 2. ยุคกลาง 
 ในยุคเร่ิมตนของคริสตศาสนาเรียกกันวา ยุคมืดแหงการสาธารณสุขอิทธิพลทาง
แนวความคิดสมัยจักรวรรดิโรมันไดรับการตอตาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการอนามัยสวน
บุคคลและการสุขาภิบาล แมแตการมองเพ่ือสํารวจตนเองก็ถือวาเปนบาป ชาวบานในยุคนี้จึงไม
สนใจตอการชําระลางรางกาย เคร่ืองนุงหมก็ไมสะอาดกลาวกันวาสาเหตุนี้เองท่ีทําใหมีการใช
น้ําหอมในตอนปลายของยุคนี้และการทําอาหารก็เชนเดียวกัน มักจะทําอยางงาย ๆ ไมพิถีพิถันและ
ขาดคุณคาทางโภชนาการ นิยมอาหารประเภทหมักดองหรือของแหง เปนผลใหเคร่ืองเทศเขามามี
อิทธิพลอยางมากในการทําอาหาร จึงไดมีการสํารวจทางบก และทางเรือเพื่อหาทางไปเสาะแสวงหา
เคร่ืองเทศในดินแดนหางไกล 
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 3. ยุคฟนฟูศิลปวิทยา 
 ความเช่ือถือของมนุษยท่ีวาพระเจา บาปบุญคุณโทษและโชคลาง เปนสาเหตุของโรคภัย
ไขเจ็บในยุคกลางหรือยุคมืด คอย ๆ คล่ีคลายมาสูความสวางไสวในยุคฟนฟูศิลปวิทยา หรือท่ี
เรียกวา “Renaissance” ต้ังแตศตวรรษท่ี 16 เปนตนมา ในยุคนี้มีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร
เกิดข้ึนอยางกวางขวาง โดยปรัชญาเมธีชาวตะวันตก เชน เดสการตส (Rene Descartes) คูวิเยร 
(Georges Cuvier) สมิท (Adam Smith) โวลแตร (FrançoisMarie Arouet 'Voltaire') ดารวิน (Charles 
Robert Darwin) และอีกมากมายหลายทาน ซ่ึงเปนผลใหคนในคริสตศตวรรษท่ี 18 และ 19 คิดถึง
เหตุผลและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยไมปลอยใหตนเองอยูใตอํานาจเรนลับของโชคชะตา
ราศีแตเพียงอยางเดียวและในระหวางคริสตศตวรรษท่ี 16 และ 17 นักกายวิภาคศาสตร เช้ือสายเฟลม
มิช ช่ืออันเดรอัส วีซาลิอุส (Andreas Vesalius, ค.ศ.1514-1564) คนพบระบบกายวิภาคศาสตร
เบ้ืองตนของมนุษย วิลเลียม ฮารวีย (William Harvey, ค.ศ.1578-1657) แพทยชาวอังกฤษ คนพบ
ระบบวงจรโลหิต จิโรลาโม ฟราคาสโทโร (Girolamo Fracastoro, ค.ศ.1478-1553) แพทยชาวเวนิส 
พบวาโรคติดตอระบาดไดโดยมีผูสัมผัสโรคเปนส่ือนํา นอกจากนี้ก็มีผูศึกษาเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกลาวไดวา ยุคนี้เปนระยะท่ีมีการวางรากฐานเกี่ยวกับการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร 
สรีรวิทยาและจุลินทรียตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดโรค อยางไรก็ตาม ในยุคนี้ยังไมปรากฏวามีการดําเนินงาน
ทางสาธารณสุขอยางเปนทางการ เพียงแตเปนความเคล่ือนไหวของนักวิชาการและชุมชนในบาง
ทองท่ีเทานั้น 

 4. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงปจจุบัน 
 นับต้ังแตการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษท่ี 18 การสาธารณสุขของโลกไดเจริญ
ข้ึนท้ังในทางปองกันและรักษาโดยเอ็ดเวิรด เจนเนอร (EdwardJenner, ค.ศ.1749-1823) แพทยชาว
อังกฤษ คิดวิธีปลูกฝปองกันไขทรพิษไดสําเร็จ โรเบิรต ค็อก (RobertKoch, ค.ศ.1843-1910) ชาว
เยอรมัน คนพบวิธีแยกเช้ือบัคเตรี หลุยส ปาสเตอร (Lou Pasteur, ค.ศ .1822-1895) นักวิทยาศาสตร
ชาวฝร่ังเศส ศึกษาเกี่ยวกับเช้ือโรคและวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ในตอนปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 
ไดมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับยุงและแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค และหลังจากนั้นก็มีการศึกษาความ
เกี่ยวของระหวางโรคภัยไขเจ็บและชุมชนอยางกวางขวาง ความกาวหนาของการสาธารณสุขเปนผล
ใหอัตราการตายของพลโลกอันเนื่องมาจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ลดนอยลง มีการสรางโรงพยาบาล 
ฝกอบรมแพทยพยาบาล และบุคลากรระดับผูชวย และจัดต้ังองคการตาง ๆ เพื่อการรักษาพยาบาล 
ปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ โดยเร่ิมจากประเทศท่ีเจริญแลว และเผยแพรตอไปยังประเทศดอย
พัฒนา (ประกอบ ตูจินดา, ออนไลน, 2553) 
 



12 

ประวัติความเปนมาของกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ปกครองระบอบสหพันธรัฐ (Federal Republic) 
กลาวคือ การที่มลรัฐ (States) ตาง ๆ มอบอํานาจอธิปไตยหลายประการใหรัฐบาลกลาง (Federal) ท่ี
กรุงวอชิงตัน โดยสงวนอํานาจบางประการไวเชน อํานาจนิติบัญญัติและการคลังในระดับมลรัฐ 
(Ministry of Foreign Affairs of the United States English, ออนไลน, 2553 อางถึงใน เชาวลิต แจง
อักษร, 2550, หนา105) การออกพระราชบัญญัติตาง ๆ เหลานี้รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจกับรัฐบาล
กลางในการจัดการดูแล สวนรัฐบาลมลรัฐนั้นมีอํานาจในการจัดการภายในมลรัฐในเร่ืองท่ีกฎหมาย
ไมไดมีการกําหนดใหเปนอํานาจาของรัฐบาลกลาง และไมไดมีขอหามสําหรับมลรัฐใหเปนอํานาจ
ของมลรัฐ หรืออาจเรียกวาหลักอํานาจท่ียังคงเหลือของรัฐ (Residual power) โดยการดําเนินการใด 
ๆ ของท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐจะตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญและยึดเปนแนวปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน ซ่ึงเปนไปตามหลักกฎหมายสูงสุด (Supremacy clause) (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, 
หนา105 อางอิงจาก จตุพล ธนูพันธุชัย, ชลัช นนทิวัฒนกุล, นิธิพัธ จิรภัคสิริ และรัตนพงษ ดอน
พลอยเพชร, ออนไลน, 2550) 
 เม่ือพิจารณาโครงสรางกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบวา นับต้ังแต
เร่ิมมีการบัญญัติกฎหมายส่ิงแวดลอมโดยสภาสหรัฐ (Congress) ในศตวรรษท่ี 1970 สหรัฐอเมริกามี
บทบัญญัติดานกฎหมายส่ิงแวดลอมแบงเปนหมวดหมูชัดเจนและมีเนื้อหาคอนขางละเอียดและมี
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเร่ืองการบังคับเชน Clean air Act, Clean water Act หรือ Toxic 
substances control Act ท้ังนี้ เพื่อปองกันมิให USEPA และหนวยงานของมลรัฐใชดุลพินิจในการ
บังคับใชกฎหมายมากเกินไป รัฐบาลกลางมีหนาท่ีในการสรางกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อมา
บังคับใชในขณะท่ีมลรัฐมีหนาท่ีในการใชกฎหมายและบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย อยางไรก็ตาม การตรากฎหมายส่ิงแวดลอม รัฐบาลกลางโดยองคการพิทักษส่ิงแวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US. Environmental Protection Agency: USEPA) ซ่ึงเปนหนวยงาน
หลักท่ีทําหนาท่ีจัดการดานส่ิงแวดลอมของประเทศ ดังจะกลาวถึงบทบาทและอํานาจหนาท่ีในสวน
ตอไป USEPA จะทําหนาท่ีเสนอรางกฎหมายดานส่ิงแวดลอมกลางท่ีถือเปนมาตรฐานข้ันตํ่าเพื่อให
มลรัฐตาง ๆ นําไปปฏิบัติ หรือนําไปบัญญัติเปนกฎหมายของมลรัฐนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะมีความแตกตาง
จากกฎหมายท่ีบัญญัติโดยรัฐบาลกลางได แตสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายของมลรัฐจะตองไมนอย
ไปกวากฎหมายของรัฐบาลกลาง อยางไรก็ตามในกรณีท่ีความขัดแยงระหวางกฎหมายส่ิงแวดลอม
ของมลรัฐและของรัฐบาลกลาง รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (US: Constitution law) กําหนด
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บทบัญญัติท่ีเรียกวา Preemption ท่ีใหถือวากฎหมายของรัฐบาลกลางอยูเหนือกฎหมายของมลรัฐ 
(เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 106) 
 แนวคิดของกฎหมายส่ิงแวดลอมสหรัฐอเมริกา 
 หลักผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ (Verursacherprinzip) โดยมีแนวคิดวาใครกอมลพิษ ผูนั้น
ตองรับผิดชอบ ความหมายของหลักการนี้ไมใชเร่ืองแคตองจายคาเสียหายเทานั้น หากแตรวมถึง
หนาท่ีท่ีตองกําจัดของเสียใหหมดไปดวย (สุนทรียา เหมือนพะวงศ, 2543, หนา 126) 

ประวัติความเปนมาของกฎหมายสิ่งแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ กลาวคือ
มี รัฐบาลสหพันธรัฐ (รัฐบาลกลาง) และรัฐบาลมลรัฐ โดยฝายบริหารมีประธานาธิบดีเปนประมุข 
และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล  ฝายนิ ติบัญญัติประกอบดวย  สภาผูแทนราษฎร 
(Bundestag) และสภาพันธรัฐหรือสภาสูง (Bundestag) ซ่ึงเปนผูแทนจากรัฐตาง ๆ (Ministry of 
Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany, ออนไลน, 2010) และในระบบศาลน้ันมีการ
จัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับในประเทศไทย รวมถึงการเลือกต้ังก็มีระบบการเลือกต้ัง
คลายคลึงกับประเทศไทย กลาวคือ มีการผสมผสานระหวางระบบพรรคกับระบบบุคคล ซ่ึงสามารถ
ทําไดอยางลงตัว สงผลใหระบบการเมืองของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันมีเสถียรภาพมากใน
ปจจุบัน (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 122 อางอิงจาก จตุพล ธนูพันธุชัย, ชลัช นนทิวัฒนกุล, 
นิธิพัธ จิรภัคสิริ และรัตนพงษ ดอนพลอยเพชร, ออนไลน, 2550) 
 กฎหมายส่ิงแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้นในชวงแรกของศตวรรษท่ี 70 มี
ลักษณะแยกเปนสวน ๆ อยางเด็ดขาด ประกอบดวยกลุมของบทบัญญัติท่ีมีลักษณะคอนขางจะเปน
เอกเทศหลาย ๆ กลุมแตละกลุมจะวางหลักเกณฑสําหรับส่ิงแวดลอมแตละสาขา ตอมาในชวงปลาย
ทศวรรษท่ี 80 ไดมีการพัฒนาการของกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีลักษณะแตกตางออกไปจากของเดิม
อยางส้ินเชิง ในปจจุบันกฎหมายส่ิงแวดลอมในเยอรมันไดออกมาในลักษณะเฉพาะเร่ืองมากข้ึน 
เชน กฎหมายวาดวยการปลอยของเสีย กฎหมายขยะหรือกฎหมายวาดวยการวิเคราะหผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ในกฎหมายอ่ืน ๆ เชนกฎหมายเกษตร กฎหมายกอสราง เปนตน และก็ไดถูก
พัฒนาข้ึนเปนโครงการจัดทําเปนประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมเพ่ือจัดระบบกฎหมายส่ิงแวดลอม
ท้ังหมดใหมีความสมบูรณ (อังคณา เสาธงทอง, 2550, หนา 56) 
 ความคิดในการรางกฎหมายส่ิงแวดลอมในยุคใหมนี้จึงเปนไปเพื่อสรางมาตรฐานรวมกัน 
พัฒนาและอุดชองวาง ในชวงหลังสุดนี้ความคิดดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้นเปนโครงการจัดทํา 
ประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม (Kodifikation des umweltrechts: Umweltgesetzbuch-UGB) เพื่อ
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จัดระบบกฎหมายส่ิงแวดลอมท้ังหมดใหมีความสมบูรณสอดคลองกันอยางแทจริง โครงการจัดทํา 
ประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมนี้ แบงเนื้อหาของกฎหมายออกเปนสวนท่ัวไปและสวนเฉพาะ สวน
ท่ัวไปไดแกหลักเกณฑท่ัวไปวาดวยกระบวนการออกใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองส่ิงแวดลอมหรือ
การออกกฎหมายลําดับรอง ฯลฯ สวนเฉพาะเปนรายละเอียดของกฎหมายเฉพาะแตละเร่ือง เชน 
เร่ืองการคุมครองน้ํา อากาศ หรือกฎหมายขยะ กระบวนการยกรางจัดทํา โดยคณะอาจารย
มหาวิทยาลัยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ ทางดานกฎหมายส่ิงแวดลอมยกรางข้ึน (Professorenentwurf 
zum umweltgesetzbuch) หลังจากนั้นก็สงรางใหผูเช่ียวชาญในทางปฏิบัติ (Entwurf der 
Unabhaengigen sachverstaendigenkommission) ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีโดยตรง ผูเช่ียวชาญภาคเอกชนรวมถึงผูประกอบการท่ีมีผลกระทบ มาใหความเห็นพิจารณา
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ แตนาเสียดายท่ีจนถึงวันนี้สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันยังไมสามารถ
ผลักดันใหประมวลกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับได 
 แนวคิดของกฎหมายส่ิงแวดลอมสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 หลักพื้นฐานสําคัญ (Grundsaetze des Umweltschutzes) ท่ีเปนแนวความคิดเบ้ืองหลัง
บทบัญญัติตาง ๆ ของกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ไดแก หลักการปองกัน 
หลักผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวมของประชาชนและหลักการใหทุกคนตอง
รวมกันรับผิดชอบ ซ่ึงแยกพิจารณาได ดังนี้ 
 1) หลักปองกันกอนเกิดเหตุ (Vorsogeprinzip หรือ Precaution principle) เปนกฎหมายท่ี
วางหลักการปองกันหลีกเล่ียงกอนภัยจะเกิดข้ึน ถือเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนการปองกัน
ไวกอนเพื่อไมใหเกิดภัยตอส่ิงแวดลอมข้ึน โดยมีการปองกันความเส่ียง (Risiko-Gefahrenvorsorge) 
ท่ีอาจมีข้ึน ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของคนรุนหลัง (Nachweltschutz)  
 2) หลักผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ (Verursacherprinzip) หลักนี้เปนหลักกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงความหมายของหลักนี้มิใชเปนเพียงการจายคาเสียหายเทานั้นหากแต
รวมถึงหนาท่ีท่ีตองกําจัดของเสียดวย 
 3) หลักการมีสวนรวมของประชาชน (Kooperztionsprinzip) หลักนี้เปนหลักการกระจาย
หนาท่ีดูและรักษาส่ิงแวดลอม และกระจายอํานาจควบคุมเกี่ยวกับการขออนุญาตโครงการหรือ
กิจการตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอส่ิงแวดลอม ตามหลักนี้ถือวาหนาท่ีในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมมิใชของ
รัฐเทานั้น นอกจากนี้ยังถือวาเร่ืองดังกลาวไมใชเร่ืองท่ีขัดตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
หากแตเปนเร่ืองที่ชวยสงเสริมกัน หลักความรวมมือกันนี้มีท้ังในลักษณะการกระจายหนาท่ีดูแล
รักษาส่ิงแวดลอม (Aufgabenverteilung) และกระจายอํานาจควบคุม (Aufgabenwahrnehmung) 
ตัวอยางของหลักการนี้ไดแกเร่ืองการใหผูเช่ียวชาญภาคเอกชน (Sachverstand) เขามีบทบาทใน
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กระบวนการพิจารณาอนุญาต หรือ การกําหนดกฎเกณฑทางเทคนิค (Stand der Technik) และใน
สวนท่ีสําคัญท่ีสุดคือเร่ืองบทบัญญัติท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการท้ังใน
สวนกระบวนพิจารณากอนมีคําส่ังอนุญาต (Buergerbeteiligung in bestimmtenPlanungen- und 
Genehmigungsverfahren) รวมท้ังมาตรการคุมครองหลังการอนุญาต หรือการใหประชาชนมีสวน
รวมในกระบวนการออกกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม (Kooperative Normsetzung)  
 4) หลักการใหทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบ (Gemeinlastprinzip) หลักนี้ตรงกันขามกับ
หลักผูกอมลพิษตองรับผิดชอบ เพราะเปนกรณีท่ีการกอมลพิษบางอยางไมสามารถหาตัว
ผูรับผิดชอบไดชัดเจนพิสูจนไดยากวาผูใดตองรับผิดมากนอยตางกันเพียงใด หรือเปนกรณีท่ีทุกคน
เปนผูกอมลพิษรวมกัน จึงตองมีมาตรการที่บังคับใหตองรับผิดชอบรวมกัน เชน เร่ืองภาษีมลพิษ 
เปนตน (สุนทรียา เหมือนพะวงศ, 2543, หนา 117-130) 

ประวัติความเปนมาของกฎหมายสิ่งแวดลอมของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 สาธารณรัฐฝร่ังเศสปกครองในระบบรัฐเดี่ยวในรูปแบบของสาธารณรัฐ โดยมีสถาบัน
ทางการเมืองแบงแยกไดออกเปน 3 สวน คือ 
 1) สถาบันนิติบัญญัติ (รัฐสภา) มีหนาท่ีหลักในการตรารัฐบัญญัติและกฎหมาย 
 2) สถาบันบริหาร (รัฐบาล) มีหนาท่ีหลักในการบริหารราชการแผนดิน โดยระบบบริหาร
เปนระบบบริหารท่ีมีลักษณะเปนทวิภาค ซ่ึงหมายถึง มีผูมีอํานาจส่ังการสองคน คือ ประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐและนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตําแหนงประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงโดย
ประชาชน สวนนายกรัฐมนตรีมาจากการแตงต้ังของประธานาธิบดี โดยผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารราชการแผนดินนั้นไดแก นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 3) สถาบันตุลาการ (ศาล) เปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระ มีหนาท่ีหลักในการพิจารณา
พิพากษาคดีความตาง ๆ ดานการปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจท่ีจะ
บริหารงานของตนเองไดอยางอิสระ และมีอํานาจวางระบบกฎหมาย และการจัดระเบียบการ
ปกครองจังหวัดโพนทะเลอาจปรับเปล่ียนไดตามความจําเปนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแหงทองถ่ิน 
(เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา137-138 อางอิงจาก จตุพล ธนูพันธุชัย, ชลัช นนทิวัฒนกุล, นิธิพัธ 
จิรภัคสิริ และรัตนพงษ ดอนพลอยเพชร, ออนไลน, 2550) 
 การปกครองสวนทองถ่ินของสาธารณรัฐฝร่ังเศสสามารถแบงได 3 รูปแบบ คือ 
 1) เทศบาล (Commune) องคการบริหารเทศบาลของสาธารณรัฐฝร่ังเศส เรียกวา Conseil 
Municipal ไดรับการเลือกต้ังโดยตรง ทุก 6 ป และคณะกรรมการเทศบาลจะเลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการ 1 คนทําหนาท่ีนกยกเทศมนตรี (Maire) นายกเทศมนตรีมีอํานาจในการบริหาร
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ภายในเทศบาล รวมท้ังการเปนตัวแทนของรัฐในการจัดทํานิติกรรมของรัฐเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ตาง ๆ รักษาความสงบ จัดการเลือกต้ังภายใน รวมท้ังจัดทําประกาศตาง ๆ ของรัฐ นอกจากนั้น
นายกเทศมนตรียังทําหนาท่ีในการบริหารงบประมาณของเทศบาล และงานในความรับผิดชอบของ
เทศบาลนั้น ๆ อาทิ โรงเรียน รถรับและสงนักเรียน การกําจัดขยะ สาธารณูปโภค ถนนหนทาง
ภายในเทศบาล การวางผังเมือง เปนตน 
 2) จังหวัด (Department) องคการบริหารสวนจังหวัดเรียกวา Conseil General มีการ
เลือกต้ังโดยตรงทุก 6 ป และองคการบริหารสวนจังหวัดนี้ จะเลือกประธานเพ่ือทําหนาท่ีบริหาร
โดยจะตองเปนผูเตรียมการ และดําเนินการประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัด บริหาร
งบประมาณ และบุคลากร หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีสําคัญ ๆ ไดแก การดําเนินการ
ของวิทยาลัยจังหวัด การจัดการขนสงภายใน การจัดการทองถ่ิน เปนตน โดยท่ีฝร่ังเศสจัดวาเปน
ประเทศท่ีมีการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางมาก ดังนั้น รัฐบาลสาธารณรัฐฝร่ังเศส
โดยกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงไดมีการแตงต้ังผูวาราชการจงัหวดั 
(Prefet) ไปทําหนาท่ีบริหารงานในสวนความรับผิดชอบของรัฐ ในจังหวัดนั้น ๆ อาทิ การรักษา
ความสงบภายใน การจัดการเลือกต้ัง การใหความชวยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังทําหนาท่ีใน
การประสานงานระหวางรัฐบาลกลางกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
 3) ภาคหรือมณฑล (Region) เปนการรวมหลายจังหวัดเขาดวยกัน โดยใหจังหวัดท่ีใหญ
ท่ีสุดเปนท่ีต้ังของภาค และผูวาราชการในจังหวัดนั้นเปนผูวาราชการการภาคดวย ปจจุบัน
สาธารณรัฐฝร่ังเศสมี 26 ภาค องคการบริหารภาคเรียกวา “Conseil Regional” มีการเลือกต้ังโดยตรง
ทุก 6 ป และองคการบริหารภาคน้ีจะเลือกประธานเพื่อทําหนาท่ีบริหารโดยจะตองเปนผูเตรียมการ 
และดําเนินการประชุมขององคการบริหารภาค ตลอดจนบริหารงบประมาณ และบุคลากรภายใน
ภาค  
 กฎหมายดานส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีหลักการพื้นฐานจากกฎหมายยุโรป 
โดยเฉพาะสนธิสัญญาการจัดต้ังประชาคมยุโรปและท่ีเกี่ยวกับกฎขอบังคับของสหภาพยุโรป กฎ
บัตรดานส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศส (กฎบัตรประกอบรัฐธรรมนูญ) ท่ีเสริมรัฐธรรมนูญ
ฉบับวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 ซ่ึงกําหนดสิทธิของประชาชนในการมีสาธารณสุขท่ีดีและใน
การอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีสมดุล ศาลปกครองสูงสุด (สภาแหงรัฐ) ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของกฎบัตรนี้เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2551 โดยประชาชนทุกคนสามารถฟองคําส่ังทางปกครองตาม
หลักการของกฎบัตรนี้ได และมาตรา L.110-1 ของประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ท่ีเปนท่ีมาของหลักการสําคัญท่ีเปนหลักการปองกัน หลักการปฏิบัติท่ีเปนการคุมครองและ
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แกไข หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย หรือหลักการมีสวนรวม (ณภัค อังควราธานัท, ออนไลน, 2553 
อางอิงจาก Brenot & Werner, ออนไลน, 2553) 
 แนวคิดของกฎหมายส่ิงแวดลอมสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 แนวคิดในการจัดทําประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐฝร่ังเศสประกอบไป
ดวยหลักการสําคัญ ดังนี้  
 1) หลักการแจงเตือน (Le principe de precaution) 
 2) หลักการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Le principe d’ Action 
preventive et de correction) การใชเทคนิควิธีท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีมีในขณะน้ัน โดยคาใชจายท่ีพอเหมาะ 
 3) หลักผูกอมลภาวะเปนผูจาย (Le principe pollueur-payeur) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการใช
มาตรการปองกันมลพิษ คาใชจายในการลดหรือตอตานดานมลพิษผูกอใหเกิดมลพิษจะตอง
สนับสนุนคาใชจายเหลานั้น 
 4) หลักการมีสวนรวมของประชาชน (Le principe de participation) ประชาชนควรท่ีจะ
ไดทราบขอมูลขาวสารของทางราชการในเรื่องส่ิงแวดลอมรวมไปถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ี
เปนอันตรายอ่ืน ๆ (อังคณา เสาธงทอง, 2550, หนา 40-41)  

ประวัติความเปนมาของกฎหมายการสาธารณสุขของประเทศไทย 

 ประเทศไทยการสาธารณสุขปรากฏชัดเจนในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยความสกปรกของกรุง
รัตนโกสินทร มีปญหาหนัก นับแตนอกวัง บานชาวบานเปนเรือนไทยในภาคกลางซ่ึงสรางอยูริมน้ํา 
ตลอดจนเรือนแพ ซ่ึงอาศัยแมน้ําลําคลอง เปนทอระบายสรรพส่ิงของโสโครก ดวยความเห็นวาคง
ลอยลงทะเลไปเอง สถานท่ีราชการและในวังสกปรกอยางไมนาเช่ือ จนสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพทรงนิพนธถึงสภาพของศาลาลูกขุนในเร่ืองความทรงจําวา กลางศาลามีกองหมาก และ
สรรพขยะมูลฝอยตาง ๆ อยูหนึ่งกองโต ๆ และไมมีใครแสดงความเดือดรอนแตอยางใด เร่ืองขยะใน
ศาลาลูกขุนนี้เห็นท่ีจะเปนบอเกิดของสํานวนวา “กระโถนทองพระโรง” และแมขางพระท่ีนั่ง
ไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ก็ยังมีชาววังไปสถาปนากองขยะข้ึนจนพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว ตองทรงใชอุบายแกไข ดวยการโปรดใหชางมาเขียนรูปปูเจา ซ่ึงเปนคร่ึงผีคร่ึง
เทวดา มานั่งกํากับไวไมใหใครทําสกปรก พรอมกับพระราชนิพนธโครงกํากับอธิบายวา 
 “น้ําหมากน้ํามูกเฟอ ฝอยผง ไซรนา อยาถมอยาเทลง ท่ีหาม มิฟงยักษจับปลง ชนมชีพ 
เสียนอ ใชขูแตพอคราม ปูเจาเอาจริง ๆ” 
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 เม่ือเขาสูสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2394-2411) การสุขาภิบาลในสมัยนี้เปนการสืบเนื่องมาจาก
สมัยรัชกาลท่ี 3 ในชวงเวลาน้ีก็มีมาตรการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลบางอยาง เชน มิใหท้ิงซากสัตวลง
ในน้ํา โดยรัชกาลท่ี 4 ทรงออกประกาศพระบรมราโชวาทไมใหท้ิงซากสัตวตายลงในนํ้า พ.ศ.2399  
 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เมืองไทยมีการเปล่ียนแปลงกาวหนาข้ึนอยางมากมาย ท้ังการปกครอง 
การสาธารณสุขและการสุขาภิบาลโดยในป พ.ศ.2418 รัชการท่ี 5 ทรงใหตรากฎหมายโปลิศ 53 ซ่ึงมี
ขอความเกี่ยวกับการกําจัดส่ิงปฏิกูลอยูหลายประการ จึงสรุปโดยยอ 
 ขอ 18 ใหกําชับตักเตือนเจาของบานเรือนไมใหหนาบานหลังบานเกิดการเปรอะเปอน
ทางคนเดินไปเดินมา  
 ขอ 42 หามไมใหเด็กและผูใหญขีดเขียนตามกําแพงเมือง กําแพงวัดและส่ิงปลูกสรางอ่ืน 
ๆ ใครไมเช่ือฟง ปรับไหม 10 บาท ถาไมมีเงินก็จําขังใหงานในกรมโปลิศ 1 เดือน 
 ขอ 43 ใครเทน้ําส่ิงของ น้ําโสโครกหรืออาบน้ําในถนนหรือทําใหถนนเปรอะปรับ 10 
บาท ถาไมมีเงินก็จําไวใชงานในกรมโปลิศ 1 เดือน  
 ขอ 45 ใครถายอุจจาระในท่ีไมสมควรเชนขางถนน ริมถนน เปนท่ีกลางแจงปรับ 20 บาท 
ถาไมมีเงินก็เอาตัวขังไวใชงาน 3 เดือน สวนถาถายปสสาวะก็ใหโปลิศจับมัดไว 4 ช่ัวโมง ถาจะไถ
โทษท่ีมัดคิดโมงละบาท ถาจะถายปสสาวะก็ใหหาท่ีลับแตถาท่ีลับนั้นไมสมควรทําใหสกปรกก็มี
โทษเทากับถายปสสาวะกลางแจง 
 ขอ 46 ถาสัตวเล้ียงทุกชนิดตายใหเจาของเอาไปฝงในปาชาหรือท่ีบานของตน ถาเอาไป
ท้ิงตามถนนหนทาง ขางบาน ขางกําแพง จะถูกปรับไหมตัวละ 10 บาท 
 ตอมาป พ.ศ.2440 ไดมีพระราชกําหนดสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร รัตนสินทร ศก116 
กําหนดงานสุขาภิบาลที่จะจัดทําใหดีข้ึน 4 ประการ คือ 
 1. การทําลายขยะมูลฝอย 
 2. การจัดท่ีถายอุจจาระและปสสาวะของมหาชนท่ัวไป 
 3. จัดการหามตอไปในภายหนาอยาใหปลูกสราง หรือซอมแซมโรงเรียนท่ีจะเปนเหตุให
บังเกิดโรคได 
 4. ขนยายส่ิงโสโครกและส่ิงรําคาญของมหาชนไปใหพนเสีย และมีอํานาจพิจารณาวา
อาคารใดจะตองต้ังเว็บเพิ่มเติม และใหอํานาจเสนาบดีกระทรวงนครบาล มีอํานาจกําหนดอัตราปรับ
ผูกระทําผิดกฎขอบังคับเพื่อการนี้ไดคร้ังละไมเกิน 40 บาท และถายังขืนกระทําอยูอีกตอไปก็
ลงโทษปรับเรียงวันไดไมเกินวันละ 20 บาท  
 มีการออกกฎหมายสําคัญคือประกาศจัดการสะอาดในจังหวัดพระนครประกาศเม่ือวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2441 (รศ.117) ซ่ึงออกมาเพื่อจัดการสุขาภิบาลในเร่ืองอุจจาระ และมูลสัตว ขยะมูล
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ฝอย น้ําโสโครก โรงเล้ียงสัตว โรงงาน และอาคารบานเรือน โดยกําหนดโทษปรับสําหรับการไม
ปฏิบัติตามกฎในกรณีตาง ๆ ไว 
 ตอมามีการจัด ต้ังสุขาภิบาลทาฉลอม  กลาวคือ  เ ม่ือวัน ท่ี  30  กรกฎาคม  2448 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเสด็จอําเภอพระประแดงและทรงตรัสเปรียบเทียบวา 
“สกปรกเหมือนตลาดทาจีน (ตําบลทาฉลอม)” สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย จึงมีหนังสือถึงผูวาราชการเมืองสมุทรสาครใหเรียกประชุมกํานันผูใหญบาน
รวมกันปรับปรุงความสะอาด จึงไดเกิดการพัฒนาความสะอาดของอาคารสถานท่ีถนนหนทางดวย
ความรวมมือของประชาชนตลาดทาจีน จนมีพระบรมราชโองการตั้งสุขาภิบาลทาฉลอม ในวันท่ี 18 
มีนาคม 2449 (รศ.124) ซ่ึงมีผลใชในวันท่ี 1 เมษายน 2449 โดยมีวัตถุประสงคคือ 
 1. ซอมและบํารุงถนนหนทาง 
 2. จุดโคมไฟใหความสวางเวลาคํ่า 
 3. จัดหาคนงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย 
 หลังจากการดํา เนินการสุขาภิบาลทาฉลอมไดดํ า เนินไปอยางไดผลดี  จึงได มี 
พระราชบัญญัติการจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง รศ.127 (พ.ศ.2451) ตามหัวเมือง โดยแบง
สุขาภิบาลออกเปน 2 อยางคือ สุขาภิบาลเมืองและสุขาภิบาลตําบล ตางมีหนาท่ีเหมือนกันคือ 
 1. รักษาความสะอาดทองท่ี 
 2. การปองกันและรักษาความเจ็บไขในทองท่ี 
 3. การบํารุงรักษาทางไปมาในทองท่ี 
 4. การศึกษาข้ันตนของราษฎร  
 จนกระท่ังประเทศไทยไดมีกฎหมายสาธารณสุขข้ึนใชคร้ังแรกในป พ.ศ.2477 และมีการ
แกไขเพ่ิมเติมหลายคร้ังสืบตอกันมาตามลําดับจนกระท่ังกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอยกราง
พระราชบัญญัติสาธารณสุขฉบับใหมเปน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2535, หนา 27) หลังจากนั้นก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติการสาธารณสุข แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2550 มีผลใชบังคับถึงปจจุบันนี้  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสาธารณสุขสิ่งแวดลอม 

 Winslow เปนสาธารณสุขท่ีมีช่ือเสียงชาวอเมริกัน ไดใหความหมายเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขวา การสาธารณสุขเปนวิทยาศาสตรและศิลปะเพื่อการควบคุมโรค การทําใหมีชีวิตยืน
ยาว และการสงเสริมสุขภาพเขาสูชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยพยายามมุงกระทําเกี่ยวกับงานท่ี
สําคัญดังนี้คือ 
 1.1 การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 
 1.2 การควบคุมโรคติดตอ 
 1.3 การบริการการแพทยและการพยาบาล สําหรับการตรวจวินิจฉัยโรคระยะเร่ิมแรก และ
รวมท้ังการบําบัดรักษาโรคท่ีสามารถปองกันได 
 1.4 การพัฒนากลไกของสังคมเพื่อทําใหเช่ือม่ันไดวาทุก ๆ คนมีมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ี
เหมาะสมและมีสุขภาพ ดังนั้นจึงตองมีการจัดระเบียบเพื่อทําใหเกิดคุณประโยชนท่ีประชาชนจะ
เช่ือม่ันไดวาเขามีสิทธิท่ีเกิดมาแลวจะมีชีวิตท่ียืนยาวอยางมีสุขภาพ (พิชิต สกุลพราหมณ, 2521, 
หนา 1-2) 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการใชอํานาจของหนาท่ี 
 ความหมายของอํานาจหนาท่ีตามพจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster, 1985, pp.67) ได
ใหความหมายของอํานาจหนาท่ีไววา เปนอํานาจหรือสิทธิในการบังคับบัญชา หรือกระทํา หรือ
ควบคุมบุคคลคนเดียว หรือหลายคน 
 เบอรนารด (Bernard, 1962, pp. 161) กลาววา อํานาจหนาท่ี หมายถึง อํานาจท่ีเปนท่ี
ยอมรับในสังคม หรือในองคกรวาถูกตองชอบธรรม (Legitimate power) จึงอาจเปนอํานาจตาม
กฎหมายหรืออํานาจตามประเพณีก็ได โดยท่ัวไปบุคคลอาจจะไดรับอํานาจนี้มาจากความมั่งค่ัง 
สถานภาพทางวิชาชีพ ความรู ความสามารถของบุคคลแตละคนเอง และอํานาจนี้ไมวาจะใน
ระดับชาติ หรือระดับองคการจะมีความหมายอยางยิ่ง ถาเปนท่ียอมรับจากทุก ๆ คน หรือทุก ๆ คน
ยอมรับอํานาจนี้ 
 คอนทซ และดอนแนล (Koontz & Donnell, 1972, pp. 22) กลาววา อํานาจหนาท่ี 
หมายถึง อํานาจในการส่ังการเพ่ือใหบุคคลอ่ืนกระทํา หรือไมกระทําอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีผูมี
อํานาจจะเห็นสมควร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการที่ต้ังไว 
 จรูญ สุภาพ (2522, หนา 96) กลาววา อํานาจหนาท่ี หมายถึง ความสามารถท่ีจะกําหนด
และบังคับใชสิทธิและหนาท่ี ซ่ึงถือวาเปนส่ิงถูกตองตามชอบธรรม และเม่ือมีการบังคับใชตาม
หลักเกณฑดังกลาวแลว ผูท่ีถูกบังคับจะตองยอมตามหรือปฏิบัติตาม  
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 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2521, หนา 10) กลาววา อํานาจหนาท่ี (Authority) หรืออํานาจ
ตามหนาท่ี มักจะเปนส่ิงท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายใหสําเร็จ อํานาจหนาท่ีเปนอํานาจของสถาบัน 
(Institutionalized power) ดังนั้น อํานาจหนาท่ีจึงเปนสิทธิที่ผูนําจะทําทุกอยางในส่ิงท่ีจําเปน ท้ัง
สิทธิท่ีจะปฏิบัติส่ิงนั้นเอง หรือใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม เพื่อปฏิบัติส่ิงท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จ 
 ธงชัย สันติวงษ (2530, หนา 266-324) กลาววาอํานาจหนาท่ี คือ อํานาจสิทธิท่ีจะส่ังการ
ใหปฏิบัติและใชจายทรัพยากรตาง ๆ สําหรับอํานาจหนาท่ีหรืออํานาจตามหนาท่ี (Functional 
authority) จะเกิดข้ึนไดเม่ือบุคคลหน่ึงไดรับอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจนอกเหนือไปจากสายงาน
บังคับบัญชาตามปกติ (Formal chain of command) และอํานาจตามหนาท่ีดังกลาวจะไดรับมาเฉพาะ
สําหรับกิจกรรมพิเศษเฉพาะเทานั้น 
 ดังนั้น จากความหมายตาง ๆ ของอํานาจหนาท่ี สรุปไดวา อํานาจหนาท่ี หมายถึง สิทธิ
และหนาท่ีท่ีเปนส่ิงถูกตองชอบธรรม สามารถกําหนดและบังคับบัญชาใชใหบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคนกระทําหรือไมกระทําอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีผูมีอํานาจจะเห็นสมควร เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคขององคการที่ต้ังไว (สนิท นายโท, 2541, หนา 28-29) 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 นักวิชาการและผูรูหลายทานท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมายและคํา
จํากัดความของคําวาการปฏิบัติงานไวตาง ๆ กัน ดังตอไปนี้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2530, หนา 494) ไดใหความหมายของการปฏิบัติ (Practice) ไววา 
การปฏิบัติ คือ การกระทํา การดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน 
 อมร จันทรสมบูรณ (2533, หนา 11) กลาววา การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การนําตัว
บทกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีเปนถอยคําอยูในหนังสือ ใชบังคับแกสมาชิกในสังคม ให
เกิดผลบังคับตรงตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนโดยรัฐ 
 วิไลเดือน พรอนันต (2535, หนา 11) กลาววา การปฏิบัติงาน คือ กิจกรรมทุกประเภทที่
มนุษยกระทํา ไมวาส่ิงนั้นจะสังเกตไดหรือไมก็ตาม โดยพ้ืนฐานทางจิตวิทยาเช่ือวา พฤติกรรมทุก
ชนิดของมนุษยกระทํายอมมีเหตุผล จุดมุงหมาย โดยขณะเดียวกันก็มีแรงจูงใจ หรือส่ิงกระตุนให
กระทําเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของมนุษย 
 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2536, หนา 251) ไดใหความหมายของการปฏิบัติงาน (Job 
performance) ไววา การทํากิจกรรมของบุคคล ซ่ึงอาจเกิดจากความสามารถ ความพยายามและ
โอกาส เพื่อใหเกิดผลงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 ดังนั้นการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทํา การดําเนินการไปตามแบบแผน โดยการนําเอา
กฎเกณฑและแนวคิดตาง ๆ ไปแกปญหาในสถานการณจริงและสถานการณจําลองไดอยางถูกตอง
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ดวยตนเอง และสําหรับการปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมาย เปนการนํา
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ มาใชบังคับแกสมาชิกในสังคม ใหเกิดผลตาม
เจตนารมณของกฎหมาย 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2521, หนา 225) กลาววา การทํางานของมนุษย (Job 
performance) ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ 
(Ability) สําหรับแรงจูงใจของมนุษยนั้นข้ึนอยูกับความตองการของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากสภาพ
ทางรางกาย (Physical conditions) และสภาพทางสังคมท่ีบุคคลอาศัยอยู (Social conditions) สวน
ความสามารถของมนุษยเปนผลมาจากปจจัย 3 ประการ คือ ความสามารถทางสมอง ประสบการณ 
การศึกษาและการฝกอบรม  
 สมยศ นาวีการ (2521, หนา 139) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ของบุคคล 4 ประการ ดังนี้ คือ 
 1. ปจจัยทางสถานการณ (Situation factors) ซ่ึงประกอบดวยสภาพแวดลอมในการทํางาน 
บริหารงานนั้นและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน 
 2. ปจจัยการรับรูบทบาท (Role perception) ซ่ึงเปนแนวทางที่บุคคลใหความหมายงาน
ของเขา ประเภทของความพยายามท่ีเขาเช่ือวามีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. ปจจัยความสามารถและทักษะ (Ability and skills) โดยท่ีความสามารถเปนคุณลักษณะ
สวนบุคคลและทักษะเปนระดับความเช่ียวชาญในงานเฉพาะอยาง 
 4. ปจจัยกระบวนการจูงใจ (The motivation process) เปนตัวกําหนดการปฏิบัติงานของ
บุคคล 
 เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529, หนา 6-12) ไดกลาวถึง การปฏิบัติงานของ
บุคคลในองคกร วาเปนผลจากองคประกอบหลายประการ ท้ังองคประกอบภายนอกตัวบุคคล ไดแก 
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจจะเปนบุคคล ส่ิงของ เหตุการณตาง ๆ และองคประกอบภายในตัวบุคคลเอง ซ่ึง
องคประกอบท้ังสองนี้จะมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ  
 ดังนั้นในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานท้ังปจจัยภายในตัวบุคคลเอง และปจจัยภายนอกตัวบุคคล โดยไดเรียกช่ือปจจัยเหลานี้
แตกตางกันออกไป เชน ปจจัยทางสถานการณ ปจจัยการรับรูบทบาท ปจจัยความสามารถและ
ทักษะ ปจจัยกระบวนการจูงใจ ปจจัยคํ้าจุน และปจจัยจูงใจ (สนิท นายโท, 2541, หนา 24-26) 
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 3. แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
 ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนดุล ไดใหความหมาย “บริการสาธารณะ” วาหมายความ
ถึง กิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนองความ
ตองการของประชาชน 
 สวนศาสตราจารย Mautice Hautiou นักกฎหมายมหาชนชาวฝร่ังเศส ไดใหคําจํากัดความ
ของคําวา “บริการสาธารณะ” วาเปนบริการทางเทคนิคเพื่อสาธารณะสมํ่าเสมอและตอเนื่องเพ่ือ
สนองความตองการของสวนรวมโดยไมหวังผลกําไร 
 ซ่ึงการบริการสาธารณะจะจัดทําข้ึนเพื่อสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม 
ไมมีลักษณะเปนการแสวงหากําไร แตก็มีกิจกรรมบางประเภทท่ีฝายปกครองจัดทําข้ึนโดยมิได
สนองความตองการของประชาชน  แต มี ลักษณะเปนการหาเงินเขา รัฐ  เชน  การให เช า
อสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ฯลฯ กิจการท้ังหลายเหลานี้จึงไมเปนบริการ
สาธารณะ โดยมากแลวนั้นนิติกรรมท่ีฝายปกครองออกมามากเทาไรก็จะสงผลกระทบตอการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเทานั้น จึงไดมีการกําหนดเปนหลักตาง ๆ ท่ีใชคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยท่ีฝายปกครองจะตองเคารพในหลักเกณฑตาง ๆ เหลานี้ดวย เชน 
  1. หลักสิทธิในการปองกันตนเอง ซ่ึงเปนหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีฝายปกครองจะทํานิติ
กรรมท่ีกระทบตอประชาชน จะตองแจงใหเขาทราบลวงหนา ไมวาจะเปนการประกาศหรือแจงให
ทราบ ท้ังนี้เพื่อใหเขาไดเตรียมตัวหรือโตแยงหากไมพอใจนิติกรรมทางการปกครองดังกลาว 
  2. หลักความเสมอภาค มีข้ึนเพื่อปองกันมิใหฝายปกครองเลือกปฏิบัติ เชน การเขารับ
ราชการและการสมัครงานของรัฐ การรับบริการสาธารณะ การเสียภาษี ทุกคนจะไดรับการปฏิบัติท่ี
เสมอภาค เทาเทียมกันตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
  3. หลักความไดสัดสวน โดยจะคํานึงถึงผลไดกับผลเสียวามีสัดสวนท่ีไมแตกตางกัน
มากนัก แตไมจําเปนจะตองเทากัน มักจะใชเฉพาะกับกฎหมายเศรษฐกิจ 
  4. หลักการไมมีผลยอนหลังของนิติกรรมทางปกครอง  เพราะไมยุติธรรมกับ
ประชาชนโดยเขาไมอาจทราบลวงหนาได 
  5. หลักท่ีวาฝายปกครองจะตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรมสําหรับการเวนคืนทุก
ชนิด 
  6. หลักการละเมิดสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานสําคัญของประชาชน ซ่ึงฝายปกครองจะไม
มีอํานาจเลย 
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 การบริการสาธารณะสามารถแบงตามลักษณะงานได 2 ประการ คือ 
  1. การบริการสาธารณะทางปกครอง หมายถึง กิจการท่ีฝายปกครองทําข้ึนเพื่อ
ประโยชนของประชาชนเปนหลัก มีลักษณะเปนกิจกรรมที่สําคัญ ๆ เพื่อความม่ันคงของรัฐและ
ความปลอดภัยของประชาชน โดยฝายปกครองจะไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการ
ตาง ๆ โดยประชาชนไมตองเสียคาตอบแทน เชน กิจการทหาร กิจการตํารวจ เปนตน 
  2. เปนบริการสาธารณะที่ไมใชบริการสาธารณะทางปกครอง หมายถึง กิจการบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะเปนการเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน โดยในบางกรณีสามารถเรียกเก็บคาบริการได 
แตตองไมเปนการแสวงหาผลกําไร 
 สวนลักษณะโดยท่ัวไปของการบริการสาธารณะมีดังนี้ 
  1. ฝายปกครองสามารถดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดตลอดเวลา 
  2. การบริการสาธารณะจะตองกระทําอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก เพราะอาจกอใหเกิด
ความเสียหายและเดือดรอนแกประชาชนได ตลอดจนมีการบัญญัติหามมิใหขาราชการนัดหยุดงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 166 วรรคแรก บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานละท้ิงหรือ
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหงานหยุดชะงักหรือเสียหาย โดยรวมการกระทําการเชนนัน้ต้ังแต
หาคนข้ึนไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” 
  3. บริการสาธารณะเปนประโยชนของสวนรวมจึงเหนือกวาผลประโยชนสวนบุคคล 
บุคคลจึงจําตองยอมเสียผลประโยชนสวนตนโดยไดรับคาชดเชยแทน 
  4. ประชาชนมีความเทาเทียมกันในการไดรับบริการสาธารณะ 
  5. ฝายปกครองจะเปนผูริเร่ิม หรือควบคุมดูแล ตลอดจนมอบใหเอกชนดําเนินการ
บริการสาธารณะแทน 
  6. ฝายปกครองจะมีอํานาจพิเศษในการบริการสาธารณะเหนือเอกชน 
  7. ตองมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการสวนรวมเปนสําคัญ 
 ซ่ึงอาจกลาวไดวาในการใหอํานาจแกฝายปกครองท่ีจะบริการสาธารณะแกประชาชนน้ัน
รัฐสามารถที่จะบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายปกครองได โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีของรัฐ
และองคกรของรัฐตาง  ๆ  มีอํานาจโดยอํานาจในการส่ังการและวินิจฉัยนั้นมิใช เปนเพียง
ความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับบุคคลภายนอกเทานั้น แตยังหมายความรวมถึง 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ระหวางผูควบคุมนโยบายกับผูปฏิบัติงาน
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ประจํา ซ่ึงเปนอํานาจของฝายปกครองหรือเรียกอีกอยางวา “เอกสิทธ์ิของฝายปกครอง” (อมร 
จันทรสมบูรณ, 2525, หนา 124)  
 อาจกลาวไดวาการใหบริการสาธารณะประกอบดวยเง่ือนไข 2 ประการ 
  1. กิจการท่ีถือวาเปนบริการสาธารณะ จะตองเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับนิติบุคคล
มหาชน ซ่ึงหมายถึง กรณีท่ีนิติบุคคล มหาชน เปนผูประกอบกิจกรรมดวยตนเอง อันไดแกกิจกรรม
ท่ีรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ และยังหมายถึงกรณีท่ีรัฐมอบ
กิจกรรมของรัฐบางประเภทใหเอกชนเปนผูดําเนินการดวย 
  2. เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะ และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน การบริการสาธารณะสวนใหญรัฐเปนผูมีหนาท่ีในการจัดทําโดยใหองคกร
ภายในฝายปกครองเปนผูจัดทําแตตอมารัฐก็ไดเพิ่มวิธีการจัดบริการสาธารณะข้ึนโดยจัดต้ังเปน
องคกรของรัฐประเภทพิเศษข้ึนมาทําหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะประเภท และตอมา
เม่ือมีการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ิน จึงมีการมอบหมายบริการสาธารณะหลาย ๆ 
ประเภทใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด พัทยา กรุงเทพมหานคร ไปจัดทําแทนรัฐนอกจากนี้ยังมีการศึกษาการบริการสาธารณะใน
ลักษณะการใหบริการประชาชนของรัฐวาเปนปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีขององคการของรัฐกับ
ประชาชน ท่ีใหบริการแกประชาชนโดยมีเปาหมายท่ีจะเอื้ออํานวยประโยชนสุขแกประชาชนการ
ใหบริการประชาชน หมายถึง กิจการทุกประเภทท่ีรัฐจัดทําข้ึนเพื่อสนองความตองการสวนรวมของ
ประชาชนซ่ึงอาจแบงได 2 ประเภท คือ กิจการท่ีตอบสนองความตองการไดรับความปลอดภัย และ
กิจการท่ีตอบสนองความตองการในดานความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต  

 4. แนวคิดในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 
 แนวคิดในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน เปนแนวคิดท่ีสงเสริม
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมทองถ่ินของ
ตนโดยเห็นวาการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินใดสมควรท่ีจะใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงทองถ่ินนั้นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดการแกไข เนื่องจากประชาชนในทองถ่ิน
นั้นเปนผูไดรับผลกระทบ ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินท่ีไดรับเลือกมาจากประชาชนในทองถ่ินยอมตองมี
ความรับผิดชอบในการดําเนินการแกไขปญหา อีกท้ังผูบริหารและประชาชนทองถ่ินมักมีความ
เขาใจในสภาพปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินเปนอยางดี ยอมทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ถือเปนสวนหน่ึงของ
หลักการกระจายอํานาจทางปกครองใหแกองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงหลักการกระจาย
อํานาจมีสาระสําคัญดังนี้ 
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  1. มีการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนนิติบุคคลแยกออกจากราชการ
สวนกลางโดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะมีงบประมาณและเจาหนาท่ีเปนของตนเอง 
  2. มีการเลือกต้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีท้ังหมดหรือบางสวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของตน 
  3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการท่ีอยู
ภายใตอํานาจหนาท่ีของตนตามกฎหมาย โดยไมตองรอรับคําส่ังหรืออยูภายใตการบังคับบัญชาจาก
ราชการสวนกลาง ซ่ึงหนวยงานของราชการสวนกลางจะทําหนาท่ีในการควบคุมดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตองเทานั้น 
  อยางไรก็ตามการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม มีขอพิจารณาดังนี้ 
  1. ลักษณะกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน 
  การท่ีจะกระจายอํานาจในเร่ืองใดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองพิจารณา
วาหากกิจกรรมหรือโครงการใดมีผลกระทบตอทองถ่ินในระดับใดก็ควรใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับนั้นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ แตหากกิจกรรมหรือโครงการใดมีผลกระทบโดยตรง
ตอทองถ่ินหลายแหง อาจมีความจําเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับสูงข้ึนไปเปน
ผูจัดการ หรือถาจําเปนก็ตองใหราชการสวนกลางมาดําเนินการแกไขให 
  ตัวอยางเชน ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินใด ก็มักมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนในทองถ่ินนั้น ดังนั้น จึงควรท่ีจะใหองคการบริหารสวนตําบลแหงทองถ่ินท่ีไดรับ
ผลกระทบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการแกไขปญหา แตในกรณีท่ีมีปญหาในการจัดการมูล
ฝอยในระดับท่ีสูงข้ึน เชน ในจังหวัดท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลหลายองคการ อาจมีปญหาในการ
จัดหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการกําจัดมูลฝอย หรือการกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
หนึ่งอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของทองถ่ินอ่ืน องคการบริหารสวนจังหวัดก็จะมีสวนรวมใน
การจัดการปญหาดังกลาวหรือในจังหวัดใดท่ีมีปริมาณมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดจํานวนมาก ก็อาจตอง
ไดรับความชวยเหลือจากราชการสวนกลางในการจัดสรางเตาเผามูลฝอยรวมของจังหวัดนั้น 
  2. ศักยภาพในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  การท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดดําเนินกิจการหรือโครงการใด ๆ จะตอง
พิจารณาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับมอบหมายดวยวามีขีดความสามรถในการ
ดําเนินกิจการนั้นมากนอยเพียงใดดวย แมวากิจการในเร่ืองนั้นเปนเร่ืองท่ีราชการสวนทองถ่ินควร
ดําเนินการเอง เชน ความรูความสามารถของบุคลากรของทองถ่ิน งบประมาณของราชการสวน
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ทองถ่ินท่ีจัดเก็บได เพราะหากใหราชการสวนทองถ่ินท่ีไมมีขีดความสามรถในการดําเนินการยอม
เปนภาระแกราชการสวนทองถ่ินนั้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2550, หนา 25-28) 

5. แนวคิดในการลงโทษผูกระทําผิด 
 แนวคิดในการลงโทษผูกระทําผิด เห็นวา การท่ีรัฐออกกฎหมายหรือมาตรการใดเพื่อให
บุคคลทุกฝายในสังคมปฏิบัติตาม กฎหมายหรือมาตรการนั้นจะตองมีสภาพบังคับ โดยการลงโทษ
ผูฝาฝนเพื่อปองกันไมใหมีการฝาฝนกฎหมายหรือมาตรการของรัฐ (สุมลรัตน นาคพาณิชย, 2548, 
หนา 13-15) 
 สําหรับสภาพบังคับทางกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญมีสองลักษณะ คือมาตรการลงโทษ
ทางอาญา เชน การลงโทษจําคุก ปรับ ริบทรัพยสิน และมาตรการทางปกครอง เชน การออกคําส่ัง
ทางปกครองใหแกไข ปรับปรุง หรือการเพิกถอนใบอนุญาต หรือการยกเลิกสัมปทานหรือประทาน
บัตร (สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545, หนา 67-90) ซ่ึงความหนักเบา
ของบทลงโทษจะข้ึนอยูกับลักษณะของความผิดความรายแรงของการกอมลพิษ และบุคคลผูกระทํา
ความผิด (กฤภัค อโนมะศิริ, 2549, หนา 57) 
 จากแนวคิดในการลงโทษผูกระทําผิดจึงเห็นไดวา การออกกฎหมายหรือมาตรการใด
สําหรับใชในการจัดการการสาธารณสุขส่ิงแวดลอม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการใหมีการ
จัดการอยางเปนระบบ มิใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมีผูปฏิบัติตาม กฎหมายหรือมาตรการ
ดังกลาวจําเปนตองมีสภาพบังคับโดยมีบทลงโทษท่ีทําใหผูฝาฝนไดรับผลรายจากการกระทํานั้น 
เชน การถูกปรับ หรือถูกคุมขังเพื่อควบคุมมิใหมีการฝาฝนกฎหมาย (สุเมธ สุภัทรจําเนียร, 2552, 
หนา 16-17) 

 6. แนวคิดเอกสิทธ์ิของฝายปกครอง 
 ทานอาจารยปรีดี เกษมทรัพย ไดใหคําอธิบายคําวา เอกสิทธ์ิ (Privilege) ไวดังนี้ คือ เอก
สิทธ์ิเปนสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคลบางคนหรือบางประเภทท่ีมีคุณลักษณะพิเศษบางประการท่ีทําใหผู
นั้นมีความชอบธรรม ท่ีจะอางเพื่อเสวยประโยชนหรืออางเพ่ือยืนยันผลประโยชนบางประการเปน
พิเศษยิ่งกวาบุคคลอ่ืน ๆ (ปรีดี เกษมทรัพย, 2525, หนา 88) 
 ดังนั้นอาจกลาวไดวา เอกสิทธ์ิของฝายปกครองนั้น นาจะหมายถึง อํานาจพิเศษของฝาย
ปกครองตามกฎหมายท่ีจะกระทําตอผูใตปกครอง ในฐานะท่ีฝายปกครองมีอํานาจเหนือกวา 
เนื่องจากฝายปกครองมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะกับประชาชนโดยสวนรวม โดยยึดถือ
แนวคิดของหลักการแบงแยกอํานาจ ซ่ึงเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยหามมิใหผู
มีอํานาจรัฐใชอํานาจนั้นแตเพียงผูเดียวและมีลักษณะเปนการเด็ดขาดไมอยูภายใตการควบคุมของ
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ฝายใด โดยในปริญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และพลเมืองของฝร่ังเศส ขอ 16 ไดบอกไววา 
การแบงแยกอํานาจเปนสาระสําคัญของความเปนประชาธิปไตย ซ่ึงหากเอกชนเห็นวาการกระทํา
ทางปกครองของฝายปกครองไมเห็นชอบดวยกฎหมายและไดรับความเสียหาย ก็สามารถควบคุม
การกระทําทางปกครองโดยองคกรตุลาการ โดยสามารถฟองศาลขอใหเพิกถอนการกระทําทาง
ปกครองไดหรือใหฝายปกครองใชคาสินไหมทดแทนก็ได (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2532, หนา 43) 

 7. ทฤษฎีเร่ืองความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  
  หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองถือเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีสุด
ของการกระทําทางปกครอง ซ่ึงมีความหมายวา ฝายปกครองจะกระทําการอยางใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ตอสิทธิหรือเสรีภาพอันชอบธรรมของเอกชนได ก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไว และขณะเดียวกัน
ก็จะตองกระทําการดังกลาวภายในกรอบท่ีกําหนดของกฎหมายเทานั้น 
  ประเทศท่ีมีระบบกฎหมายสมัยใหมตางก็ยอมรับนับถือการกระทําทางปกครองและการ
บริหารราชการแผนดินวาตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย คือ เจาพนักงานผูใชอํานาจจะริบรอน
สิทธิ เสรีภาพ หรือทรัพยสินเอกชนไดก็เฉพาะเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวโดยชัดเจนเทานั้น เพื่อ
เปนหลักประกันเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงถือวาเปนไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม (The rule 
of law) ท่ีรัฐเองยอมตกอยูภายใตระบบกฎหมายในความสัมพันธกับเอกชน กฎหมายจึงเปนท้ัง
แหลงท่ีมา (Source) และขอจํากัดของการกระทําการตาง ๆ ขององคกรของรัฐฝายปกครองและนิติ
กรรมทางปกครองจึงเปนเพียงการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายเทานั้น 
 หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองจึงเปนท้ังขอบเขตของการ
กระทําทางปกครอง เปนท้ังฐานท่ีมาของการกระทําทางปกครอง และเปนท้ังกระบวนการข้ันตอนท่ี
ฝายปกครองตองปฏิบัติตาม ทําใหฝายปกครองไมสามารถใชวิธีการอื่น นอกไปจากระบบกฎหมาย
ท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้น กลาวคือ เม่ือฝายปกครองเขาไปมีนิติสัมพันธกับเอกชน ฝายปกครองก็ไม
อาจจะกระทําการอันเปนการฝาฝน หรือเปนการหลีกเล่ียงกฎหมายท่ีใชบังคับอยูนั้นได และฝาย
ปกครองไมอาจจะกระทําการใด ๆ อันเปนการบังคับปจเจกชนโดยเขาไมสมัครใจได เวนแตจะมี
กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภาใหอํานาจไว 
  ในอดีตกอนจะมีแนวคิดเร่ืองความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง เปนท่ี
เขาใจวาไมมีอะไรจะมาขัดขวางหรือจํากัดการใชอํานาจของฝายปกครองได เนื่องจากผูปกครองเปน
ผูมีอํานาจรัฐ (Puissance publique) อันเปนอํานาจพิเศษท่ีทําใหฝายปกครองอยูเหนือเอกชน การ
กระทําของฝายปกครองจึงสูงสุดและไมมีขอจํากัด ตอมาเม่ือมีการสรางระบบ “รัฐธรรมนูญ” ใหเปน
กฎหมายสูงสุดและมีการกําหนดใหกฎหมายไมสามารถขัดแยงกับรัฐธรรมนูญได พรอมท้ังมีการ
สรางระบบการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (Le contrôle de´ constitutionalite) ซ่ึง
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กฎหมายใดก็ไมสามารถขัดรัฐธรรมนูญได รวมถึงกฎหมายในลําดับรองตาง ๆ ท่ีตองเปนไปตาม
กฎหมาย และไมสามารถขัดกับกฎหมายในลําดับท่ีอยูสูงกวาได เม่ือฝายปกครองเปนฝายท่ีมีอํานาจ
ในการดําเนินการตาง ๆ การดําเนินการของฝายปกครองก็ตองยึดหลักการเดียวกันคือตองเปนไป
ตามกฎหมายและจะขัดหรือแยงกับกฎหมายลําดับสูงกวาไมได หลักดังกลาวทําใหฝายปกครองถูก
จํากัด ไมมีอิสระในการดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ เพราะตองอยูภายใตหลักเกณฑเง่ือนไขในการ
ดําเนินงานของฝายปกครองและเพื่อกําหนดสิทธิและหนาท่ีของผูอยูใตปกครองดวย  
  หลักความชอบดวยกฎหมายสําหรับการกระทําของฝายปกครองท่ีตองยึดถือ คือ 
 (1) ความชอบดวยกฎหมายในฐานะขอบเขตของการกระทําทางปกครอง 
  ถาพิเคราะหในแงนี้ บรรดากฎเกณฑแหงกฎหมายทุกประเภทไมวาจะเปนลายลักษณ
อักษรหรือไม ไมวาจะมีศักดิ์สูงเพียงใดยอมเปนขอบเขตจํากัดมิใหท้ังนิติกรรมทางปกครองและการ
กระทําทางกายภาพของฝายปกครองเกินขอบเขตท่ีกฎเกณฑแหงกฎหมายท้ังหมดวางไว 
 (2) ความชอบดวยกฎหมายในฐานะท่ีเปนรากฐานของการกระทําทางปกครอง 
 หลักขอนี้ตางจากขอแรกตรงท่ีหลักขอแรกหามฝายปกครองกระทําการนอกขอบเขตหรือ
ขัดตอกฎเกณฑแหงกฎหมาย แตหลักขอนี้บังคับใหการทํานิติกรรมทางปกครองตองไดรับมอบ
อํานาจมาจากกฎเกณฑแหงกฎหมาย ซ่ึงหมายความวาการที่ฝายปกครองจะออกนิติกรรมทาง
ปกครองจะตองมีอํานาจ คือ ตองเปนบุคคลท่ีกฎเกณฑแหงกฎหมายระบุใหมีอํานาจ เร่ืองท่ีจะมี
อํานาจทํา สถานท่ีท่ีทํา ตลอดจนระยะเวลาที่มีอํานาจ 
 (3) ความชอบดวยกฎหมายในฐานะกระบวนการที่ถูกตอง 
 นิติกรรมทางปกครองก็ดี การกระทําทางกายภาพของฝายปกครองก็ดีนอกจากตองทําโดย
มีอํานาจท่ีมอบมาจากกฎเกณฑแหงกฎหมายและตองไมเกินขอบเขตแหงกฎหมายแลวท่ีสําคัญท่ีสุด
ก็คือ ฝายปกครองตองเคารพกระบวนการ ข้ันตอน ท่ีกฎเกณฑแหงกฎหมายวางไว (ภูริชญา วฒันรุง, 
ออนไลน, 2553) 

 8. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาท่ีฝายปกครองโดยหลักนิติ
รัฐ (Principle of legal state) หรือหลักนิติธรรม (The rule of law)  
 หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม มีเปาหมายท่ีจะจํากัดอํานาจของผูปกครองใหอยูในกรอบ
ของกฎหมาย ท้ังหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมตางก็ไมตองการใหมนุษยปกครองมนุษยดวยกันเอง 
แตตองการใหกฎหมายเปนผูปกครองมนุษย ซ่ึงหมายความวาผูท่ีทรงอํานาจบริหารปกครอง
บานเมืองจะกระทําการใด ๆ ก็ตาม การกระทํานั้นจะตองสอดคลองกับกฎหมาย จะกระทําการให
ขัดตอกฎหมายไมได อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว จะพบวาหลักการทั้งสองมีความ
แตกตางกันอยู สาเหตุแหงความแตกตางนั้นอยูท่ีพัฒนาการในทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ในประเทศเยอรมัน ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดความคิดวาดวยหลักนิติรัฐและในประเทศอังกฤษซ่ึงพัฒนา
ความคิดวาดวยหลักนิติธรรมข้ึน (วรเจตน ภาคีรัตน, ออนไลน, 2553) 

 9. หลักนิติรัฐ 
 ความคิดในเร่ืองนิติ รัฐ  เปนความคิดของประชาชนท่ีศรัทธาในลัทธิปจเจกนิยม 
(Individualism) รัฐธรรมนูญของรัฐที่จะเปนนิติรัฐไดนั้น จําตองมีบทบัญญัติในประการสําคัญ
กลาวถึงหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎร เชน เสรีภาพในรางกาย ทรัพยสิน การทําสัญญา 
และการประกอบอาชีพ ในฐานะน้ีรัฐจึงมีสภาพเปนคนรับใชของสังคมโดยถูกควบคุมอยาง
เครงครัด จะเห็นไดวา การที่รัฐจะเคารพตอเสรีภาพตาง ๆ ของราษฎรไดนั้น ยอมมีอยูวิธีเดียวก็คือ 
การท่ีรัฐยอมตนอยูใตบังคับแหงกฎหมายโดยเครงครัดเทานั้น และตราบใดท่ีกฎหมายยังใชอยู
กฎหมายนั้นก็ผูกมัดรัฐอยูเสมอ  
 คําวา “นิติรัฐ” หรือ “Rechtsstaat” เปนคําท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน เปนคําท่ี
รูจักกันในศตวรรษท่ี 19 โดยชวงกอนป ค.ศ.1848 นักคิดท่ีสําคัญของเยอรมันคือ Robert Von Mohl, 
Carl Welcker และ Johann Chistoph Frisherr von Aretin ไดกลาวถึงคําวา “นิติรัฐ” ซ่ึงอาจให
ความหมายของคําวา “นิติรัฐ” วาหมายถึง รัฐแหงความมีเหตุผลอันเปนรูปแบบที่ปกครองตามเจต 
จํานงโดยรวมท่ีมีเหตุมีผล และมีวัตถุประสงคท่ีดีท่ีสุดสําหรับสังคมเปนการท่ัวไป  
  ประเด็นสําคัญอยูท่ีความหมายอันเปนแกนแทของหลักการนี้ กลาวคือ การปกครองใน
นิติรัฐ (Rechtsstaat) นั้น กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสใหผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ ภายใต
กฎหมายบุคคลทุกคนตองเสมอภาคกันและบุคคลจะตองสามารถทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุง
ประสงคจะบังคับใหตนทําอะไรหรือไมใหตนทําอะไร ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคือ
อะไร ท้ังนี้เพื่อท่ีจะบุคคลไดปฏิบัติตนใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐาน
ดังกลาวนี้ยอมจะกอใหเกิดหลักตาง ๆ ตามมาในทางกฎหมายมากมาย เชน หลักไมมีความผิด ไมมี
โทษ โดยปราศจากกฎหมาย (Nulla poena sine lege) หลักการหามลงโทษซํ้าซอน หลักการหามตรา
กฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคล เปนตน (วรเจตน ภาคีรัตน, ออนไลน, 2553) 
  ตอมาความหมายของคําวา “นิติรัฐ” ถูกลดขอบเขตของความหมายของนิติรัฐในทาง
เนื้อหา กลายเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich Julius Stahl ไดอธิบายวารัฐควรจะเปน “นิติ
รัฐ” ซ่ึงเปนแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐ และเปนความพยายามที่จะพัฒนารัฐไปสูยุคใหม 
ดังนั้น รัฐจะตองกําหนดแนวทางและขอบเขตสวนบุคคลของปจเจกบุคคลและจะตองใหการรับรอง
คุมครองขอบเขตสวนบุคคลโดยกฎหมาย  และทําใหเกิดความม่ันคงตอแนวทางดังกลาว 
นอกจากนั้นรัฐไมควรจะใชอํานาจเหนือกวาของรัฐบังคับบุคคลตามแนวจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติ
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มาอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอบเขตสวนบุคคลและนี่คือความหมายของ “นิติรัฐ” (บรรเจิด 
สิงคะเนติ, 2547, หนา 23-24) 
 แนวความคิดพื้นฐานของนิติรัฐก็คือ การจํากัดอํานาจของรัฐโดยกฎหมาย การทําใหรัฐ
ตองผูกพันอยูกับหลักการพื้นฐานและคุณคาทางกฎหมายโดยไมอาจบิดพล้ิวได ดวยเหตุนี้หลักนิติ
รัฐจึงไมไดมีความหมายแคเพียงการบังคับใหรัฐตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเทานั้น แตยัง
เรียกรองใหรัฐตองดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมข้ึนอยางแทจริงในสังคม 
วัตถุประสงคดังกลาวจะบรรลุไดก็แตโดยการสรางระบบการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมีองคกรตุลาการขึ้นมาโดยเฉพาะ ใหองคกรดังกลาว
พิทักษปกปองคุณคาในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของเยอรมนีหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีเรียกวา 
“กฎหมายพื้นฐาน” (Grundgesetz) ไดเดินตามแนวทางน้ีและไดบัญญัติใหหลักนิติรัฐเปนหลักการ
พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ 
 แนวความคิดเกี่ยวกับนิติรัฐเปนความคิดท่ีมีรากฐานมาจากความเช่ือม่ันในคุณคาของ
ความเปนมนุษยโดยถือวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” (Menschenwuerde) เปนคุณคาท่ีมิอาจลวง
ละเมิดไดและที่วามนุษยทุกคนมีความสามารถท่ีจะพัฒนาไดดวยตนเองตามหลักการของลัทธิ
ปจเจกชนนิยม (Individualism) ดังนั้นรัฐธรรมนูญของรัฐท่ีเปนนิติรัฐจึงตองมีบทบัญญัติรับรอง
และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีบทบัญญัติที่กําหนดขอบเขตการ
ใชอํานาจรัฐขององคกรตาง ๆ เพื่อมิใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจจนกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและการใชอํานาจขององคกรท่ีใชอํานาจรัฐนี้ ตองเปนไปอยางมีข้ันตอนท่ีเปนระบบและ
เปนเครื่องมือขององคกรสําหรับสรางความชอบธรรมในการใชอํานาจโดยจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และถูกตองตามรัฐธรรมนูญ 
 รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานของราษฎร
ไวในรัฐธรรมนูญโดยอาจจําแนกสิทธิเสรีภาพดังกลาวไดเปน 3 ประเภทคือ 
 (1) สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 
 (2) สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ  
 (3) สิทธิและเสรีภาพในการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง  
 กลาวไดวา “นิติรัฐ” คือ รัฐท่ีในทางความสัมพันธกับประชาชน และเพื่อการให
หลักประกันแกสถานะของบุคคลเพื่อใหอยูภายใตระบอบแหงกฎหมาย ซ่ึงระบอบแหงกฎหมายนี้
จะผูกการกระทําของรัฐไวดวยกฎเกณฑตาง ๆ ซ่ึงกฎเกณฑเหลานี้สวนหนึ่งจะกําหนดสิทธิของ
ประชาชน แตอีกสวนหนึ่งจะกําหนดไวลวงหนาซ่ึงหนทางและวิธีการที่จะถูกนํามาใชเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคในการดําเนินการทางปกครองของรัฐ กฎเกณฑสองชนิดนี้มีจุดมุงหมายรวมเพื่อจํากัด
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อํานาจของรัฐโดยทําใหรัฐอยูภายใตระเบียบแหงกฎหมายท่ีกฎเกณฑท้ังสองชนิดดังกลาวสรางข้ึน 
ดวยเหตุนี้ ลักษณะเฉพาะของนิติรัฐท่ีชัดเจนอันหนึ่ง คือ ในการปฏิบัติตอผูใตปกครองฝายปกครอง
จะสามารถใชวิธีการตาง ๆ ไดก็แตเฉพาะท่ีระเบียบแหงกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในขณะน้ัน เชน 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ อนุญาตใหไว 
 นิติรัฐจึงเปนรัฐท่ีใหหลักประกันแกผูใตปกครอง โดยใหอํานาจผูใตปกครองท่ีจะ
ฟองรองเจาหนาท่ีทางศาลเพ่ือขอใหยกเลิก แกไข หรือเลิกบังคับใชการกระทําทางปกครองท่ีละเมิด
สิทธิของเขา  
 ระบอบนิติรัฐจึงไดรับการคิดข้ึนเพื่อประโยชนของประชาชนเพื่อวัตถุประสงคท่ีจะ
คุมครองประชาชนจากอําเภอใจของฝายปกครอง การที่นิติรัฐจะเกิดไดจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ี
ประชาชนจะตองมีอาวุธ อันไดแก สิทธิในการดําเนินการทางศาลตอการกระทําของฝายปกครองที่
ไมถูกตอง และทําใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของตน 
 องคประกอบของหลักนิติรัฐ ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในระบบกฎหมายเยอรมันวา 
หลักนิติรัฐมีองคประกอบสําคัญสองสวน คือ องคประกอบในทางรูปแบบและองคประกอบในทาง
เนื้อหา  
 ความเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ คือ การท่ีรัฐผูกพันตนเองไวกับกฎหมายท่ีองคกรของรัฐ
ตราข้ึนตามกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดขึ้นหรือท่ีรัฐธรรมนูญมอบอํานาจไว ท้ังนี้เพื่อจํากัด
อํานาจของรัฐลง เม่ือพิจารณาในทางรูปแบบแลว ยอมจะเห็นไดวาหลักนิติรัฐมุงประกันความม่ันคง
แนนอนแหงนิติฐานะของบุคคล เม่ือพิจารณาในทางรูปแบบ หลักนิติรัฐประกอบไปดวยหลักการ
ยอย ๆ หลายประการท่ีสําคัญไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ หลักความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําขององคกรของรัฐ หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี ตลอดจนหลักการ
ประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 สวนความเปนนิติรัฐในทางเนื้อหาน้ัน ก็คือการที่รัฐประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของ
ราษฎร โดยกําหนดใหบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพมีคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ เรียกรองใหรัฐ
ตองกระทําการโดยยุติธรรมและถูกตอง พิจารณาในทางเน้ือหา นิติรัฐ ยอมตองเปนยุติธรรมรัฐ 
(Gerechtigkeitsstaat) นอกจากการเรียกรองใหองคกรของรัฐตองผูกพันตอกฎหมายในการกระทํา
การตาง ๆ นั้น ยังไมเพียงพอท่ีจะชวยปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได หากกฎหมายท่ี
ไดรับการตราข้ึนนั้นไมสอดคลองกับความถูกตองเปนธรรม ดวยเหตุนี้หลักนิติรัฐจึงเรียกรองตอไป
อีกวาในการตรากฎหมายข้ึนใชบังคับกับราษฎรน้ัน กฎหมายท่ีไดรับการตราข้ึนจะตองมีความ
ชัดเจนและแนนอนเพียงพอท่ีราษฎรจะเขาใจได ยิ่งไปกวานั้นระบบกฎหมายจะตองคุมครองความ
เช่ือถือและไววางใจท่ีบุคคลมีตอกฎหมาย การตรากฎหมายยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคคล ท้ัง ๆ ท่ี
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จะตองคุมครองความไวเนื้อเช่ือใจท่ีบุคคลมีตอกฎหมาย โดยหลักแลวไมอาจกระทําได หลักการ
ดังกลาวนี้เปนหลักการที่บังคับใชโดยไมมีขอยกเวนในกรณีของกฎหมายอาญาสารบัญญัติ อีกท้ัง
หลักการดังกลาวยังกําหนดใหสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลมีคาบังคับทางกฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญและถือวาบทบัญญัติวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานเปนกฎหมายโดยตรงอีกดวย หลักการ
สําคัญอีกประการหนึ่งในทางเน้ือหาของนิติรัฐ คือ หลักความพอสมควรแกเหตุ หลักการนี้เรียกรอง
ใหการใชอํานาจของรัฐจะตองเปนไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ชอบ
ธรรมในนิติรัฐ รัฐไมอาจใชมาตรการใด ๆ ก็ไดเพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตนตองการในแงเนื้อหา 
หลักนิติรัฐยังหามการกระทําตามอําเภอใจของรัฐ เรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดยเคารพตอหลัก
ความเสมอภาค กลาวคือ เรียกรองรัฐตองปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันใหเหมือนกัน และ
ปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญแตกตางกันใหแตกตางกันออกไปตามสภาพของส่ิงนั้น ๆ ดวย (วรเจตน 
ภาคีรัตน, ออนไลน, 2553) 

 10. หลักนิติธรรม 
 หลักนิติธรรม เปนคําแปลมาจากภาษาอังกฤษคือคําวา Rule of law ซ่ึงเปนหลักกฎหมาย
ของอังกฤษนั้น อาจสรุปความไดวา หมายถึง “การปกครองโดยกฎหมาย กฎหมายเปนใหญไมใช
อําเภอใจของผูมีอํานาจปกครองเปนใหญ ฝายบริหาร (ของอังกฤษ) ซ่ึงไดแก กษัตริยและ
คณะรัฐมนตรีไมมีอํานาจ หากไมไดรับความยินยอมจากรัฐสภา ซ่ึงก็หมายถึง หากไมมีกฎหมายให
อํานาจฝายบริหารก็ไมอาจกระทําการอยางใด ๆ ไดเลย” (ภูริชญา วัฒนรุง, ออนไลน, 2551) 
 นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคนหนึ่ง คือ Albert Venn Dicey 
(ค.ศ.1835-1922) ตําราท่ีช่ือวา Introduction to the study of the law of the constitution  ไดกลายเปน
ตํารามาตรฐานและเปนตําราที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษสวนใหญตองอางอิงเม่ือจะตอง
อธิบายความหมายของหลักนิติธรรม Dicey เห็นวา หลักนิติธรรมจะตองสัมพันธใกลชิดกับความมี
อํานาจสูงสุดของรัฐสภา และหลักนิติธรรมนั้นยอมมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ คือ บุคคลทุกคนยอม
เสมอภาคกันตอหนากฎหมาย บุคคลไมวาจะในชนช้ันใดยอมตองตกอยูภายใตกฎหมายปกติ
ธรรมดาของแผนดิน (The ordinary law of the land) ซ่ึงบรรดาศาลธรรมดาทั้งหลาย (Ordinary 
courts) จะเปนผูรักษาไวซ่ึงกฎหมายดังกลาว หลักนิติธรรมในความหมายนี้ยอมปฏิเสธความคิด
ท้ังหลายท้ังปวงท่ีจะยกเวนมิใหบรรดาเจาหนาท่ีท้ังหลายตองเคารพตอกฎหมาย บุคคลท้ังหลายยอม
ไมตองถูกลงโทษ หากไมไดกระทําการอันผิดกฎหมาย และไมมีผูใดท้ังส้ินแมแตกษัตริยท่ีจะอยู
เหนือกฎหมายได 
 กลาวโดยรวมแลว Dicey เห็นวา บรรดาการกระทําท้ังหลายท้ังปวงของรัฐบาลและฝาย
ปกครองจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย จะตองไมกระทําการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของ
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ราษฎรตามอําเภอใจ หากปรากฏวารัฐบาลหรือฝายปกครองกระทําการอันขัดตอกฎหมาย การ
กระทําดังกลาวยอมตองถูกฟองคดียังศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาได เพราะรัฐบาลหรือเจาหนาท่ี
ยอมจะมีสิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกวาราษฎรไมได เราจะเห็นไดวาหลักนิติธรรมตามแนวความคิดของ 
Dicey นี้มุงเนนไปท่ีความผูกพันตอกฎหมายของฝายบริหารไมไดเรียกรองฝายนิติบัญญัติใหตอง
ผูกพันตอกฎเกณฑอ่ืนใดในการตรากฎหมาย 
 ซ่ึงหลักนิติธรรมท่ีวานั้นมีหลักอยู 3 ประการ 
 ประการท่ีหนึ่ง คือ ความสูงสุดของกฎหมายธรรมดา ทุกคนไมวาจะเปนประชาชน
ธรรมดาข้ึนไปจนถึงรัฐมนตรี ตองอยูภายใตกฎหมายธรรมดาเดียวกัน 
 ประการท่ีสอง คือ ความเสมอภาคภายใตกฎหมายของเจาหนาท่ีและประชาชนภายใตศาล
เดียวกัน กลาวคือ ทุกคนไดรับความคุมครองโดยศาลธรรมดา ท่ีเรียกวาศาลยุติธรรม 
 ประการสุดทาย คือ รัฐธรรมนูญอังกฤษ เปนรัฐธรรมนูญท่ีเปนผลมาจากการรับรองและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองโดยศาลยุติธรรมนั้นเอง ไมไดเกิดข้ึนจาการบัญญัติโดยเจตจํานง
อยางรัฐธรรมนญูสหรัฐอเมริกา (วรเจตน ภาคีรัตน, ออนไลน, 2553) 

 11. หลักไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ 
 หลัก “ไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ” กําหนดวาองคกรฝายปกครองในการกระทําใด ๆ ได 
ตอเม่ือมีกฎหมายมอบอํานาจใหแกองคกรฝายปกครองในการกระทํานั้น กลาวคือ การกระทําของ
องคกรฝายปกครองซ่ึงแสดงออกโดยองคกร เจาหนาท่ีฝายปกครองนั้นจะตองมีฐานะทางกฎหมาย
รองรับเหตุผลเบื้องตน หลัก “ไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ” ซ่ึงอธิบายโดยหลักแลวกฎหมายท่ีให
อํานาจแกฝายปกครองกระทําการตาง ๆ ไดนั้น ตองเปนกฎหมายลายลักษณอักษรเทานั้น องคกร
ฝายปกครองจะอางกฎหมายจารีตประเพณีมาเปนฐานในการใชอํานาจปกครองหาไดไม 
  กฎหมายท่ีใหอํานาจแกองคกรของรัฐฝายบริหารในอันท่ีจะกระทําการใด ๆ ท่ีอาจมีผล
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดนั้น โดยปกติไดแก พระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน
ท่ีมีผลใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ เชน พระราชกําหนด เปนตน 
 สวน “กฎหมายลําดับรอง” (Subordinate legislation) หรืออนุบัญญัติอันไดแก พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบขอบังคับนั้น อาจใหอํานาจแก
องคกรของรัฐฝายบริหารในอันท่ีจะกระทําการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของ
ราษฎรไดเชนกัน แตกฎหมายลําดับรองหรืออนุบัญญัตินั้นแทท่ีจริงแลวก็คือการกระทําทาง
ปกครองประเภทหน่ึงซ่ึงจะออกมาใชบังคับไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีมีคาบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติเทานั้น (วรพจน วิศรุตพิชญ, ม.ป.ป., หนา 15-20) 
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 12. หลักการกระจายอํานาจ 
 หลักการกระจายอํานาจมีกรอบแนวคิดท่ีสําคัญคือ กรอบแนวคิดพื้นฐานวาดวยการรวม
ศูนยอํานาจ และกรอบแนวคิดพื้นฐานวาดวยการกระจายอํานาจ ดังนี้ 

 13. กรอบแนวคิดพื้นฐานวาดวยการรวมศูนยอํานาจ  
 ภายใตรัฐหนึ่ง ๆ ยอมมีความจําเปนท่ีจะตองมีการรวมศูนยอํานาจไวท่ีสถาบันการเมือง
การปกครองในศูนยกลางเสมอ เพื่อมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศหรือระดับโลก เนื่องจากไมมี
กลไกท่ีเปน “ตัวแทน” อันชอบธรรมท่ีจะออกไปมีบทบาทหนาท่ีในการสรางพันธมิตรในทาง
ยุทธศาสตร การเจรจาตอรอง หรือการเขาไปนั่งในการประชุมระหวางประเทศ รวมถึงการเขาเปน
สมาชิกในองคการระหวางประเทศ ดังนั้น รัฐบาลสวนกลางหรือรัฐบาลระดับชาติจึงมีหนาท่ีในดาน
ความสัมพันธภายนอกหรือกิจการวิเทศสัมพันธของรัฐ และมีความสําคัญในฐานะ “ตัวกลาง” ท่ีคอย
ประสานและสรางความรวมมือในระหวางบรรดาสถาบันทางการเมืองการปกครองนอกศูนยกลาง 
เพื่อสรางความเปนเอกภาพและความรวมมือในการกระทําการตาง ๆ เพื่อผลประโยชนรวมกัน 
(Mutual Interests) ภายในรัฐ  
 การรวมศูนยอํานาจจําแนกไดใน 2 ลักษณะ คือ  
  1. การรวมศูนยอํานาจในทางการเมือง หมายถึง ความจําเปนท่ีจะตองมีสถาบันทาง
การเมืองท่ีเปนศูนยกลางในการสรางความเปนเอกภาพในทางการเมืองภายในรัฐ เพื่อทําหนาท่ีใน
การเปนตัวแทนและสะทอนถึงเจตจํานงรวมกันของคนภายในรัฐแหงนั้น  ๆ  
  2. การรวมศูนยอํานาจในทางการปกครอง หมายถึง ความจําเปนท่ีจะตองมีการกาํหนด
แบบแผนรวมกันหรือการจัดระเบียบในทางการปกครองภายในรัฐนั้น ๆ รวมถึงการจัดระบบบริการ
สาธารณะตาง ๆ ภายใตรัฐในดานท่ีถือวาจําเปนสําหรับประชาชนท่ัวทุกพื้นท่ีท่ีจะตองไดรับอยาง
ถวนหนา หรือภายใตมาตรฐานอันเดียวกัน 
 การรวมศูนยอํานาจมีหลักการที่เปนตัวกําหนดคุณลักษณะอยู 3 ประการ คือ 
  1. แหลงท่ีมาของความสามารถในการใชความรุนแรงโดยชอบธรรมของรัฐจะตอง
ข้ึนอยูกับสวนกลาง คือ กิจการทหารและตํารวจ รัฐจําเปนตองมีกองกําลังทหารในการปกปอง
คุมครองภัยคุกคามจากภายนอกรัฐ ขณะท่ีกิจการตํารวจจําเปนตองมีเพื่อทําใหบรรดากฎเกณฑใน
การรวมอยูรวมกันของคนภายในรัฐ 
  2. อํานาจในการตัดสินใจสูงสุดอยูท่ีสวนกลาง 
  3. ความสัมพันธระหวางองคกรวางอยูบนหลักอํานาจการบังคับบัญชา มีการลําดับช้ัน
การบังคับบัญชา (Hierarchy) ท่ีอํานาจในการส่ังการตาง ๆ ท้ังในดานการกระทํา และตัวบุคคล
ผูกระทํา มีลักษณะจากบนลงลาง (Top-Down approach)  
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 การรวมศูนยอํานาจมีท้ังขอดีและขอเสีย สําหรับเหตุผลท่ีรองรับขอดีของการสราง
ความชอบธรรมใหกับการรวมศูนยอํานาจ ประกอบดวย  
  1. ความเปนเอกภาพของชาติ (National unity) เนื่องจากรัฐบาลสวนกลางเปนสถาบัน
เดียวท่ีสามารถกระทําการในนามของผลประโยชนสวนรวม การมีรัฐบาลกลางท่ีเขมแข็งยอมเปน
ส่ิงสําคัญ หากรัฐบาลกลางออนแอ ยอมจะนําไปสูการตอสูขัดแยงระหวางสวนตาง ๆ ในสังคมและ
ปราศจากซ่ึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  2. ความเปนแบบแผนอันเดียวกัน (Uniformity) เนื่องจากวามีแตเพียงรัฐบาลกลางท่ี
สามารถวางหลักกฎหมายและระบบบริการสาธารณะตาง ๆ ท่ีเปนแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน
ได ยอมทําใหเกิดการยึดโยงชุมชนท่ีอยูในสวนตาง ๆ ของประเทศเขาไวดวยกัน  
  3. ความเสมอภาคภายในชาติ (Equality) เนื่องจากการกระจายอํานาจมีจุดออนตรงท่ี
รัฐบาลท่ีอยูนอกศูนยกลางออกไปถูกผลักใหตนเองตองอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยูภายในทองถ่ินหรือ
ภูมิภาคของตนเปนหลัก จึงมีแตเพียงรัฐบาลกลางท่ีสามารถแกไขความไมเทาเทียมอันเกิดจากความ
แตกตางในทรัพยากรระหวางชุมชนตาง ๆ ภายในรัฐ  
  4. ความม่ังค่ังของชาติ (Prosperity) ท่ีผานมา การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการรวม
ศูนยอํานาจมักจะไปดวยกันเสมอ การมีรัฐบาลกลางท่ีเขมแข็งยอมทําใหสามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนาหรือการวางแผนในทางเศรษฐกิจของชาติได อันจะนําไปสูการระดมทรัพยากรจากสวนตาง 
ๆ ภายในสังคม  
  ในรัฐท่ีมีการรวมศูนยอํานาจอยางมาก อํานาจท้ังในทางการเมืองและการบริหาร
ปกครองภายในประเทศถูกรวบเอาไวท่ีรัฐบาลกลางหรือตัวแทนของรัฐบาลกลางอยางเขมขน 
ปรากฏจุดออนหรือขอเสีย ไดแก  
  1. ความลาชาในการตัดสินใจ การกระทําการใด ๆ ของเจาหนาท่ีหรือองคกรของ
รัฐบาลกลางยอมตองเปนไปตามอํานาจการตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการของสวนกลาง และตอง
เปนไปตามลําดับช้ันการบังคับบัญชา ก็ยอมทําใหการทํางานตาง ๆ โดยเฉพาะในดานการบริการ
สาธารณะเปนไปอยางลาชาและไมทันตอความตองการของประชาชน  
  2. ความท่ัวถึงและประสิทธิภาพของการจัดทําบริการสาธารณะเปนไปไดยาก หาก
บริการสาธารณะเกือบจะท้ังหมดเปนหนาท่ีของรัฐบาลกลางยอมเปนเร่ืองลําบากท่ีจะจัดทําบริการ
สาธารณะท่ีมีอยูมากประเภทใหไดผลดีและท่ัวถึงทุกชุมชนทองถ่ินได  
  3. การบริการสาธารณะท่ีไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของแตละชุมชน
ทองถ่ิน เนื่องจากในแตละพื้นท่ียอมมีลักษณะของปญหา ผลประโยชนและความตองการท่ี



37 

หลากหลาย โครงสรางทางการเมืองการปกครองท่ีรวมศูนยยอมเปนอุปสรรคตอการจัดทําบริการ
สาธารณะไปตามความจําเปนของแตละพื้นท่ีได  
  4. เปนอุปสรรคตอการเติบโตของวัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การรวมศูนยอํานาจท้ังในทางการเมืองและการปกครอง ยอมเปนการปดโอกาสท่ี
ประชาชนจะไดเรียนรู ฝกฝน และมีประสบการณในการปกครองตนเอง (Self-government) (ชุมชน
คนทองถ่ิน, ออนไลน, 2552) 

 14. กรอบแนวคิดพื้นฐานวาดวยการกระจายอํานาจ  
 แนวคิดพื้นฐานท่ีเปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญในการจัดระบบการปกครอง
ทองถ่ินนั้น คือ แนวคิดวาดวย “การกระจายอํานาจ” (Decentralization) ไดมีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันหากแตมีความแตกตางหลากหลายอยูคอนขางมาก จึงทําใหเกิดคําอธิบายและการให
ความหมายของคําดังกลาวเอาไว ดังนี้  
 โภคิน พลกุล และอิสสระ นิติทัณฑประภาส (2531, หนา 68) ไดใหขอสังเกตวา มี
ความหมายตามหลักภาษาฝร่ังเศสคือ “การเอาอํานาจออกไปจากศูนยกลาง” ปญหาท่ีตามมาคือ 
“อํานาจ” หมายถึงอะไร ในขณะท่ีไดต้ังขอสังเกตวา ผูคนสวนใหญมักตีความคําวา “อํานาจ” ในคํา
กระจายอํานาจหมายถึง “อํานาจอธิปไตย” มักกลาวกันวาไมสามารถแบงแยกได ในความหมาย
ดั้งเดิมของคําดังกลาวมิไดเนนเร่ือง อํานาจ (Power) หากแตเปนเร่ืองของ สภาวะศูนยกลาง 
(Central) และสภาวะการกระจายอํานาจ (Decentral) เปนสําคัญ “คําวา Decentralization จึงควร
หมายถึง การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ มิใชการแบงอํานาจอธิปไตยของชาติ การกระจาย
อํานาจสูภูมิภาคและทองถ่ินมิใชการสรางอธิปไตย หากแตเปนการให (ยอมรับ) สิทธิในการ
ปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาคภายใตอธิปไตยของชาติหนึ่ง ๆ รวมกัน”  
 Samuel Humes เสนอวา ควรใหเปนเร่ืองของ “การจัดสรรแบงปนอํานาจ” (Distribution 
of Power) กลาวคือ เม่ือพูดถึงการกระจายอํานาจภายใตบริบทของการบริหารปกครองในพื้นท่ี
เรียกวาทองถ่ิน (Local governance) ควรเปนเร่ืองของ “จัดสรรหรือแบงปนอํานาจ” (Distribution) 
มิใชการ “แบงแยกอํานาจ” (Division) คําดังกลาวมักนําไปสูความสับสนหรือปะปนกับการใช
แนวคิดเร่ือง รัฐธรรมนูญกับการแบงแยกอํานาจ (Constitutional division of power between nation 
and state) ขณะท่ีคําวา “จัดสรร/แบงปนอํานาจ” มีความสอดรับและอยูในขอบวงของแนวคิดตาง ๆ 
ในเ ร่ืองการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูทอง ถ่ินมากกว า  เชน  แนวคิดในเ ร่ือง 
(De)centralization, (De) Concentration, Devolution และ Delegation  
 การกระจายอํานาจในความหมายกวาง ๆ คือ การจัดสรรหรือแบงปนอํานาจการตัดสินใจ 
อันเกี่ยวของกับกิจการสาธารณะ (Public affairs) ของรัฐสวนกลางไปยังหนวยงานหรือองคกรอ่ืน  
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 ในรูปแบบของการกระจายอํานาจ มีอยูดวยกันหลายระดับและหลายรูปแบบ การกระจาย
อํานาจ ควรเปนเร่ืองของ “ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในระบบการเมืองหนึ่ง ๆ” สามารถแจก
แจงขอบขายหรือรูปแบบของการกระจายอํานาจได 5 ลักษณะ ไดแก  
  1. การกระจายอํานาจโดยจําเปนหรือโดยปริยาย (Decentralization by default) เกิดจาก
สภาวการณท่ีสถาบันหรือองคกรของรัฐเกิดความลมเหลวในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มิอาจ
สามารถจะเขาไปใชอํานาจหรืออิทธิพลในดินแดนท่ีตนปกครองอยูได และจากสภาวะท่ีประชาชน
ในระดับรากหญาเกิดความไมเช่ือใจในรัฐบาล เหลานี้จึงเปนผลใหประเทศท่ีมีภาคประชาสังคมมี
ความตื่นตัวและเขมแข็ง จําเปนตองลุกข้ึนมาดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชุมชนของตนดวยตนเอง
โดยท่ีรัฐบาลเองก็ไมไดต้ังใจใหเกิดข้ึน  
  2. การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) ไดแก การโยกโอน (Handover) 
กิจการบางอยางท่ีเคยจัดทําโดยหนวยงานของรัฐไปใหภาคเอกชนเปนผูจัดทําแทน เชน กิจการ
ขนสงมวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟา และการประปา เปนตน  
  3. การกระจายอํานาจภายใตหลักการแบงอํานาจ (Deconcentration) หมายถึง การแบง
อํานาจของรัฐบาลกลางไปยังองคกรในระดับรองท่ีออกไปทํางานในพื้นท่ีนอกศูนยกลางหรือ
ทองถ่ิน โดยท่ีองคกรภายใตหลักการแบงอํานาจนี้จะมีอิสระตามสมควรในการตัดสินใจตาง ๆ 
ภายในพ้ืนท่ีท่ีตนดูแล แตท้ังนี้อํานาจการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายตาง ๆ ยังคงอยู ท่ี
สวนกลาง บางคร้ังจึงเรียกการกระจายอํานาจในลักษณะนี้วา “การกระจายอํานาจทางการบริหาร” 
(Administration decentralization)  
  4. การกระจายอํานาจภายใตหลักการมอบอํานาจ (Delegation) มีระดับของการ
กระจายอํานาจท่ีใหอิสระสูงกวาการแบงอํานาจ การกระจายอํานาจเนนในเชิง “ภารกิจหนาท่ี” มีการ
กําหนดภารกิจเฉพาะท่ีชัดเจนใหองคกรเหลานั้นสามารถตัดสินใจและใชอํานาจหนาท่ีภายใน
ขอบเขตของตนไดโดยอิสระ แตรัฐสวนกลางก็ยังคงมีอํานาจอยูเหนือองคกรเหลานี้โดยอาศัย
มาตรการทางกฎหมายเปนกรอบในการควบคุมและกํากับบทบาทองคกรภายใตหลักการมอบ
อํานาจ รวมถึงอํานาจในการจัดต้ังและยุบเลิกองคกรภายใตหลักการมอบอํานาจ  
  5. การกระจายอํานาจภายใตหลักการโอนอํานาจ (Devolution) ถือเปนการกระจาย
อํานาจท่ีสะทอนใหเห็นถึงระดับของการกระจายอํานาจท่ีกวางขวางมากท่ีสุด ถูกใชเพื่ออธิบายถึง
สภาวะท่ีรัฐสวนกลางมีการถายโอนหรือยกอํานาจการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ไปยังองคกรตัวแทน
ของพื้นท่ี ชุมชน หรือทองถ่ินตาง ๆ อยางกวางขวาง สวนกลางจะไมเขามามีบทบาทหรือแทรกแซง
การทํางานขององคกรภายใตหลักการโอนอํานาจหรือการแทรกแซงจะเกิดข้ึนตองเปนไปอยาง
จํากัด ดังนั้น จึงมีการเรียกการกระจายอํานาจในลักษณะนี้วา “การกระจายอํานาจในทางการเมือง” 
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หรือ “การกระจายอํานาจท่ีเนนความเปนประชาธิปไตย” (Political of democratic decentralization) 
ท้ังนี้ การโอนอํานาจเทาท่ีปรากฏมีอยูดวยกันใน 2 ระดับ ไดแก  
 ระดับท่ีหนึ่ง การโอนอํานาจในทางการปกครอง (Administration devolution) สอดคลอง
กับการจัดรูปการปกครองทองถ่ินตามหลัก “การปกครองตนเอง” (Local-Self government) เปน
หลักการที่เปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนของตนเอง 
โดยตนเอง และเพื่อตนเอง โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเปนอยางสูงในการดูแลชีวิต
ความเปนอยูและสามารถจัดทํากิจการตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอปญหาและความจําเปนภายในชุมชน
ของตนไดอยางกวางขวาง อีกท้ังยังมีความเปนอิสระท้ังในทางการคลังและบุคลากร  
 ระดับท่ีสอง การโอนอํานาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative devolution) เปนรูปแบบของ
การกระจายอํานาจข้ันสูงสุดท่ีเปนไปภายใตการจัดรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเดี่ยว (Unitary 
system) จนมีลักษณะเขาใกลกับระบบสหพันธรัฐ (Federal system) เปนการถายโอนอํานาจจาก
สวนกลางไปยังพื้นท่ีหรือทองถ่ินหนึ่ง ๆ โดยเปดโอกาสใหชุมชนท่ีไดรับการโอนอํานาจสามารถท่ี
จะกําหนดชะตากรรมในทางการเมืองไดดวยตนเอง (Home rule) ผานการจัดต้ังสถาบันทาง
การเมืองในรูป “สภา” (Assembly) ท่ีเปนของตนเอง  
 จากรูปแบบการกระจายอํานาจท้ังหาลักษณะ เม่ือนํามาใชภายใตบริบทของการศึกษาท่ี
เกี่ยวของกับการปกครองทองถ่ิน การกระจายอํานาจจึงควรจะครอบคลุมเฉพาะรูปแบบท่ีสามถึง
รูปแบบท่ีหาเทานั้น ขณะท่ีสองรูปแบบแรกควรจัดแยกออกไป เนื่องจากวา การกระจายอํานาจใน
รูปแบบแรก เปนการเกิดข้ึนเองโดยประชาชนมิใชเปนผลจากการดําเนินการจัดสรรหรือแบงปน
อํานาจจากรัฐบาลสวนกลาง ขณะท่ีการกระจายอํานาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการภาครัฐนั้น 
ทายท่ีสุดมิไดนําไปสูสภาวะของการกระจายอํานาจท่ีเปนจริง 
 ระดับของการจัดสรรแบงปนอํานาจภายในรัฐหนึ่ง ๆ มีความแตกตางกันออกไป ส่ิงท่ี
เหมือนกันคือ ไมมีรัฐใดที่จะมีแตเพียงสถาบันทางการเมืองในศูนยกลางหรือชนบทแตเพียงอยาง
เดียว หากตองปรากฏทั้งสองส่ิงอยูควบคูกันเสมอ หมายความวา การรวมศูนยอํานาจ และ การ
กระจายอํานาจ เปนสภาวะท่ีปรากฏอยูรวมกันเสมอในรัฐสมัยใหมทุกแหง (ชุมชนคนทองถ่ิน, 
ออนไลน, 2552) 


