
บทที่ 2 

ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

 ในสมัยก่อนการปลูกสร้างอาคารรัฐยังไม่ได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารมา
บังคับใช้กับการก่อสร้างอาคาร การปลูกสร้างจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของอาคารที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างได้อย่างอิสรเสรี ส่งผลให้อาคารที่ก่อสร้างขึ้นขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นเหตุให้ตัวอาคารกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในต่างประเทศ 

 กฎหมายควบคุมอาคารของต่างประเทศ เริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคบาบิโลน เม่ือประมาณ 2,100 ปี 
ก่อนคริสตศักราช โดยที่ข้อก าหนดในยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดจากเพลิงไหม้ และการพังทลาย ในขณะที่วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเริ่มปรากฏขึ้น
ในกฎหมายยุคหลังจนมาถึงทุกวันนี้ กฎหมายอาคารได้ขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ออกไปมากขึ้น
โดยมุ่งคุ้มครองสวัสดิการสังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและสวัสดิการอ่ืน โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของกฎหมายอาคารในปัจจุบัน คือเพื่อปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัย ( Health and 
safety) ทั้งนี้วัตถุประสงค์กฎหมายอาคารให้มุ่งในการสร้างสงวนรักษาพลังงานด้วย และที่อาจ
ยกตัวอย่างได้ก็เช่น ในประเทศสวีเดน ท่ีกฎหมายอาคารนอกจากระบุว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิการแล้ว (Welfare) ยังระบุวัตถุประสงค์ในการสงวน
รักษาพลังงาน  (Energy conservation) ตามมาตรา 41 ( a) ของพระราชกฤษฎีกา The building 
ordinance ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1960 โดยก าหนดว่า การออกแบบก่อสร้าง
อาคารต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสงวนรักษาพลังงานและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ีออก
ตามความในกฎหมาย ว่าด้วยเครื่องมือลดหรือจ ากัดในการใช้น้ าร้อน (สุริยน ประภาสะวัต, 2538, 
หน้า 38) 
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ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในประเทศไทย  

 กฎหมายควบคุมอาคารของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
มาเป็นระยะเวลายาวนานซ่ึงจัดล าดับได้ดังนี้ 
 1. สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช  
 กฎหมายควบคุมอาคารของประเทศไทย เริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ซ่ึงเป็นยุคที่ประเทศไทยได้เปิดรับแนวความคิด และอารยะธรรมของประเทศ
ตะวันตกอันมีมาตรฐานในความเป็นอยู่ที่ดีเข้ามาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมือง จึง
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจขึ้นในประเทศอย่างมากทั้งทางด้าน
สถาปัตยกรรมและการคมนาคม มีการก่อสร้างสถานที่ราชการเช่นโรงเรียน ทางรถไฟ และได้
จัดระบบราชการ ระบบศาลขึ้นใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการบัญญัติ
กฎหมายมารองรับ อาจกล่าวได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่เริ่มเข้าสู่ยุคนิติบัญญัติของไทย มีการบัญญัติ
กฎหมายใหม่ขึ้นมาใช้บังคับ และการปฏิรูปกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายสมัยใหม่ ( Modern law) 
อันเป็นพื้นฐานของกฎหมายปัจจุบัน  แนวคิดในทางกฎหมายใหม่นี้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
กล่าวคือ เป็นยุคที่พระมหากษัตริย์ทรงเริ่มใช้อ านาจบัญญัติกฎหมายอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การ
บัญญัติกฎหมายขึ้นมาใช้ในเรื่องต่าง ๆ ในรูปของประกาศ กฎหมายควบคุมอาคารเริ่มบัญญัติในยุค
นี้โดยบัญญัติขึ้นหลายฉบับ ดังนี้ 
  1.1 พระราชก าหนดศุขาภิบาล 
  กรุงเทพมหานคร รัตนสินทร์ ศก 116  (พ.ศ.2441)  การสาธารณสุขซ่ึงได้จัดท าการ
อย่างมีระเบียบการเพื่อประโยชน์ท้องในที่โดยทั่วไปนั้น ได้ตั้งต้นขึ้นเม่ือ พ.ศ.2440 โดยได้มีพระ
ราชก าหนดศุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร ศก 116  ประกาศใช้เป็นกฎหมายขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ก่อนเป็นครั้งแรก และเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จึงได้มีกรมศุขาภิบาลขึ้นมีผู้บัญชาการรับผิดชอบ มี
นายแพทย์สุขาภิบาล นายช่าง และเจ้าพนักงานเพื่อท าการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และรักษาความ
สะอาดพระนครทั่วไป ซ่ึงก็รวมถึงการควบคุมอาคารด้วย  พระราชก าหนดนี้มีเงื่อนการควบคุม
อาคารในตอนที่ 3 เรื่องการจัดห้ามต่อไปในภายภาคหน้า อย่าให้ปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมเรือนโรง
ที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรคได้  หลักการควบคุมคือ การจะปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคารใด ๆ ต้องมี
หนังสือแจ้งไปยังกรมศุขาภิบาล พร้อมกับยื่นแบบตัวอย่างอธิบายเกี่ยวกับรายการวัสดุ และการปลูก
เรือนตามค าส่ัง ศุขาภิบาล ท่ีได้แนะน าให้ปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ และตามกฎหมายบังคับท่ีได้
ออกพระราชก าหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแก่ผู้อยู่หรือเพื่อบ้านใกล้เคียง หรือรูปเรือนภายนอก
จะไม่งดงามสมกับท่ีทางถนนต าบลที่จะสร้างขึ้น โดยค าแนะน าต้องส่งก่อนก าหนด 30 วัน นับแต่
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วันที่มีจดหมายแจ้งความประสงค์ที่จะปลูกสร้างผู้ที่ขัดขืนมีความผิดต้องปรับถึงวันละ 10 บาท ทุก 
ๆ วันไปจนกว่าจะท าการเปล่ียนแปลงให้ถูกต้อง หรือท าลายตึกโรงเรือน ซ่ึงได้ท าไม่ถูกต้องนั้นลง
เสีย นอกจากนั้นพระราชก าหนดฉบับนี้ยังควบคุมตลอดถึงวัตถุในการปลูกสร้าง พ้ืนที่ว่างและระยะ
ร่นต่าง ๆ  จึงเห็นได้ว่าแนวคิดในการควบคุมอาคารในสมัยนั้นไม่มีแนวคิดในเรื่องความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารอันท าให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความปลอดภัยคงเน้นเฉพาะเรื่องของความสะอาดที่
ต้องการดูแลเรื่องโรคภัยของประชาชนเท่านั้น  
  1.2 ประกาศห้ามไม่ให้เอาแผงไม้ไผ่จากมาท าพระเพิงในพระอารามหลวง 
  การประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394 -2404 พบว่าประกาศมีลักษณะเป็นการ
ควบคุมเกี่ยวกับอาคารฉบับแรก คือ ประกาศ ณ วันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น 15 ค่ า ปีฉลู จุลศักราช 1215 มี
เนื้อความอันแสดงถึงวัตถุประสงค์ในเรื่องสถาปัตยกรรม ดังนี้ ด้วยพระยาประสิทธิศุภการ รับพระ
บรมราชโองการใส่เกล้าฯ ส่ังว่าให้พระครูทักษิณ พระครูอุดร พระครูอมร ให้หมายประกาศทุก
อารามด้วยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงพระราชศรัทธาบริจาคพระราช
ทรัพย์สร้างพระอารามหลวงทุก ๆ อารามดูหมดจดงดงามขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก ครั้นมาถึง
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ เสด็จพระราชด าเนินไปอารามใดก็ดี ได้
ทอดพระเนตรเห็นกุฏิวิหารที่พระสงฆ์อาศัยอยู่นั้นว่าเป็นตึกที่ไม่งาม มักพอใจเอาแผงไม้ไผ่บ้าง 
จากบ้าง ดูรุงรังไม่งาม อย่าให้มีเลยก็เป็นรังฟืนรังไฟไม่งามบ้านงามเมือง แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า จึง
โปรดเกล้าฯ ให้มหาดเล็กไปเที่ยวสอดดู ถ้ากุฏิใดของพระราชาคณะก็ดี ฐสนานุกรมก็ดี และ
พระสงฆ์ก็ดี ที่ท ารุงรังอยู่ดังกล่าวนี้ จะเอากับปิยการกของเจ้าคณะอาราม มาท าโทษหลวงตาม
โทษานุโทษ ถ้าไม่ชอบใจจะให้ดัดแปลงใหม่ท าด้วยอิฐ ไม้ ปูน ตามใจ แต่อย่าท าให้รกรุงรังอย่างท่ี
กล่าวมาแล้วนั้น จะได้เจริญพระราชศรัทธา 
  1.3 ประกาศรักษาดินถนนหลวง 
  ประกาศรักษาดินถนนหลวง เป็นประกาศที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะรักษาดินริม
ถนนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะดวกแก่การจราจร ประกาศเพื่อการดังกล่าวมีอยู่ 2 ฉบับที่มี
เรื่องราวการควบคุมอาคาร คือ 
   1.3.1 ประกาศเว้นที่ริมถนนหลวง ประกาศที่มีวัตถุประสงค์ด้านการจราจร โดย
ก าหนดให้ผู้ท่ีจะปลูกสร้างส่ิงหนึ่งส่ิงใดขึ้น ณ ริมถนนหลวงสายใด ๆ ท่ียังไม่ได้มีทางส าหรับเดิน
เท้าทั้งสองข้างเหมือนอย่างถนนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่นี้แล้วก็ให้เว้นที่ข้าง
ถนนนั้นไว้ตามก าหนดที่เจ้าพนักงานก าหนดให้ เพื่อที่จะได้ท าเป็นที่ส าหรับท่อน้ า และสร้างทาง
ส าหรับเดินเท้าถนนนั้น ๆ ต่อไป และถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะปลูกสร้างส่ิง ใด ๆ ขึ้นตามแนวถนนหลวงอ่ืน
จะเกี่ยวข้องด้วยข้อห้ามตามประกาศนี้ ก็ให้มาแจ้งต่อเจ้าพนักงานศุขาภิบาลที่กระทรวงนครบาล
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ก าหนด เวลาตั้งแต่เช้า 5 โมงถึงเวลาบ่าย 4 โมง เว้นแต่วันพระเจ้าพนักงานจะได้ขึ้นแจ้งข้อความ
และไปปักเขตให้ตามความประสงค์ 
   1.3.2 ประกาศรักษาท่ีดินริมถนนระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม เป็นประกาศที่มี
ความประสงค์ในด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อมโดยให้ศุขาภิบาลกระทรวงนครบาลก าหนดให้
เจ้าของท่ีดินระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมกับถนนกรุงเกษมท่ีประสงค์จะใช้ประโยชน์จากการ
ก่อสร้าง หรือการใด ๆ ต้องท าตามความอนุญาตของกรมสุขาภิบาล ถ้าไม่ท าตามกรมศุขาภิบาลมี
อ านาจเข้าไปจัดการที่ดินนั้นให้มีความสะอาดเรียบร้อย 
  1.4 ประกาศจัดการสะอาดในจังหวัดพระนคร  
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริ เห็นว่าบรรดาโรงเล้ียงสัตว์
ต่าง ๆ เช่น โรงเล้ียงสุกรและเป็ดไก่ เป็นต้น โรงท างานต่าง ๆ เช่น โรงย้อมคราม โรงท าน้ าเคย และ
โรงขนมจีนเป็นต้น เหล่านี้ ย่อมมีกล่ินเหม็นควรหาท่ีตั้ง ณ ที่ใกล้สถานบ้านเรือนและบริเวณริม
ถนนหนทางอันทางมหาชนได้อาศัยและไปมาไม่ประการหนึ่งเว็จและซากสัตว์ตาย เหล่านี้ก็มีกล่ิน
เหม็นและเป็นส่ิงปฏิกูลหาควรตั้งอยู่บริเวณที่เปิดเผย และทอดทิ้งในที่ใกล้บ้านเรือนหรือไม่ 
ประการหนึ่งเรือนโรงร้านพะเพิงพาไล ท่ีก าบังด้วยแผงไม้ขัดแตะ หรือใบไม้ อันตั้งอยู่บริเวณริม
ถนนหนทางนั้นก็ท าให้ถนนหนทางเสียระเบียบเรียบร้อยและรกรุงรังไม่เป็นเครื่องเจริญตาเจริญใจ
ของมหาชนที่สัญจรไปมา ตามถนนหนทางนั้น จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดการศุ
ขาภิบาล โดยในชั้นต้นให้การจัดการศุขาภิบาลเฉพาะในจังหวัดพระนคร กล่าวคือ แนวฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองบางล าภูไปจนถึงเพียงปากคลองพานหัน เล้ียวเข้า
คลองไปตามแนวคลองฝ่ังข้างก าแพงพระนครตลอดไป จนปากคลองบางล าพูพ้นแนวฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา ประกาศนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร คือ ห้ามไม่ให้ผู้ใดปลูกเรือนโรง ร้าน พะเพิง 
พาไล ท่ีมีข้างฝาท าด้วยแผง หรือด้วยไม้ขัดแตะหรือด้วยใบไม้ขึ้นใหม่ริมถนนหนทางภายหลังวันที่
ประกาศนี้ นอกจากจะได้มีหนังสืออนุญาตจากกรมศุขาภิบาล ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินวันละ 
10 บาท จนกว่าจะได้รื้อถอนส่ิงต้องห้ามให้พ้นจากที่ไป เป็นการควบคุมเฉพาะอาคารที่ปลูกสร้าง
ขึ้นใหม่ริมถนนเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ต่อมาทรงมี
พระราชด าริเห็นว่าบรรดาโรงเรือนทั้งหลายมีลักษณะดังว่าเป็นเครื่องรกรุงรังและเป็นเชื้อเพลิง เป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่สถานที่ต่าง ๆ ในพระนครต่อไป แต่ครั้งจะให้เลิกรื้อไปโดยรวดเร็ว ก็จะเป็น
ที่ล าบากเดือดร้อนแก่ราษฎรมากนัก จึงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดการสะอาดในจังหวัด
พระนครเพ่ิมเติมในข้อ 12 แห่งประกาศการจัดการสะอาดในจังหวัดพระนครที่ประกาศไว้ ณ วันที่ 
22 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ ศก. 117 ประกาศนี้ให้บรรดาเรือนโรงร้านพะเพิงพาไก ลที่มุงบังด้วย
แผง หรือด้วยไม้ขัดแตะ หรือด้วยใบไม้นั้นในที่ต่าง ๆ ในพระนคร ถ้าเจ้าของยังไม่มีก าลังจะรื้อถอน
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ให้คงไว้ได้ แต่ถ้าจะรื้อ หรือซ่อมแปลงใหม่ประการภายหลังในวันประกาศนี้ ห้ามมิให้ใช้บังมุงด้วย
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วนี้ และห้ามมิให้ผู้ใดปลูกเรือนโรงร้านด้วยพะเพิงพาไล อันก าบังด้วยแผง 
หรือด้วยไม้ขัดแตะหรือด้วยใบไม้ขึ้นใหม่ในจังหวัดพระนคร ภายหลังวันที่ได้ประกาศเพิ่มเติมนี้ 
ต่อไป นอกจากได้มีหนังสืออนุญาตจากกรมศุขาภิบาลให้สร้างโรงเรือนเช่นกับโรงงานหรือโรงการ
เล่นต่าง ๆ อันก าหนดวันที่จะรื้อถอน ถ้าผู้ใดกระท าวันที่จะรื้อถอน ถ้าผู้ใดกระท าผิดประกาศนี้มี
โทษตามข้อความในประกาศจัดการสะอาดในจังหวัดพระนครนั้นทุกประการ ประกาศเพิ่มเติม
ดังกล่าว จึงเป็นการเพิ่มบริเวณที่ควบคุมการปลูกสร้างเรือนโรงร้านพะเพิงพาไลที่ข้างฝาท าด้วยแผง 
หรือด้วยไม้ขัดแตะหรือท าด้วยใบไม้จากเดิมควบคุมแค่ริมถนน มาเป็นควบคุมทั้งจังหวัดพระนคร 
และเดิมควบคุมเฉพาะการปลูกสร้างขึ้นใหม่มาเป็นควบคุมการซ่อมแซมแปลงใหม่ด้วยประกาศการ
จัดการสะอาดในจังหวัดพระนครนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการก่อสร้างเพื่อจะได้ป้องกันระงับอัคคีภัย เพื่อความมั่นคง
แข็งแรงและเพื่อประโยชน์อนามัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2474 มีเพลิงไหม้ท่ีต าบลเยาวราช 
ท้องท่ีอ าเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ทรัพย์สินของประชาชนเสียหายเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากในท้องท่ีดังกล่าวเริ่มปลูกสร้างท าด้วยไม้เสียดสีซับซ้อนยากแก่การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริเห็นควรจะควบคุมการก่อสร้างใน
บริเวณที่ไฟไหม้ เพื่อจะได้ป้องกันหรือระงับอัคคีภัย เพื่อความมั่นคง แข็งแรง และเพื่อประโยชน์
อนามัย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ห้ามไม่ให้บุคคลใดท าการก่อสร้างขึ้นภายในเขตเพลิงไหม้
ถนนเยาวราช จังหวัดพระนคร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรมนคราทร (กรมศุขาภิบาล
เดิม ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น กรมนคราทร ได้เปล่ียนมาเป็นกรมโยธาเทศบาล) ผู้ประสงค์จะปลูก
สร้างให้เสนอแผนผังหรือรายการผู้ที่ขออนุญาตได้เสนอมานั้นได้ แต่ต้องเพื่อเป็นประโยชน์และ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ประโยชน์อนามัยเพื่อรักษาแนวถนนให้เป็นระเบียบ ผู้ที่ท าการก่อสร้าง
ขึ้นภายในเขตที่ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี้โดยมิได้รับอนุญาตก็ดีหรือผิดจากแผนผังหรือ
รายการซ่ึงกรมนคราทรก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
พันบาท และถ้ากรมนคราทรร้องขอศาลอาจน าค าส่ังให้ผู้กระท าผิดเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือรื้อส่ิง
ปลูกสร้างนั้นเสียได้ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
และมีอ านาจออกกฎเสนาบดี ต่อมาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องท่ีใด ก็มีพระบรมราชโองการด ารัส
เหนือเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นควบคุมการก่อสร้างเพลิงไหม้เป็นคราว ๆ ไป เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ท่ีบริเวณระหว่างถนนเจริญกรุง เยาวราช และ
ปทุมคงคา กับต าบลถนนเยาวราช ตลอดคลองศาลเจ้าใหม่ถม จังหวัดพระนคร พ.ศ.2475 ซ่ึง
กฎหมายควบคุมอาคารฉบับสุดท้ายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช 
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  1.5 ประกาศห้ามใช้วัสดุที่เพลิงไหม้ง่ายปลูกเรือนโรงในเขตเพลิงไหม้  
  เมื่อบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่แนวความคิดในการควบคุมอาคารให้
เหมาะสมกับกาลสมัยยังไม่ปรากฏเด่นชัดในที่สุดจึงเกิดเพลิงไหม้ขึ้นรัฐบาลจึงมีแนวความคิดที่จะ
ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากอาคารและเพื่อให้อาคารที่สร้างขึ้นในภายหลังมีความมั่นคงแข็งแรงจึง
ประกาศห้ามไม่ให้ปลูกเรือนโรงอันมุงบังด้วยไม้ขัดแตะ ฤาด้วยแผง ฤาด้วยใบไม้ที่เพลิงไหม้  
เนื่องจาก มีเพลิงไหม้ในท้องท่ี ท่ีศาลใหม่ ต าบลส าเพ็ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2441 เรือนโรงใน
ท้องท่ีดังกล่าวปลูกสร้างด้วยไม้หลังคามุงจากเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น และลุกลามต่อไปมาก 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริและประกาศให้มีการควบคุมการปลูก
สร้างโรงเรือนในท้องท่ี เพลิงไหม้ข้างต้นนี้  โรงเรือนดังเช่นกล่าวมาแล้วนี้ เป็นเพลิงให้เกิดขึ้นได้
โดยง่ายเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแห่งทรัพย์สมบัติของเจ้าของเรือนกับของมหาชนอันตั้งอยู่ในที่
ใกล้เคียง แลทั้งเป็นส่ิงอันไม่สะอาด เป็นที่ไม่เจริญหูเจริญตา เจริญใจแห่งผู้เดินทางไปมาทางนั้น 
หาสมควรให้มีการปลูกสร้างเหย่าเรือนอย่างเช่นเป็นมาอย่างแต่ก่อน ด้วยในสมัยนี้ ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีเจ้าพนักงานจัดการบ ารุงความสุขส าราญของมหาชน ในเขตพระนครและ
ภายนอกพระนครขึ้นแล้วก็สมควรจัดการแก้ไขในต าบลอันเกิดเพลิงไหม้ ให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยตามล าดับสมควร เพราะฉะนั้นห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดปลูกสร้างเรือนโรงอันก าบังด้วยไม้ขัด
แตะหรือด้วยแผง หรือด้วยใบไม้ขึ้นในที่ต าบลซ่ึงเกิดเพลิงไหม้คราวนี้นั้นต่อไป เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานกระทรวงนครบาลซ่ึงอนุญาตให้ปลูกเป็นครั้งเป็นคราว เช่น โรงพักท างาน
หรือตรงมีการเล่นต่าง ๆ ชั่วสมัยนั้น และต่อมาคราวเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในท้องท่ีใดที่อาคารปลูกสร้าง
ด้วยไม้หลังคามุงจาก ฝาก าบังด้วยไม้ไผ่ขัดแตะหรือด้วยแผงก็จะทรงประกาศควบคุมการปลูกสร้าง
เรือนโรงก าบังด้วยไม้ขัดแตะหรือแผงหรือด้วยใบไม้เป็นคราว ๆ ไป เช่น เกิดเพลิงไหม้ในท้องท่ี
ถนนเจริญกรุงตอนใกล้ต าบลสามแยก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2441 ก็ทรงมีประกาศห้าม
ไม่ให้ปลูกเรือนอันมุงบังด้วยไม้ขัดแตะฤาด้วยแผงฤาด้วยใบไม้ที่เป็นเพลิงไหม้ ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2441 ประกาศห้ามไม่ให้ปลูกเรือนโรงอันมุงบังด้วยไม้ขัดแตะ ฤาด้วยใบไม้ที่เป็นเพลิง
ไหม้ จึงมีวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัยและอัคคีภัย และความสวยงามของบ้านเมือง 
 2. ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475  
 ยุคนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยส้ินสุดลง โดย
ประกาศเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2475 และประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 นับตั้งแต่นั้นมาอ านาจในการบัญญัติกฎหมายของบ้านเมืองท่ีออกโดย
สภาผู้แทนราษฎรนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองก าหนดให้ตราในรูปแบบของ 
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“พระราชบัญญัติ ” และเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ประกาศให้ใช้แล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้ กฎหมาย
ควบคุมอาคารในสมัยภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 แยกพิจารณาได้ 2 ช่วง คือ 
  2.1 ช่วงก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ต าบลส่ีแยกมหานาค อ าเภอป้อมปราบ จังหวัดพระนคร เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2475 สภาผู้แทนราษฎรจึงถวายค าปรึกษาว่าสมควรมีการควบคุมการก่อสร้างบริเวณ
เพลิงไหม้ เพื่อจะได้ป้องกันอัคคีภัยเพื่อความมั่นคงแข็งแรง เพื่อประโยชน์อนามัย พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ด้วยความแนะน า
ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้ ท่ีต าบลส่ีแยกมหานาค จังหวัดพระนคร พ.ศ.2475 หลักเกณฑ์การควบคุมยังคงเหมือน
พระราชบัญญัติการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ท่ีถนนเยาวราช จังหวัดพระนคร พ.ศ.2475 
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้บริเวณถนนเจริญกรุง เยาวราชและปทุมคงคา
กับท่ีต าบลถนนเยาวราช ตลอดคลองศาลเจ้าใหม่ถม จังหวัดพระนคร พ.ศ.2475 หลังจากนี้ยังมีการ
ออกพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในบริเวณเพลิงไหม้เป็นคราว ๆ ไปเมื่อเกิดเพลิงไหม้อีก
หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ท่ีต าบลทรงวาดกับคลองสัม
พันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พ.ศ.2476 เป็นต้น จนกระทั่งสมัยของการมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายก าหนดพื้นที่ ท่ีจะใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้พระราชบัญญัติ
การควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2476 เป็นกฎหมายแม่บทท่ีรัฐบาลซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารมี
อ านาจประกาศในพระราชบัญญัตินี้ ในบริเวณเพลิงไหม้ท่ีรัฐบาลเห็นสมควรให้มีการควบคุมการ
ก่อสร้าง โดยประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา การที่สภาผู้แทนราษฎรมอบอ านาจให้ฝ่ายรัฐบาลเป็น
ฝ่ายเลือกบริเวณไฟไหม้ท่ีจะประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติ เนื่องจากกระบวนการนิติบัญญัติของ
สภาผู้แทน มีขั้นตอนสลับซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถออกกฎหมายมาใช้ทันความ
ต้องการที่มุ่งจะควบคุมการก่อสร้าง โดยจัดวางผังใหม่ท้ังพื้นที่ไฟไหม้ ซ่ึงกฎหมายควบคุมอาคาร
การก่อสร้างต้องท าโดยรวดเร็ว เห็นได้จากการก าหนดระยะเวลาในการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกา ถ้าได้ประกาศใช้ ณ ที่ใด ภายหลังเก้าสิบวัน นับแต่วันเพลิงไหม้ให้ถือว่าเป็นโมฆะ จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องมอบอ านาจนิติบัญญัติให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแทน  ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใด
ประสงค์จะปลูกสร้างไว้เสนอแผนผังพร้อมท้ังรายการต่อกรมโยธาเทศบาลเพื่อขอรับอนุญาต ซ่ึง
กรมโยธาเทศบาลมีอ านาจจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมแผนผัง
หรือรายการผู้ขออนุญาตเสนอไว้แล้วนั้นได้ แต่ต้องเป็นการส่ังเพื่อประโยชน์ความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย เพื่อประโยชน์อนามัยหรือเพื่อรักษาแนวถนนให้เป็นระเบียบ  ผู้ท่ีท าการปลูกสร้างขึ้น
ภายในเขตที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาโดยมิได้รับอนุญาตก็ดี หรือผิดจากแผนผัง หรือรายการ
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ซ่ึงกรมโยธาเทศบาลอนุญาตก็ดี หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขซ่ึงกรมโยธาเทศบาลก าหนดไว้ใน
หนังสืออนุญาต ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน พันบาท และถ้าเป็นกรณีที่กรมโยธาเทศบาลร้อง
ขอ ศาลอาจท าค าส่ังให้ผู้กระท าผิดเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือรื้อส่ิงปลูกสร้างนั้นเสีย  ในปี พ.ศ.2479 
รัฐบาลมีความคิดที่จะให้กฎหมายควบคุมอาคารเป็นการทั่วไป โดยเห็นว่าเวลานี้ไม่มีกฎหมาย
ทั่วไปส าหรับควบคุมการก่อสร้างอาคารในราชอาณาจักร เว้นแต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้ว รัฐบาลออก
พระราชบัญญัติควบคุมเฉพาะอาณาเขตเป็นราย ๆ ไปแต่ตามปกติย่อมมีการก่อสร้าง ขยับขยาย 
ดัดแปลงและซ่อมแซมอาคารอยู่เสมอทั่วราชอาณาจักร ซ่ึงบางรายผู้ออกแบบไม่มีความรู้ในวิชาการ
หรือผู้ก่อสร้างไม่ค านึงถึงความปลอดภัย ย่อ มให้เกิดอาคารไม่ม่ันคงแข็งแรง ไม่เหมาะสมกับ
อนามัยหรือสุขาภิบาล ส าหรับจะให้เป็นที่พักอาศัยและประกอบด้วยวัตถุก่อสร้าง ซ่ึงอาจเป็นเช้ือ
อัคคีภัยหรือเป็นอาคารส าหรับกิจการซ่ึงเป็นที่รังเกียจของปวงชนที่อยู่ใกล้เคียง อันผิดหลักการของ
ผังเมืองการที่เป็นได้ เช่นนี้ย่อมเป็นอันตรายของผู้อ่ืนที่มาเกี่ยวข้องหรืออยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นด้วย 
ให้ผลไม่พึงปรารถนาทางด้านความปลอดภัย ทางเศรษฐกิจและทางอนามัยต่อชุมชนเหล่านั้น จึ่งถึง
เวลาอันควรที่จะให้มีการควบคุมกิจการซ่ึงเกี่ยวกับอาคารใหม่นั้น ได้ปลูกสร้างตามหลักวิชาการ 
และค่อยจัดการให้อาคารทีมีใช้อยู่แล้วได้แปลงสภาพเข้าหลักการดีขึ้นเรื่อยไป 
  พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2479 มีวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ความมั่นคงแข็งแรง การอนามัย สุขาภิบาล การป้องกันอัคคีภัยและการผังเมือง โดยมี
หลักการควบคุมห้ามมิให้บุคคลปลูกสร้างอาคารอย่างใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน ซ่ึงท้องถ่ินที่ยกฐานะเป็นเทศบาลแล้ว หมายความถึงคณะมนตรีเทศบาล ส่วน
ท้องถ่ินที่ยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล หมายความถึงคณะกรรมการจังหวัดบุคคลใดประสงค์สร้าง
อาคารให้เสนอแผนผังและแบบก่อสร้าง พร้อมท้ังรายการต่อเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินเพื่อรับอนุญาต 
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข แต่การแก้ไขให้เป็นไปตามที่
ก าหนด ในกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติ และเพื่อประโยชน์ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย และ
การป้องกันอัคคีภัยเพื่อการอนมัยเพ่ือรักษาแนวอาคาร และเพื่อประโยชน์สถาปัตยกรรม ผู้ปลูก
สร้างอาคารโดยมิได้อนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขผู้นั้นมีความผิดหรือปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท 
และเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอศาลอาจส่ังให้ผู้กระท าผิดเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือรื้อถอนอาคาร หรือส่วน
ของอาคารที่ได้สร้างผิดแบบหรือรายการที่ได้รับอนุญาตเสีย ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ ถ้าผู้ใดกระท า
ผิดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังศาล เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินมีอ านาจจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อ
เปล่ียนแปลงแก้ไข หรือรื้อถอนอาคารส่วนของอาคาร โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้เป็นเจ้าของอาคาร 
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ ยังควบคุมอาคารก่อสร้างแล้วด้วย โดยให้เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินมี
อ านาจส่ังเจ้าของอาคารที่นายช่างตรวจพบ ว่าอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ไม่มั่นคง
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แข็งแรงหรือไม่ปลอดภัย ซ่ึงน่าจะเป็นอันตรายทั้งร่างกายและชีวิต หรือทรัพย์สินให้เลิกใช้อาคาร 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งอาคารหรือให้เปล่ียนแปลงใช้หรือรื้อถอนเสียภายในเวลาอันสมควรที่
ก าหนดให้ ถ้าเจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามค าส่ังของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน ให้
น าความตามมาตรา 11 วรรค 2 มาใช้บังคับ 
  พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ.2479 มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง ครั้งแรก
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504 หลักการ
ส าคัญที่แก้ไข คือ เพิ่มอ านาจให้ฝ่ายปกครองสามารถออกค าส่ังทางการปกครองและบังคับการให้
ท าค าส่ังเองได้ โดยไม่ต้องขออ านาจศาล ดังนี้ 
  1. กรณีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินมีอ านาจส่ังระงับ
การก่อสร้างหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแบ่งอาคาร 
  2. กรณีที่มีการสร้างอาคารผิดจากแผนผังแบบก่อสร้างหรือรายการที่ได้รับอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินมีอ านาจส่ังแก้ไข
เปล่ียนแปลง และหรือถอนอาคารหรือส่วนของอาคารที่ผิดเสียภายระยะเวลาอันสมควร 
  3. กรณีผู้ปลูกสร้าง ซ่ึงได้ค าส่ังจากเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน ไม่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวแก่การก่อสร้างอาคารหรืออุทธรณ์เกี่ยวแก่การก่อสร้างวินิจฉัยส่ังยกอุทธรณ์
และผู้ปลูกสร้างอาคารผู้ได้รับค าส่ัง ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่รับทราบค าวินิจฉัยแล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินมีอ านาจจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลง และหรือรื้อถอนอาคารและส่วนแห่งอาคารนั้นได้ โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายจากผู้สร้างอาคารนั้น 
  4. เพิ่มองค์ระบบคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้ มีคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์เกี่ยวแก่การก่อสร้างอาคาร โดยมีหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ปลูกสร้างอาคาร การแก้ไข
ครั้งที่ 2 โดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 192 เพื่อก าหนดให้เจ้าของอาคารบางประเภทใช้ในบริเวณ
สาธารณะ เพื่อหาประโยชน์ เช่น โรงมหรสพ โรงแรม ภัตตาคาร อาคารชุด และอาคารขนาดใหญ่ 
เป็นต้น จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ส าหรับผู้ที่มาใช้ประโยชน์จากอาคารนั้น ๆ 
  2.2 ช่วงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
  กฎหมายควบคุมอาคารของไทยฉบับปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบับคือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารการก่อสร้าง ในเขตเพลิง
ไหม้ พ.ศ.2476 และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 เข้าด้วยฉบับเดียว โดย
ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอาคาร โดยมี
การแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
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   1. เพิ่มองค์กรในรูปของคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 มาตรา 14 ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าการ
ออกกฎกระทรวง ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัตินี้ 
   2. แก้ไขอ านาจการบังคับการให้เป็นไปตามค าส่ังทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2479 เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินมีอ านาจบังคับการให้เป็นไปตาม
ค าส่ังเอง โดยไม่ต้องขออ านาจศาล แต่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ถ้าไม่มีการ
ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รื้อถอนอาคาร ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินร้องขอต่อศาลให้
บังคับให้มีการรื้อถอน ให้ค าบังคับนั้นศาลจ าก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ด าเนินการ ผู้
ควบคุมงาน หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นผู้มีหน้าที่ในการรื้อถอนได้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ได้บังคับใช้ตลอดมาจึงมีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระท าผิด เม่ือประมาณ
ปลายปี พ.ศ.2534 โดยประกาศใช้บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยมีสาระส าคัญที่
แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้  
   3. ปรับปรุงบทบัญญัติที่ให้อ านาจฝ่ายปกครองออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้เหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
   4. เพิ่มหลักการก ากับดูแลในการปลูกสร้างอาคาร ด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินทราบก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคล่ือนย้ายแทนการอนุญาต ให้เกิด
ความสะดวก และรวดเร็วแก่ประชาชนมากขึ้น 
   5. ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของพนักงานท้องถ่ิน โดยการบังคับการให้เป็นไปตาม
ค าส่ังปกครองเองได้ โดยไม่ต้องขออ านาจศาล (บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์, 2543, หน้า 9-23) 

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในต่างประเทศ 

 แนวความคิดในการควบคุมอาคารต่างประเทศ มีรายละเอียดและกฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไป เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ดังนี้  
  1. แนวคิดในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา  
 แนวความคิดในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งทะเลของต่างประเทศนั้น โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว และมีกฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างจากพื้นที่บนบกทั่วไป 
มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ไม่พิจารณาให้รอบคอบ
เสียก่อนนั้นท าให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย การพัฒนาที่ด าเนินการบริเวณสันดอนทรายหรือทางออกสู่
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ทะเล เป็นส่ิงท่ีล่อแหลมต่อการถูกคล่ืนพัดพาและต่อการพังทลายของชายฝ่ัง การพัฒนาดังกล่าวจะ
ท าให้เกิดปัญหารุนแรงขึ้น ในการท าลายชายหาดและระบบท่ีก่อให้เกิดสันดอนทราย และยังเป็น
สาเหตุของการชะล้างหน้าดินอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียหายแก่พื้นที่ใกล้เคียงได้ 
โครงสร้างในการก่อสร้างท่ีไม่ค านึงถึงอันตรายที่จะเกิดแก่พื้นที่ชายฝั่ง ไม่เพียงแต่จะเป็นสาเหตุที่
อาจเป็นอันตรายที่จะเกิดแก่พื้นที่ชายฝั่ง ไม่เพียงแต่จะเป็นสาเหตุที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตของผู้
เป็นเจ้าของและทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนอีกด้วย หากชิ้นส่วนของส่ิงก่อสร้าง
หลุดลอยเมื่อถูกน้ าหรือกระแสลมพัดพาไป ด้วยเหตุนี้การก่อสร้างตามชายฝั่งและการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชายฝั่ง จึงต้องอยู่ในความดูแลของรัฐ ในบางพ้ืนที่การพัฒนามีการก่อสร้างในพื้นที่ท่ีไม่
เหมาะสม หรือเป็นการรบกวนพื้นที่ท่ีวางไข่ของเต่าทะเล ในที่สุดการออกแบบก่อสร้างท่ีไม่
เหมาะสมและการก่อสร้างในพื้นที่ชายฝ่ัง ได้น าไปสู่การเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมหาศาลของเงินภาษี
อากรของประชาชนที่ถูกน าไปใช้ในการบรรเทาภัยจากน้ าท่วม และความหายนะต่าง ๆ ดังนั้นจึง
เกิดความคิดที่จะวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งออกกฎระเบียบควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณชายฝั่ง เพื่อที่จะคุ้มครองประโยชน์ของมหาชน 
 มาตรการเบื้องต้นที่รัฐต่าง ๆ น ามาใช้ในการจัดระเบียบการควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่
ชายฝั่งทะเล ได้แก่การก าหนดระยะถอยร่น (Setback) บริเวณชายฝั่งทะเล โดยการออกพระราช
กฤษฎีกาก าหนดขอบเขตของทะเล (Ocean’s edge) จัดแบ่งพื้นที่ในการควบคุม เช่น พื้นที่ท่ีมี
กฎระเบียบเข้มงวด คือพื้นที่ท่ีอยู่ในแนวทรุดตัวจะถูกห้ามหรือถูกจ ากัดการก่อสร้างการก าหนด
ระยะร่นนั้นจะถูกก าหนดจากเส้นฐาน (baseline) ซ่ึงเป็นเส้นที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตที่
รัฐชายฝั่งเป็นผู้ก าหนดตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงตามปกติจะวัดจากระดับน้ าทะเลที่ขึ้นสูง
ปานกลาง (Mean high water line) แนวต้นไม้ (Vegetation line) แนวก่อตัวสันทราย (Primary dune) 
ระยะดังกล่าวจะถูกก าหนดให้มีความสัมพันธ์กับแนวที่ก าหนด และแนวโดยทั่ว ๆ ไปจาก 40 ฟุตถึง 
100 ฟุต ซ่ึงประเทศไทยเรานั้นใช้แนวชายฝั่งทะเล คือแนวฝั่งซ่ึงระดับน้ าสูงสุดในคราวน้ าเกิด
ธรรมดาท่วมถึง มาก าหนดเป็นระยะร่นท าให้เกิดความไม่แน่นอน ทั้งนี้เพราะการขึ้นลงของน้ าทะเล
ในแต่ละฤดูแตกต่างกันมาก 
 จากการที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับชายหาด และการเกิดของสันดอนทรายมากขึ้น และ
เนื่องจากความรู้ทางวิศวกรรมชายฝ่ังมีมากและทันสมัยขึ้น การก าหนดเขตทรุดตัวก็เริ่มทันสมัยมาก
ขึ้น และใช้เทคโนโลยีชั้นสูงความก้าวหน้าทางวิชาการจึงน ามาสู่ การปรับปรุงกฎระเบียบให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของการขึ้นลงของระดับน้ าทะเล ตามฤดูกาลในแต่ละ
พื้นที่ตามแนวชายฝั่ง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุความแปรปรวนของลมพายุและอัตราการเกิด
พังทลายของชายฝ่ัง จึงท าให้การใช้ประโยชน์บริเวณชายฝั่งเป็นแบบผสมผสานใช้หลักวิชาการ
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เทคนิค รวมท้ังองค์กรที่เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินการควบคุมการก่อสร้างใน
พื้นที่ตามแนวชายฝั่ง ซ่ึงจะต้องประสานสอดคล้องกันอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดีกฎระเบียบที่ก าหนด
แนวทรุดตัวของพื้นที่ชายฝ่ัง ก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของเอกชน ทั้งนี้เพราะ
กฎระเบียบดังกล่าวท าให้เจ้าของท่ีดินไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีตั้งใจไว้ได้ 
 การก าหนดระยะถอยร่นหรือระยะร่นตามแนวชายฝั่งในแต่ละรัฐนั้น ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่
กับสภาพพ้ืนที่ชายฝ่ังของแต่ละรัฐ อย่างเช่นที่ฮาวายก าหนดเขตควบคุมการพัฒนาการก่อสร้างตาม
แนวชายฝั่ง การก่อสร้างจะต้องอยู่ในแนวที่ไม่น้อยกว่า 40 ฟุตจากแนวชายทะเล (Shoreline) เข้ามา 
อย่างไรก็ตามแนวชายฝั่งของรัฐฮาวายไม่เคยประสบปัญหาจากการพังทลายของชายหาดอย่างเช่นที่
ปรากฏในชายทะเลทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติก 
 ในรัฐเซาท์แคโรไลน่า ก็มีการออก South Carolina’s 1988 Beach front management act. 
(BMA).SC. เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งอย่างได้ผลภายใต้
โครงการจัดการชายฝั่งของรัฐ โดยมีคณะกรรมการชายฝั่งของรัฐที่มีอ านาจออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดการชายหาดตาม BMA. มีคณะกรรมการชายหาดก าหนดเส้นฐาน (Baseline) บนชายฝ่ัง
มหาสมุทรแอตแลนติกที่เป็นแนวสันทรายที่แนวสมมุติจุดเริ่มกับแนวมหาสมุทร จากเส้นฐาน
ดังกล่าวแนวทรุดตัวจะค านวณจากระยะ 40 เท่าของอัตราการพังทลายต่อปีแต่ไม่เกิน 20 ฟุตเข้ามา
ในชายฝ่ังพื้นที่ในระยะ 20 ฟุตจากเส้นฐาน (Baseline) เข้าไปในชายฝ่ังคือเขตห้ามการท าประโยชน์ 
(Dead zone) ส่วนพื้นที่หลังแนวระยะร่น (Setback line) ดังกล่าวจะจ ากัดการก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตารางฟุต และจะต้องร่นเข้ามาในชายฝ่ังให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
และให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านอ่ืน ๆ ด้วย รวมถึงด้านความปลอดภัยจากพายุเฮอริเคน 
ฮิวโก 
 ในรัฐฟลอริดาก็มีการออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างตามแนวชายฝั่งในปี 1985 ก าหนด
เป็นหลักทั่วไป โดยค านึงถึงความแปรปรวนของกระแสลมพายุในรอบ 100 ปี มีการก าหนดเขต
ก่อสร้างออกเป็น 2 เขต คือ เขตซ่ึงการก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องให้รัฐก าหนดกฎข้อบังคับในการ
อนุญาตและวางข้อก าหนดต่าง ๆ ได้ และเขตที่รัฐมีอ านาจก าหนดโครงการโดยพิจารณาเป็นกรณี
ไป ในฤดูที่ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงเท่าที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 30 ปี หลังการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
จะต้องถูกน ามาพิจารณาด้วยในเขตนี้กิจกรรมก่อสร้างหลัก (Major construction) จะไม่ได้รับการ
อนุญาตยกเว้นการก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเพื่อครอบครัวเดี่ยว ซ่ึงจะสร้างไว้ในพื้นที่ท่ีลึกเข้ามาใน
ชายฝั่งนับจากสันทรายที่ชายหาด ในพื้นที่ท่ีมีการพัฒนามาก่อนแล้ว โครงสร้างเก่า ๆ ท่ีปรากฏอยู่
อาจเป็นอุปสรรคต่อกฎระเบียบใหม่ หากได้มีการขาย (Expand) ปรับปรุง (Improved) หรือท าลาย 
(Destroyed) อาคาร และเกิดปัญหาหลัก 2 ประการคือ  
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 ประการที่ 1ในพื้นที่ท่ีได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่มาก่อนที่จะมีการใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
ข้อห้ามใหม่การน ากฎระเบียบใหม่มาใช้เฉพาะในส่วนที่ยังมิได้มีการพัฒนาอาจจะไม่เหมาะสม 
และจะต้องพิจารณาโครงสร้างท่ีอยู่ใกล้เคียง เพื่อให้แนวก่อสร้างมีความต่อเนื่องสมเหตุสมผลและ
เป็นรูปแบบเดียวกัน และโครงสร้างของอาคารจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกิดการ
พังทลายอย่างไม่เหมาะสม 
 ประการที่ 2 โครงสร้างท่ีเป็นอยู่อาจจะขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ หากมีการท าลาย
มากกว่าซ่อมแซมจะสร้างขึ้นมาอีกไม่ได้โดยเฉพาะในเขตห้ามใช้ประโยชน์ (Dead zone) ส่ิงท่ีอยู่
เบื้องหลังของหลักเกณฑ์ กฎหมายควบคุมการก่อสร้างตามแนวชายฝั่งเกิดจากความต้องการที่จะ
ป้องกันสาธารณภัย ที่เกิดจากพายุเฮอริเคน ฮิวโก และแอนดรูว์ ดังนั้นอาคารที่ก่อสร้างจึงต้องมี
มาตรฐานสามารถที่จะทนและยืนหยัดอยู่ได้ ภายใต้กระแสลมพายุท่ีมีความเร็ว 110-115 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ในการควบคุมการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งของแต่ละรัฐนั้น ได้เกิดขึ้น
จากการพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังจะเห็นได้จากบริเวณชายหาดจากรัฐนอรท์แคโรไลนาถึงเท็กซัส
เป็นพื้นที่ที่วางไข่ของเต่าทะเลและสัตว์อ่ืนที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ กฎ ระเบียบที่ออกมาจึงเข้มงวดกับการ
ก่อสร้างท่ีจะเป็นก าแพงปิดกั้นอันเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลและก าหนด
ข้อจ ากัดการก่อสร้างตามชายหาดในฤดูวางไข่ของเต่าทะเลหรือในฤดูฝักไข่ของเต่าซ่ึงต้องอาศัย
แสงแดด กฎเกณฑ์ท่ีออกมาจะต้องค านึงถึงส่ิงเหล่านี้และการคุ้มครองลูกเต่าทะเลเมื่อยังเล็กด้วย 
 ในการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งในสหรัฐอเมริกาดังที่
กล่าวมานี้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวความคิดในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งทะเลนั้น เกิดขึ้น
จากการผสมผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะสาธารณะภัยที่
เกิดจากพายุเฮอร์ริเคน ฮิวโก้และแอนดรูว์ การใช้พ้ืนที่ชายฝ่ังเกิดจากการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อให้การพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกันและ
เหมาะสมกับสภาพของธรรมชาติและท้องถ่ินซ่ึงมีความแตกต่างกัน อันเป็นข้อแตกต่างกับกฎหมาย
ควบคุมอาคารของไทยที่ไม่มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลก่อน สรุปได้ 
ดังนี้ 
  1. การก าหนดระยะร่น (Setback) บริเวณชายฝั่งทะเลที่รัฐต่าง ๆ น ามาเป็นมาตรการ
เบื้องต้นนั้น ได้ถูกก าหนดขึ้นจากระดับน้ าสูงปานกลาง (Mean high water line) กับเส้นฐาน 
(Baseline) หรือแนวน้ าลงต่ าสุดเป็นเกณฑ์ท าให้เกิดความแน่นอนกว่าการที่ก าหนดจากแนวน้ าขึ้น
สูงสุด เหมือนเช่นกับกฎหมายควบคุมอาคารของไทย ซ่ึงท าให้เกิดความไม่แน่นอนและเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ ท้ังนี้เพราะระดับน้ าขึ้นสูงสุดในแต่ละฤดูกาลไม่เท่ากัน 
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  2. กฎเกณฑ์ท่ีรัฐต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเลนั้นจะมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด และมีความเหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ิน เช่นรัฐที่ได้รับอิทธิพล
ของพายุเฮอร์ริเคนฮิวโกและแอนดรูว์ มาตรฐานของอาคารเป็นเรื่องความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยที่สูง สามารถที่จะทนพายุท่ีมีความเร็วลม 110-115 ไมล์ต่อชั่วโมงได้ชายฝ่ังของรัฐที่มีเต่า
ทะเลขึ้นมาวางไข่ก็มีกฎเกณฑ์ เพื่อมุ่งคุ้มครองเต่าทะเลด้วย ต่างกับการควบคุมอาคารตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารของไทยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ถูกก าหนดจากรัฐส่วนกลาง โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง
ของท้องถ่ิน จัดตั้งองค์กรตามกฎหมายโดยเฉพาะขึ้นมาท าหน้าที่ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันจะท า
ให้การพัฒนา และใช้พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งเป็นไปตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีความเป็น
เอกภาพในการบริหารและจัดการพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลซ่ึงต่างกับกฎหมายไทย ที่ยังไม่มีองค์กรที่
มีอ านาจเฉพาะเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารและจัดการชายฝั่ง ตามกฎหมาย ท าให้การควบคุมอาคาร
บริเวณชายฝั่งและชายทะเลอยู่ในความดูแลของหลายองค์การซ้ าซ้อนกันท าให้การควบคุมอาคาร
บริเวณชายฝั่ง และพื้นที่ต่อเนื่องจากชายฝั่งลงไปในทะเลเกิดปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ
ประชาชนซ่ึงจะต้องขออนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ 
  3. อ านาจในการใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ของ
ท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่จะก าหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ท่ีมีการพัฒนามาแล้ว จะต้อง
ค านึงถึงโครงสร้างของอาคารที่อยู่ใกล้เคียงซ่ึงสร้างมาก่อน ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าเป็นการน า
แนวความคิดในเรื่องของการสถาปัตยกรรมเข้ามาควบคุมอาคารด้วยในกฎหมายควบคุมอาคารของ
ไทยก็มีการก าหนดแนวความคิดในด้านนี้ไว้ แต่ในความเป็นจริงไม่มีการน ามาพิจารณาแต่อย่างใด 
ดังนั้นอาคารที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในภายหลัง จึงอาจจะมีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่ขัดแย้งกับ
รูปแบบอาคารที่พัฒนามาก่อนก็ได้ จึงไม่มีระเบียบและอาจจะเป็นการท าลายทัศนียภาพของเมืองอีก
ด้วย (อนุพงษ์ โพร้งประภา, 2540, หน้า 43-49) 
 2. แนวคิดในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งออสเตรเลีย 
 ชายฝั่งประเทศออสเตรเลียนับเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างหนึ่งของประเทศ ท่ีมีความส าคัญ
ในด้านการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยว การศึกษาและวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ การใช้ในด้านการพาณิชย์ และใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในหลาย ๆ พื้นที่ชายฝ่ังรอบ
ออสเตรเลีย ยังเป็นพื้นที่ง่ายต่อการถูกกัดเซาะ (Erosion) และถูกเร่งปรับปรุงน าไปใช้เพื่อเป็น
สถานที่พักผ่อน มีงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆมากมาย มีปัญหามลภาวะเช่นเดียวกับประเทศท่ีมีชายฝ่ัง 
ดังนั้นจึงมีการหามาตรการเพื่อที่คุ้มครองชายฝ่ัง และรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งใน
ขบวนการสร้างและประสานนโยบายแห่งชาติ เพื่อหามาตรการดังกล่าวได้มีการด าเนินการและ
พัฒนามาเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว ท่ีข้อเสนอการจัดการชายฝั่งอันเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลและรัฐ 
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หรือโดยศูนย์อ านาจวางแผนระดับท้องถ่ิน ทั้งนี้เนื่องจากการคุ้มครองพื้นที่ชายฝ่ังมักขึ้นอยู่กับ
ข้อพิจารณาท่ีจะส่งผลถึงแผนการพัฒนา แต่อย่างไรก็ดีในการจัดการชายฝั่งของประเทศออสเตรเลีย
นั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยค าความตกลงร่วมกันที่จะบ ารุงรักษาและคุ้มครอง
แนวชายฝั่งไว้เพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระเบียบบริเวณชายฝั่งโดยมีกฎหมายของแต่ละ
รัฐเข้ามาจัดการบริเวณชายฝั่ง เช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองชายฝ่ัง ปี ค.ศ.1979 ของรัฐนิวเซาท์เวล 
(Coastal protection Act 1979) และพระราชบัญญัติคุ้มครองชายหาดของควีนแลนด์ (Queenland 
beach protection Act 1968) 
 ในการออกกฎหมายที่จะจัดการชายฝั่งนั้น แต่ละรัฐมีอ านาจที่จะออกกฎหมายของตนเอง 
แต่รัฐที่มีข้อตกลงร่วมกันจะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดที่มีอยู่ ในการออกกฎหมายของแต่ละรัฐจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันคืออยู่ที่องค์กรเฉพาะที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่สภาชายฝ่ังของนิว
เซาท์เวลส์ คณะกรรมการคุ้มครองชายฝ่ังของเซาท์ออสเตรเลียและองค์กรคุ้มครองชายหาด
ของควีนส์แลนด์ องค์กรเหล่านี้จะมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการสอบสวนถึงปัญหาของ
แนวชายฝั่งและก าหนดนโยบายที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และมีหน้าที่โดยตรงท่ีจะคุ้มครองชายฝ่ัง
และก าหนดนโยบายที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และมีหน้าที่โดยตรงท่ีจะคุ้มครองชายฝ่ังอันเกิดจากากร
กัดเซาะการรุกล้ าเข้ามาของน้ าทะเลเป็นบริเวณกว้าง รวมถึงการบูรณะให้คงสภาพเดิม และการเข้า
คุ้มครองทรัพยากรชายฝ่ังจากความเสียหาย โดยไม่จ าเป็นหรือจากมลภาวะ รวมถึงการพิจารณา
ระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ทรัพยากร และในการตัดสินใจจะต้องค านึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจสังคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้วย 
 องค์การตามกฎหมายเหล่านี้มีอ านาจโดยล าพังทั่วไป และมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วย
ผู้แทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านการวางแผน ด้าน
ส่ิงแวดล้อม รัฐบาลท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้ององค์กรเหล่านี้สามารถสร้างข้อก าหนด
ส าหรับให้บุคคลใช้ให้เหมาะสมกับข้อจ ากัด ข้อแนะน าในการที่จะคุ้มครองชายฝ่ังหรือมีอ านาจใน
การให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษาหรือรับข้อปรึกษาในด้านการจัดการที่ดินและการ
วางแผน และประสานงานกับรัฐและรัฐบาลท้องถ่ิน ดังนั้น องค์กรเหล่านี้จึงมีความส าคัญในความ
เป็นเอกภาพในการก าหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณชายฝั่งและยังมีอ านาจออก
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการพัฒนาบริเวณชายฝั่งอีกด้วย 
 มาตรการควบคุมการพัฒนาชายฝ่ังของรัฐต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งนั้น อาจมีอยู่ด้วยกันหลาย
ประการ และที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือการก าหนดเขตคุ้มครองชายฝ่ัง (Coastal protection zone) 
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการควบคุมการพัฒนาบริเวณชายฝั่ง มิให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมชายฝ่ังโดยเฉพาะในเรื่องการกัดเซาะท่ีเกิดจากคล่ืนลม และการก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ 
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บริเวณชายฝั่งที่ไม่เหมาะสม เช่นการสร้างเขื่อน โรงแรม ท้ังนี้เพราะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาการกัด
เซาะบริเวณชายฝั่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ แผนจัดการชายฝั่งของรัฐต่าง ๆ ในเขต
พื้นที่คุ้มครองของชายฝ่ังนั้นได้กระท าอย่างรอบคอบโดยมีการจัดเตรียมความพร้อมและจะเปิดเผย
ให้สาธารณะได้แสดงความคิดเห็นและการเข้าร่วมขององค์การปกครองท้องถ่ิน อันเป็นหลักการที่
จะกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ิน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถ่ินโดยตรง  
 ส าหรับการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งโดยเฉพาะในเขตคุ้มครองชายฝ่ัง ซ่ึงถือเป็น
ประเด็นหนึ่งของการจัดการชายฝั่งอันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับของสหรัฐอเมริกา ท้ังในด้านการ
จัดการและแนวความคิดในบางประการ กล่าวคือแนวความคิดที่จะควบคุมอาคารของออสเตรเลีย
นั้นเกิดจากความต้องการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งอันเกิดจาก
การก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้การใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณชายฝั่งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการป้องกันปัญหาสังคมท่ีเกิดจาก
เหตุเดือนร้อนร าคาญของอาคาร ดังนั้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองชายหาดของรัฐควีนแลนด์ 
(Beach protection Act 1968) จึงได้วางข้อก าหนดส าหรับบุคคลต้องปฏิบัติไว้ว่า บุคคลใดจะสร้าง
หรือดัดแปลงหรือยอมให้สร้าง หรือดัดแปลส่ิงก่อสร้างบนที่ดินบริเวณชายหาดที่มีการคุ้มครองการ
กัดเซาะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองชายหาดกัดเซาะบริเวณ
ชายฝั่งอันเกิดจากการก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้การใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณฝั่ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการป้องกันปัญหา
สังคมท่ีเกิดจากเหตุเดือดร้อนร าคาญของอาคาร ดังนั้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองชายหาดของรัฐค
วีนแลนด์ (Beach protection Act 1968) จึงได้วางข้อก าหนดส าหรับบุคคลต้องปฏิบัติไว้ว่า บุคคลใด
จะสร้างหรือดัดแปลงหรือยอมให้สร้าง หรือดัดแปลส่ิงก่อสร้างบนที่ดินบริเวณชายหาดที่มีการ
คุ้มครองการกัดเซาะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองชายหาด 1968 
ไม่ได้ ในการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบริเวณเขตคุ้มครองชายฝ่ัง ตามมาตรา 44 
สามารถที่จะกระท าได้โดยขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน (Local authority) ในพื้นที่ท่ีดินตั้งอยู่
หรือต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่ผู้ขออนุญาตอยู่ในเขตอ านาจ (หรือที่ท้องถ่ินได้ประกาศตามมาตรา 
44) ได้ก าหนดวิธีและก าหนดรายละเอียดให้ทราบ ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะด าเนินการพิจารณาการ
ขออนุญาต พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ขออนุญาตได้รับทราบ 
 การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินนั้น มีอ านาจที่จะใช้ดุลพินิจอนุญาต หรือปฏิเสธ
การอนุญาตภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าว นอกจากนั้นในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถ่ินยังมีอ านาจ
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วางเงื่อนไข ในการอนุญาตได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสหรัฐอเมริกาท่ีเจ้า
พนักงานท้องถ่ินสามารถที่จะวางเงื่อนไขในการอนุญาตได้เช่นเดียวกัน ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
 ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวความคิดในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งของ
ต่างประเทศท้ังของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียต่างก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือเป็น
มาตรการหนึ่งในการจัดการชายฝั่งอย่างเป็นระบบ โดยการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางและรัฐ โดยมีองค์กรตาม
กฎหมายที่ประกอบด้วยผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการก าหนดนโยบาย
การจัดการชายฝั่ง และก าหนดแนวทางต่าง ๆ ให้แก่ท้องถ่ินในอันที่จะร่วมมือกันจัดการชายฝั่งอย่าง
เป็นระบบท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ (อนุพงษ์ โพร้งประภา, 2540, หน้า 49-53) 

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในประเทศไทย 

 การควบคุมอาคารของไทย ถือว่าเป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะหนึ่ง ที่
มีแนวคิดพื้นฐานมาจากกฎหมายเพื่อนบ้าน( Law of neighbors) โดยจะกล่าวถึงแนวคิดในการ
ควบคุมอาคารตามกฎหมายไทยในอดีต และในปัจจุบัน ดังนี้ 
 1. แนวคิดในการควบคุมอาคารตามกฎหมายไทยในอดีต 
 เห็นได้ว่าแนวคิดในการควบคุมอาคารในสมัยนั้น ยังมิได้มีแนวคิดที่จะควบคุมอาคาร 
สมัยนั้นยังมิได้มีแนวคิดที่จะควบคุมในเรื่องการก่อสร้างอาคารให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง เพื่อที่จะ
ท าให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยเกิดความปลอดภัย คงเน้นเฉพาะในเรื่องของความสะอาดที่ต้องการดูแลเรื่อง
โรคภัยอันตรายของประชาชนเท่านั้น  
 ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าขยายใหญ่โตขึ้น แต่แนวความคิดในการควบคุม
อาคารให้เหมาะกับกาลสมัยยังไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด ในที่สุดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นรัฐบาลจึงมี
แนวความคิดที่จะป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัยที่เกิดจากอาคาร และเพื่อให้อาคารที่สร้างขึ้น
ใหม่ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย จึงได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2476 ควบคุมเฉพาะบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหม้เป็นราย ๆ ไป สภาวะเป็นอยู่ในขณะนั้นจึงไม่มีกฎหมายควบคุมอาคารในพระ
ราชอาณาจักรเว้นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าว ในขณะเดียวกันบ้านเมืองก็เจริญก้าวหน้ามาเป็น
ล าดับมีการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอยู่เสมอทั่วราชอาณาจักร ซ่ึงบางรายออกแบบโดยไม่มีความรู้
ในวิชาการ ผู้ก่อสร้างไม่ค านึงถึงความปลอดภัย อาคารไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ถูกสุขลักษณะ
เกิดขึ้นมากมายบางรายสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟ สร้างผิดหลักการผังเมือง ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าอาจจะเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่ข้างเคียง  
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 ในที่สุดจึงมีแนวความคิดที่จะควบคุมการก่อสร้างอาคารขึ้นทั่วไป เพื่อให้การก่อสร้าง
อาคารนั้น มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง กระทรวงมหาดไทยจึง
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2478 ต่อคณะรัฐมนตรี จะใช้ท้องท่ีใด
ให้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนข้อบังคับและรายละเอียดในหลักการต่าง ๆ จะออกเป็น
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติให้เหมาะสม กับความต้องการของท้องถ่ิน และความเจริญของวิชาการ 
ตามกาลสมัย ดังจะเห็นได้จากหลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.
2478 ตอนหนึ่ง ดังนี้ 
 “ร่างพระราชบัญญัตินี้ ท าเป็นรูปกฎหมายทั่วไป ซ่ึงจะประกาศบังคับใช้โดยพระราช
กฤษฎีกาในต าบลเทศบาลหรือจังหวัด เม่ือราษฎรท้องถ่ินหรือทางกระทรวงมหาดไทย ถึงเวลา
สมควรจะบังคับใช้ และมีเจ้าหน้าที่พร้อมเพียง ที่จะด าเนินการให้เป็นผล ไปตามพระราชบัญญัติได้ 
ส าหรับข้อบังคับและก าหนดรายละเอียด ในหลักการต่าง ๆ ท่ีบ่งไว้ในมาตรา 17 จะได้ร่างออกใช้
เป็นคราว ๆ เป็นกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถ่ินกับความ
เจริญของวิชาการตามกาลสมัย”  
 ในหลักการดังกล่าวยังช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดในการควบคุมการก่อสร้างในสมัยนั้น มี
แนวคิดที่จะกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินก าหนดรายละเอียดในหลักการต่าง ๆ ในการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถ่ิน และปรับเปล่ียนไปตามความเจริญของ
วิชาการ จากหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.
2478 นับว่าอาจจะเหมาะสมในยุคสมัยนั้นจึงมีการควบคุมเฉพาะการก่อสร้างอาคาร การดัดแปลง
อาคารและการแก้ไขอาคารเท่านั้น และการใช้บังคับนั้นจะต้องระมัดระวัง มิให้ข้ามขั้นจากขั้นต่ าไป
ขั้นสูงสุดและต้องไม่เป็นการเข้มงวดจนเกินไปจะท าให้ประชาชนปรับตัวไม่ทัน จะท าให้ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชน ดังปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการชุด
ที่ 3) ดังนี้ 
 “กรรมการเห็นด้วยว่า ถึงเวลาแล้วและเป็นคุณประโยชน์ในอันที่จะประกาศใช้กฎหมาย 
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดังที่กระทรวงมหาดไทยได้คิดขึ้น ในเวลานี้ยังไม่มีตัวบทกฎหมายและ
ระเบียบการควบคุมยังคงบกพร่องอยู่มาก นี่แหละเป็นปัจจัยที่ชักจูงให้กรรมการต้องเสนอว่า 
กฎหมายใหม่นี้จะต้องระมัดระวังมิให้เป็นการก้าวข้ามจากขั้นต่ าไปขั้นสูงสุด และต้องไม่เป็นการ
น าเอาลักษณะบังคับอย่างเข้มงวด หรือที่ไม่สมควรแก่กาละเข้ามาแทนที่ลักษณะซ่ึงผู้ก่อสร้างอาคาร
มีเสรีภาพอย่างฟุ่มเฟือย กฎหมายชนิดนั้นมีโอกาสส าเร็จผลน้อยนักหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้ปลง
ใจสนับสนุนและเป็นที่ทราบกันอยู่ดีว่า เมื่อบุคคลนั้น ๆ ถือเสียว่าบทบัญญัติบางแห่งเป็นแต่ข้อ
หยุมหยิมไม่มีคุณประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนทั่ว ๆ ไปที่จะได้รับการสนับสนุนย่อมไม่สม
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ปรารถนา ในการพิจารณาร่างของกระทรวงมหาดไทย กรรมการได้ระลึกถึงข้อนี้เสมอ อุทธาหรณ์ที่
ได้ยกขึ้นประกอบข้อความข้างบนนี้มีอยู่เช่นว่า เมื่ออาคารใดก่อสร้างขึ้นในบริเวณใดแห่งหนึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กับทางสาธารณะก็ดีอย่างน้อยที่สุดไม่ต่อ เติมหรืออยู่ในระยะ เช่น สิบเมตรจากทาง
สาธารณะนั้น หรือในระยะอันไกลกว่า ซ่ึงมีความหมายเท่ากับส่วนสูงของอาคารก็ดี เหล่านี้ควรให้
ผู้ก่อสร้างได้ท าการไปตามใจชอบแล้วแต่เขาจะเห็นสมควร และต้องเคารพต่อความคิดเห็นของเขาผู้
นั้น เมื่อได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วและพฤติการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะส าหรับ
กรุงเทพฯ ยังไม่เป็นการสมควร ที่จะใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารทุกอย่างท่ีสร้าง
ขึ้นโดยทันที ควรควบคุมแต่เฉพาะอาคารที่อยู่ติดทางสาธารณะ หรืออยู่ในระยะสิบเมตรจากทาง
สาธารณะ หรือในระยะที่ไกลกว่าสิบเมตรแต่เป็นระยะที่ยาวเท่ากับส่วนสูงของอาคาร  (เฉพาะ
อาคารใดที่มีส่วนสูง เช่น ยี่สิบเมตรสร้างห่างจากทางสาธารณะ สิบสองเมตร สัก 10 ปีเศษ ด้วยเหตุ
ความขยายตัวของบ้านเมือง จ านวนสถาปนิกและนายช่างเพิ่มขึ้นและพวกเจ้าของยอมให้การ
ก่อสร้างอาคารของตนอยู่ในความควบคุมตามควรแล้วก็ย่อมเป็นทางท่ีเจริญพอที่จะมีข้อบังคับ
ทั่วไป ควบคุมการก่อสร้างอาคารทุกหนทุกแห่ง โดยไม่มีข้อขัดค้านประการใดเลย 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวความคิดในการควบคุมอาคารของไทยในอดีต ได้ด าเนินการ
โดยมิได้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีขอบเขตบังคับใช้ เฉพาะบริเวณที่มีพระราช
กฤษฎีกาประกาศเป็นเขตควบคุมการก่อสร้างเท่านั้น รายละเอียดเน้นเรื่องความปลอดภัยให้อาคารที่
ก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง การควบคุมในเรื่องการอนามัย รักษาแนวอาคารตามถนนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ในด้านสถาปัตยกรรมและเป็นการควบคุมเฉพาะท่ีมีการปลูก
สร้างขึ้นใหม่ การต่อเติมดัดแปลง ส่ิงปลูกสร้าง เท่านั้นที่จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(อนุพงษ์ โพร้งประภา, 2540, หน้า 35-39) 
 2. แนวคิดในการควบคุมอาคารตามกฎหมายไทยในปัจจุบัน 
 เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์ตามกฎหมายควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้ พ.ศ.2476 และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าและการขยายตัวของบ้านเมือง ดังจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ว่า  “เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พ.ศ.2479 และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2476 ได้ประกาศใช้มานาน
แล้ว แม้ว่ามีได้แก้ไขเพิ่มเติมกันอยู่ตลอดมา แต่ในปัจจุบันบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัว
มากขึ้น ฉะนั้นเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
การควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 
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สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้เสียใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเข้าเป็นฉบับเดียวกัน 
จึงจ าเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น” 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ยังคงยึดหลักการที่ส าคัญเช่นเดียวกับ 
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ที่กระจายอ านาจในการควบคุมอาคาร ให้แก่
ราชการส่วนท้องถ่ิน เพ่ือก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกมา
ก าหนดรายละเอียดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แต่ข้อบังบัญญัติของ
ท้องถ่ิน จะขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงไม่ได้ ยกเว้นกรณีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะ
ท้องถ่ิน ข้อบัญญัติของท้องถ่ินนั้น อาจขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงได้ แต่จะมีผลบังคับได้ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีนับเป็น
ความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจที่ค่อนข้างมาก ให้แก่ท้องถ่ินในการควบคุมอาคารนอกจากนี้ 
แนวคิดในการควบคุมอาคารตามกฎหมายฉบับนี้ ได้ขยายกว้างออกไป กล่าวคือ นอกจากแนวคิดใน
การควบคุมอาคารเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุขการสถาปัตยกรรมอันเป็นแนวคิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.
2479 แล้วยังมีแนวคิดเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง และการอ านวย
ความสะดวกแก่จราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร แต่
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จะได้มีการขยายแนวความคิดในการควบคุม
อาคารกว้างมากขึ้น ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้า และการขยายตัวของบ้านเมืองแล้วก็ตาม แต่
ในทางความเป็นจริง การอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารนั้น มีการพิจารณาเฉพาะในเรื่องความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากปัญหาข้อร้องเรียนและ
กฎกระทรวงต่าง ๆ ท่ีออกมานั้น มุ่งเน้นเฉพาะในด้านความมั่นคงแข็งแรงแทบทั้งส้ิน จึงเห็นได้ว่า
อาคารที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปนั้น ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีคุณค่าเชิงสถาปัตยกรรม บางแห่งสร้าง
แล้วท าลายสภาพแวดล้อมให้เสียไป เช่น บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ด้านฝั่งธนบุรี มีอาคารสูง 2 
หลัง ท าลายทัศนียภาพ ในพระบรมมหาราชวัง อันเป็นสถานที่ส าคัญของประเทศอย่างน่าเสียดาย 
(อนุพงษ์ โพร้งประภา, 2540, หน้า 39-42) 
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วัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารของต่างประเทศ 

 วัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารของต่างประเทศนั้นมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของตัว
อาคาร และผู้อยู่อาศัย ซ่ึงประกอบด้วยหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. ความปลอดภัย (Safety) 
 เป็นวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายควบคุมอาคารในยุคแรก ๆ และยังคงเป็น
วัตถุประสงค์หลักในยุคปัจจุบัน ในกฎหมายนั้นอาจไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ว่า เพื่อปกป้องความ
ปลอดภัยโดยตรง แต่กล่าวว่าเพื่อป้องกันอันตรายของผู้อยู่อาศัย จากการพังทลายและอัคคีภัย เช่นนี้ 
ก็น่าจะถือได้ว่าเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองนั่นเอง ทุกประเทศมีกฎหมายอาคาร จะระบุเรื่องความ
ปลอดภัยนี้เป็นหลักเสมอ โดยเฉพาะประเทศในยุโรป เช่น กฎหมายของประเทศออสเตรีย บุล -
กาเรียน แคนาดา (ระบุเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะ) เชคโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก 
ฝรั่งเศส โดยบางประเทศ เช่น ไซปรัส ไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยไว้โดยชัดเจน
ในกฎหมาย แต่อาจตีความได้ว่าการที่กฎหมายของไซปรัส ระบุถึงความสะดวกสบายและลักษณะ
อันน่าพอใจ (Amenity) ย่อมหมายความรวมถึงเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของปัจเจกชน 
โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในอาคาร การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยนี้ จะท าให้ตัวบทมีการ
วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของวัตถุที่ใช้ และข้อก าหนดอ่ืน ที่เกี่ยวข้องและการ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยนี้จะครอบคลุมในหลักเกณฑ์ตั้งแต่ การก่อสร้าง ( Constriction) การ
ดัดแปลงอาคาร ( Alteration) และรวมถึงการใช้ประโยชน์จากอาคารนั้นด้วย เช่น ที่ปรากฏใน
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (German democratic republic)  
 การที่กฎหมายอาคารก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยนี้ แสดงให้เห็นถึงความ
ปรารถนาของสังคมและภาครัฐบาล ท่ีต้องการปกป้องคุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
พลเมือง อันถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีค่าที่สุดของชาติ ซ่ึงการประกันความปลอดภัยนี้ค่อนข้างมีความ
แตกต่างจากหลักอ่ืน คือถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
เอกชนผู้ก่อสร้าง โดยถือว่าวิศวกร หรือสถาปนิกสามารถและต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยทั่วไป
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาคาร จะมีข้อก าหนดพื้นฐานในการออกแบบและก่อสร้างนั้นต้องกระท าโดยที่
อาคารจะมีลักษณะปลอดภัยจากการพลังทลายแตกร้าว หรือบิดเบี้ยวผิดรูปทรงจนไม่เหมาะแก่การ
อาศัยเป็นปกติ ทั้งนี้ตลอดของอายุอาคารนั้น 
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 2. สุขภาพอนามัย (Health) 
 วัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่งของกฎหมายควบคุมอาคารในยุคปัจจุบัน ซ่ึงในทุก
ประเทศจะพบเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย เป็นวัตถุประสงค์พื้นฐานของกฎหมายอาคาร 
อย่างไรก็ดีกล่าวได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับอาคารในยุคแรก ๆ จะเกี่ยวเฉพาะในเรื่องการป้องกัน
อันตรายจากเพลิงไหม้และการพังทลายของอาคาร ส่วนเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพิ่งมาปรากฏ
ในกฎหมายยุคหลังกว่านั้น เห็นได้จากหลักเรื่องสุขภาพอนามัยที่ท าให้กฎหมายได้วางข้อก าหนด
เรื่องอ่ืนตามมา เช่น การที่อาคารต้องมีที่ว่างต่อบุคคลเป็นเนื้อที่ท่ีเหมาะสมท่ีผู้นั้นจะอยู่อาศัยได้
อย่างสะดวกสบายพอสมควร ข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันเสียง การไหลเวียนของอากาศ และ
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประเทศส่วนใหญ่ถือระบบรัฐสวัสดิการ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้ามา
มีบทบาทและใช้อ านาจในการจัดสวัสดิการ ท่ีเหมาะสมให้แก่ประชาชน ในกรณีกิจการนั้นเอกชน
เป็นผู้จัดท า รัฐจึงต้องวางก าหนดให้เอกชนจัดท าอย่างถูกต้อง ไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป อย่างไร
ก็ดีการวางข้อก าหนดในอาคารเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางสุขภาพนี้ คงต้องก าหนดให้พอดี มิ
เช่นนั้นอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนในการก่อสร้างมากเกินไป จนไม่มีใครมาลงทุนในกิจการงาน
ก่อสร้าง เนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มต้นทุน ซ่ึงถ้าเป็นเช่นนั้นท้ายที่สุดจะเป็นผลเสียต่อประชาชน 
โดยเฉพาะบุคคลมีรายได้น้อยไม่อาจซ้ือหาท่ีอยู่อาศัยในราคาแพงได้ 
 3. การป้องกันอัคคีภัย  
 วัตถุประสงค์ที่ปรากฏในกฎหมายอาคารยุคแรก ๆ ถึงกับมีผู้กล่าวหาในการป้องกัน
อาคาร และผู้อาศัยในอาคารจากอัคคีภัยเป็นมูลเหตุเก่าท่ีสุดมูลเหตุหนึ่ง ท่ีท าให้ต้องวางกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับอาคารขึ้นมา ในประเทศยุโรปนั้น มีปรัชญาข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยซ่ึง
แตกต่างกันออกไปเทียบเท่ากับจ านวนประเทศในยุโรปทีเดียว ท้ังนี้ไม่ใช่ว่าเพราะประเทศเหล่านั้น
ตระหนักถึงคุณค่าชีวิตพลเมืองท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ว่าแต่ละรัฐบาลมีวิธีแก้ไขปัญหาและ
ทรัพยากรในการบริการควบคุมแตกต่างกันออกไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันอัคคีภัย 
กฎหมายควรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกัน ( Preventation) หรือการตรวจพบกรณีเพลิงไหม้ 
(Detection) การหลบหนีเม่ือเกิดเพลิงไหม้ (Escape) หรือ การผจญเพลิง (Fire-Fighting) 
 4. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
 ปัจจุบันกฎหมายอาคารประเทศต่าง ๆ ได้เน้นเรื่องการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยถือ
เป็นประโยชน์ของสาธารณะ ( Public interest) แทนที่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยเท่านั้น 
จากเดิมที่ทุกประเทศประกาศใช้กฎหมายอาคารโดยความมุ่งหมาย เพื่อปกป้องคุมครองสาธารณะ
และความปลอดภัยแล้ว ในอีกหลาย ๆ ประเทศเช่นกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสภาพทางสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ในบางกรณียังมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาคาร เพื่อควบคุมและประกันการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ในประเทศยุโรปส่วนใหญ่ เช่น ประเทศบุลกาเรีย เดนมาร์ก 
ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ อังกฤษ และสก๊อตแลนด์ อย่างไรก็ดีโดยเนื้อหาของกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร 
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสภาพภายในตัวอาคาร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยมากกว่า ส่วนแง่มุมทางด้าน
สังคม ส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่ จะปรากฏในกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองในส่วนที่ก าหนดการแบ่งพื้นที่
เป็นพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม 
 5. วัตถุประสงค์อื่น  
 นอกจากวัตถุประสงค์หลักทั้ง 4 ประการคือ เพื่อความปลอดภัยสุขอนามัย การป้องกัน
อัคคีภัย และส่ิงแวดล้อมแล้ว ในกฎหมายอาคารประเทศต่าง ๆ ยังอาจระบุจุดมุ่งหมายอีกด้วย เช่น 
เพื่อเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ เหตุผลทางจิตใจโดยเฉพาะในประเทศแถบเมืองหนาว เช่น ยุโรป 
ส่วนใหญ่กฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารของประเทศเหล่านี้ จะก าหนดวัตถุประสงค์ในการสงวนรักษา
พลังงานไว้ด้วยโดยเฉพาะช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กล่าวไว้ด้วยกฎหมาย อาคารที่ดี ไม่ควรเป็นเพียง
การรวบรวมข้อความทางเทคนิคไว้ แต่ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึง
ทั้งการคุ้มครองปัจเจกชนวัตถุประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงสภาพภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศของท้องถ่ินนั้นด้วย กฎหมายอาคารก็จะไม่ใช่ส่ิงขัดขวางกิจกรรมของเอกชน แต่จะเป็นส่ิง
สร้างเสริมท้ังในแง่ชีวิตความเป็นอยู่และกิจการงานก่อสร้างของภาคเอกชนให้เจริญรุดหน้าไปได้ 
(สุริยน ประภาสะวัต, 2538, หน้า 38-45) 

วัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารของประเทศไทย  

 กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายอาญาประเภทความผิดกฎหมายห้ามหรือบังคับ ซ่ึง
อาจอาจเปล่ียนแปลงลักษณะวิธีการ รายละเอียดหรือเจตนาของข้อห้ามอ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินไปตามสภาพแวดล้อมและความเป็นไปแต่ละยุคสมัยหรือตามความเหมาะสมแก่
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พนักงาน ไม่มีองค์ประกอบตายตัวชัดแจ้งเหมือนกับกฎหมายความผิดใน
ตัวเองไม่ อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายควบคุมอาคารจัดเป็นกฎหมายเทคนิค ซ่ึงบัญญัติขึ้นด้วยเหตุผล
ทางเทคนิค ไม่มีหลักในทางศีลธรรมตลอดจนจริยธรรม เป็นการกดดันของกฎหมายประเภทนี้  
ผู้เขียนขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาคารฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ 
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยภาพรวมแล้วมีวัตถุประสงค์ทั้งส้ิน 8 ประการ 
กล่าวคือ  
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1. เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงแข็งแรง 
 วัตถุประสงค์ของความมั่นคงแข็งแรง เป็นวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยอันเป็น
วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายควบคุมอาคาร ปรากฏอยู่ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติในมาตรา 
8 (เรื่องการออกกฎกระทรวง) 
 2. เพื่อความปลอดภัย 
 กฎหมายควบคุมอาคาร ได้ควบคุมอาคารซ่ึงก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนด นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร ต้องตรวจสอบ
ความแข็งแรงปลอดภัยของนั่งร้านที่สร้างขึ้นเป็นประจ า ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักและ
วัตถุประสงค์พื้นฐานของกฎหมายควบคุมอาคาร ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรา 8 
(เรื่องออกกฎกระทรวง) มาตรา 46 และมาตรา 77 
  3. เพื่อป้องกันอัคคีภัย 
 วัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของกฎหมายควบคุมอาคารวัตถุประสงค์
หนึ่ง ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
อาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนดข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของการป้องกันอัคคีภัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงควบคุมป้องกันเพลิงไหม้ในอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ก าหนดให้มีระบบท่อยื่นที่เก็บส ารองน้ าดับเพลิง ระบบบันไดหนีไฟ และ
ช่องทางเฉพาะกิจส าหรับบุคคลภายนอก เข้าบรรเทาสาธรณภัยขึ้นในอาคาร ปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว มาตรา 8 (เรื่องการออกกฎกระทรวง) มาตรา 79 
 4. เพื่อการสาธารณสุข 
 กฎหมายควบคุมอาคาร ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนดแบบและจ านวนห้องน้ า ห้องส้วม 
ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การระบายน้ าและการก าจัด ขยะมูลฝอยตลอดจนส่ิงปฏิกูล 
ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธารณสุขดังกล่าว ปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 8 
(เรื่องการออกกฎกระทรวง) กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการควบคุมก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 8 
 5. เพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
  กฎหมายควบคุมอาคาร ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนดข้อบังคับเพื่อประโยชน์การ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้คณะกรรมการควบคุมอาคารยังก าหนด ให้มีผู้แทนจากส านัก
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรรมการด้วย แสดงว่ากฎหมายควบคุมอาคาร ก็มี
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วัตถุประสงค์เพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้วยเหมือนกัน ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ.2535) ซ่ึงเป็นกฎกระทรวงควบคุม อาคารสูง หมวดที่ 3 และที่ 5 
 6. เพื่อการผังเมือง 
 กฎหมายควบคุมอาคาร ได้ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้
หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคาร ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ใช้อ านาจดังกล่าวออก
กฎกระทรวง ก าหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในท้องท่ีต่าง ๆ ก็เพื่อประโยชน์การผังเมือง ก าหนดท้องท่ีก่อสร้างให้เป็นระเบียนเรียบร้อย
ของบ้านเมืองนั่นเอง ไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างอาคารกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ อันส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศ การควบคุม ความปลอดภัย ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
มาตรา 8 (เรื่องการออกกฎกระทรวง) กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2530) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2530 
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2525 
 7. เพื่อการสถาปัตยกรรม 
 พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ปรากฏวัตถุประสงค์ในการควบคุม
อาคาร เพื่อการสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการการควบคุมอาคาร มีอ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะแบบ รูปแบบ 
สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งอาคาร ลักษณะ ระดับ เนื้อที่ว่างภายนอกหรือแนวอาคารก็เพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 8 (เรื่องการออกกฎกระทรวง) และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 4 และหมวด 5 
 8. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การจราจร 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปรากฏวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคาร เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่การจารจร ซ่ึงก็ได้ให้เหตุดังกล่าวประกาศใช้พระราชบัญญัติ เช่นเดียวกับ
วัตถุประสงค์อ่ืนข้างต้นดังท่ีกล่าวมาแล้ว  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้ออกกฎกระทรวงมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจอดรถยนต์ ท่ีกลับ
รถยนต์ ทางเข้าออกของรถยนต์ของอาคารประเภทต่าง ๆ ตั้งโรงมหรสพ อาคารชุด ภัตตาคาร 
ห้างสรรพสินค้า ส านักงาน อาคารขนาดใหญ่ ข้อก าหนดดังกล่าว ส่งผลต่อการจราจรในแง่ท่ีว่า เมื่อ
ก าหนดให้อาคารเหล้านั้น มีท่ีจอดรถจ านวนที่ก าหนดแล้ว เป็นการช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์จากอาคาร
ดังกล่าว ไม่น ารถยนต์ไปจอดบริเวณถนนอันจะส่งผลก่อให้เกิดการจารจรติดขัดในบริเวณนั้น ๆ 
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 79 ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2517) 
ลงวันที่ 30 เมษายน 2517 (บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์, 2543, หน้า 23-26)  
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หลักในการใช้อ านาจรัฐ 

 มนุษย์ทุกคนย่อมมีความต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความต้องการที่จะอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรี เป็นพลังขับดันให้มนุษย์มาอยู่ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพันยึดเหนี่ยวจนเป็น
สังคมท่ีแน่นแฟ้น เป็นพื้นฐานส าคัญของการด ารงอยู่แห่งรัฐ และเป็นเหตุผลสามด้านของคนใน
สังคมท่ีต้องการให้รัฐตอบสนอง จึงเป็นเหตุผลแห่งการใช้อ านาจรัฐ (Police Power) เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของสังคมท่ีผู้เป็นปกครองต้องมอบให้แก่ประชาชน การใช้อ านาจรัฐจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของรัฐที่น ามาใช้จัดระเบียบของสังคม ซ่ึงการใช้อ านาจรัฐดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์
ในการควบคุมอาคารและการจัดระเบียบการปกครองดังนี้ 
 1. การใช้อ านาจรัฐกับการควบคุมอาคาร 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการน าพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจมากมาย เมื่อความต้องการใช้ท่ีดินบริเวณชายฝั่งมีมากขึ้น ย่อมเป็นผลให้ราคาท่ีดิน
บริเวณชายฝั่งสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ๆ อย่างเช่นบริเวณ
ชายฝั่งทะเล พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนหรือเจ้าของท่ีดินบริเวณชายฝั่งจึง
จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด และมิได้ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมและบริเวณข้างเคียง การก่อสร้างในบางแห่งจึงเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนบริเวณ
ชายฝั่ง ท าให้ชายฝั่งทรุดตัวพังทลาย ในบางแห่งการก่อสร้างอาคารเป็นสาเหตุของการท าลาย
ทัศนียภาพบริเวณชายฝั่งและเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยขาดความสวยงาม ท าให้
สภาพแวดล้อมเสียหาย เมื่อสภาพแวดล้อมไม่ดี คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งก็ไม่ดีตาม
ไปด้วยและยังเกิดปัญหาความขัดแย้งตามมา ดังนั้นเพื่อที่จะปกป้องและคุ้มครองประโยชน์ของ
มหาชนรัฐจ าเป็นต้องเข้ามาใช้อ านาจ เพื่อแทรกแซงการประกอบกิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้ามา
ใช้อ านาจรัฐ (Police power) เพื่อควบคุมอาคารบริเวณเขตชายฝ่ังทะเล ท้ังนี้เพ่ือจัดระเบียบสังคม
และขจัดปัญหาความขัดแย้งอีกทั้งยังเป็นการสนองตอบพลังแห่งความปรารถนาของประชาชนที่
ต้องการอยู่ในสังคมท่ีสงบมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงจะ
ท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ในการใช้อ านาจรัฐดังกล่าวนี้ รัฐได้สร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้ประชาชนถือปฏิบัติ ใน
ขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้อาจจะต้องกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน ได้แก่
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโดยเฉพาะกรรมสิทธ์ิที่ดิน ซ่ึงเป็นสิทธิของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้นผู้ทรงกรรมสิทธ์ิในที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลจึงต้องถูกจ ากัดสิทธิในการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเพื่อประโยชน์ของมหาชน แต่อย่างไรก็ดีผู้เขียนเห็นว่ากฎเกณฑ์ท่ีรัฐ
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สร้างขึ้นนี้จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งของ
ประชาชนเกินกว่าความจ าเป็นที่จะคุ้มครองประโยชน์ของมหาชน และกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะต้อง
ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกฎเกณฑ์ ซ่ึงจะท าให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวตรง
ตามความรู้สึกของประชาชน และได้รับการยอมรับจากประชาชน จึงจะท าให้การควบคุมอาคาร
บริเวณเขตชายฝ่ังประสบผลส าเร็จ ท้ังนี้เพราะที่ผ่านมานั้นประชาชนยังมิได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
เพียงพอ กฎเกณฑ์ในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งทะเลมิได้ถูกก าหนดจากรัฐส่วนกลางแบบ
เหมาคลุมโดยมิได้มีการจ าแนกพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมแต่อย่างใดจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับ 
 ถึงแม้กฎหมายควบคุมอาคารในปัจจุบัน ได้กระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินอย่างมาก 
โดยเฉพาะอ านาจในการออกข้อบัญญัติของท้องถ่ินเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง อ านาจอนุมัติ อ านาจ
ตรวจสอบ อ านาจส่ังท่ีให้ท าถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ท้องถ่ิน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุมอาคารยังคงถูกจ ากัดขอบเขตในการใช้ดุลพินิจและถึงแม้
วัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาคารจะมีการก าหนดรายละเอียดในการควบคุมอาคาร เพื่อ
ประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจน
การอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายไว้แล้วก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ยังคงมุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย และการ
ป้องกันอัคคีภัยเป็นส่วนใหญ่มิได้มีการหยิบยกประเด็นอ่ืนๆขึ้นมาประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วนทุกประเด็น โดยเฉพาะในด้านการผังเมืองซ่ึงมีเนื้อหาและความหมายที่กว้างครอบคลุมถึง
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การรักษาสภาพแวดล้อม และคุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรม ดังนั้นจึง
ไม่อาจอาศัยกฎหมายควบคุมอาคารมาจัดระเบียบสังคมบริเวณชายฝั่งทะเล ให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เกิดความสวยงาม และมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีได้ 
 2. การจัดระเบียบการปกครองกับการควบคุมอาคาร 
 การจัดระเบียบการปกครองนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจรัฐโดยตรง ท้ังนี้เพราะ
องค์กรของรัฐต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดระเบียบปกครองภายใต้กฎหมายมหาชน ไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถ่ิน ต่างก็เป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองโดยตรง
ในการบริหารราชการบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นอ านาจในการออกกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบ
อ านาจไว้ให้ และยังเป็นผู้น างบประมาณและอ านาจตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ไปวินิจฉัยส่ังการ ซ่ึง
หน่วยงานเหล่านี้ต่างก็ได้น าอ านาจตามกฎหมายควบคุมอาคารต่าง ๆ ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมอัน
ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เป็นต้น มาใช้
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บังคับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และราชการส่วนท้องถ่ินทั้งหลายอันได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายดังกล่าวออกกฎกระทรวงและ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน เพ่ือวางระเบียบและกฎเกณฑ์ในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งทะเลภายใน
ขอบเขตที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาได้มอบอ านาจไว้ในกฎหมาย อันเนื่องมาจากความจ าเป็น
ทางด้านเทคนิคการพัฒนาที่รวดเร็วและข้อจ ากัดในด้านเวลาของฝ่ายรัฐสภา ดังนั้นรายละเอียด
เหล่านี้จึงต้องมอบให้ฝ่ายบริหารในการออกกฎเกณฑ์ ถึงแม้ตามหลักการของกฎหมายควบคุม
อาคารจะได้กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน เป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการออกข้อบัญญัติของ
ท้องถ่ินและเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งทะเล ภายในเขตควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันยังมีการจัดสรรอ านาจรัฐตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารโดยอ้อม ดังท่ีกล่าวข้างต้นให้แก่หน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีเกิดจากการจัดระเบียบ
การปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมป่าไม้หรือหน่วยงานในภูมิภาค ซ่ึงได้แก่
ประมงจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจในการ
ควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งทะเลด้วย ท าให้การใช้อ านาจรัฐในการควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่ง
ทะเล เกิดการรวมศูนย์อ านาจมิได้เป็นไปตามหลักการของกฎหมายควบคุมอาคารที่ต้องการกระจาย
อ านาจให้แก่ท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันความ
แตกต่างของวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับ เช่นพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พ.ศ.2456 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมส่ิงล่วงล้ าล าน้ าที่จะไปกีดขวางการเดินเรือ ส่วน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 มีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาพืชพันธ์ุสัตว์ในขณะที่
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ 
สัตว์ป่า ท าให้การควบคุมอาคารมีกฎเกณฑ์แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและ
ขอบเขตการบังคับใช้ท าให้ในท้องท่ีต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางไปประจ าอยู่ในส่วน
ภูมิภาคและเป็นผู้ด าเนินการปกครองภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวง ทบวง กรม อันเป็นองค์กร
ของราชการบริหารภายใต้บังคับบัญชาของ กระทรวง ทบวง กรม อันเป็นองค์กรของราชการบริหาร
ส่วนกลางภายในเขตขององค์กรส่วนท้องถ่ินด้วย เพราะการที่องค์กรส่วนท้องถ่ินรับมอบอ านาจไป
ด าเนินการนั้นเป็นเพียงบางส่วน กิจการที่ส าคัญทั้งหลายยังอยู่ในการจัดท าของเจ้าหน้าที่จาก
ส่วนกลาง การรวมอ านาจรูปแบบนี้ท าให้เกิดปัญหาหลายประการ อาทิ การแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทัน
ต่อความต้องการของคนในท้องถ่ิน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถ่ิน
ได้ การควบคุมอาคารบริเวณชายจึงได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ การปกครองแบบรวมศูนย์
อ านาจมีองค์การหลายองค์การเข้ามาใช้อ านาจรัฐเกิดปัญหาความซับซ้อน และต่างคนต่างปฏิบัติ
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ตามกฎหมายของตน จึงส่งผลให้การควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่งทะเลไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ไม่สามารถที่จะอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือจัดระเบียบสังคม และ
รักษาสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลเอาไว้ได้อาคารที่เกิดขึ้นจึงไม่มีความเป็นระเบียบและความ
สวยงาม 
 อย่างไรก็ดี ถึงแม้การจัดระเบียบการปกครองแบบกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถ่ินจะมีข้อดีที่ท าให้องค์กรปกครองท้องถ่ินมีอ านาจตัดสินใจทั้งด้านการก าหนดนโยบายและ
ด้านการบริหารรวมถึงการมีอ านาจตราข้อบัญญัติของท้องถ่ิน โดยอาศัยกฎหมายจัดตั้งองค์กรและ
กฎหมายเฉพาะอันได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ให้อ านาจท้องถ่ินตราข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินก าหนดรายละเอียดในการควบคุมอาคารตามมาตรา 8 ได้เอง อันเป็นจุดเด่นของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่กระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินอย่างมาก ซ่ึงท าให้ท้องถ่ิน
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารก็ตาม แต่การเพิ่มขึ้นของการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างรวดเร็วได้ก้าวไปเร็วกว่าความสามารถของผู้บริหารของท้องถ่ินที่จะ
วางแผนก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาและการด าเนินการทั้งหลายเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งหลาย การกระจายอ านาจในการควบคุมอาคารให้แก่ท้องถ่ินยังไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
ท าให้ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน จึงยากต่อการหาคนที่ดีมีความรู้
ความสามารถ และเสียสละมาท างานท าให้ด้อยประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจท าให้การควบคุม
อาคารไม่อาจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ 
 ในสหรัฐอเมริกาการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณชายฝั่งนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของท้องถ่ิน (Local interest) ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาจึงปี 1970 จึงมีแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนแปลงหน้าที่ดังกล่าวจากรัฐ (State) ไปสู่รัฐบาลท้องถ่ิน (Local governments) แต่ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่ชายฝ่ังทะเลก็มีความส าคัญในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรของประเทศ รัฐบาล
สหพันธ์ (Federal government) ก็ยังมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการเดินเรือ การพาณิชย์ใน
น่านน้ าบริเวณชายฝั่ง และมีส่วนร่วมจากประโยชน์ในการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น
เมื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเป็นไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสามารถของผู้บริหารท้องถ่ินจะ
วางแผนก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา และการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท้ังหลาย 
รัฐบาลสหพันธ์จึงต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือรัฐและร่วมมือกับผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือนสนับสนุน
การด าเนินการของรัฐตามอ านาจหน้าที่ท่ีมีอยู่เหนือที่เดินและพื้นน้ าในเขตชายฝ่ัง เช่นการให้ความ
ช่วยเหลือด้านหลักการ มาตรฐานทางวิชาการมากกว่าการให้ความส าคัญแก่ท้องถ่ินดังกล่าวข้างต้น
แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นในพระราชบัญญัติจัดการเขตชายฝ่ังทะเล ค.ศ.1972 (The coastal zone 
management Act 1972) (CZMA) จึงได้ก าหนดแนวทาง ( Guideline) เพื่อให้รัฐต่าง ๆ ใช้เป็นแนว
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ปฏิบัติในการจัดการเขตชายฝ่ัง พร้อมท้ังมีการจัดตั้งกองทุนส าหรับรัฐ เพื่อใช้ในการพัฒนาและ
บริหารโครงการที่เกี่ยวกับชายฝ่ังทะเล 
 ดังนั้นปัญหาของท้องถ่ินที่ไม่สามารถก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงการใช้พ้ืนที่จึงได้รับ
การแก้ไขโดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางให้แก่รัฐและร่วมมือกับท้องถ่ินในการจัดการ ซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวนี้รัฐบาลกลางนั้นมิได้เข้ามาแทรกแซงรัฐ และรัฐบาลท้องถ่ินในการปกครอง
หรือการใช้อ านาจรัฐ รัฐบาลกลางยังคงปล่อยให้รัฐและท้องถ่ินในการปกครองหรือการใช้อ านาจรัฐ 
รัฐบาลกลางยังคงปล่อยให้รัฐและท้องถ่ินด าเนินการจัดการพื้นที่ชายฝ่ังอย่างมีอิสระภายใต้ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง แนวทางดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้กับปัญหาของท้องถ่ินไทยที่ยังไม่
มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารซ่ึงรัฐส่วนกลางได้
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
และเพื่อให้ท้องถ่ินมีอ านาจควบคุมอาคารอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพภายใต้การจัดระเบียบการ
ปกครองแบบกระจายอ านาจว่า “และส่ิงแวดล้อมหมายความว่า ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพ
และชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์ได้ท าขึ้น จากบทนิยาม
ดังกล่าว เราจึงเห็นว่าส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรานั้นมีอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ท าขึ้น 
 ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นนับว่ามีความส าคัญกับมนุษย์มาก มนุษย์ต้องพึ่งพา
และใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีความจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน ซ่ึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนที่
กล่าวนี้มิได้หมายถึงส่ิงมีชีวิตใดชีวิตหนึ่ง หากแต่หมายถึงสรรพชีวิตทั้งหมดที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
บนโลกใบนี้นั้นหมายถึงการอยู่ร่วมดิน ร่วมน้ า อากาศ ภูมิประเทศ ตลอดจนฤดูกาลทั้งหมดเหล่านี้
คือความหลากหลายทางธรรมชาติท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นวัฏฏะ (Cycle) และมีความเป็น
บูรณาการ (Integration) เป็นองค์รวม (Hoism) ท าให้เกิดสมดุลหรือมีความเป็นปกติ มนุษย์จึงมี
ความจ าเป็นต้องอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุล เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือเป็น
ธรรมชาติความสมดุลของมนุษย์จะต้องมีทั้งภายในตนเองและกับธรรมชาตินอกตัว จึงจะเป็นความ
ปกติซ่ึงย่อมหมายถึงการมีสุขภาพท่ีดี การเสียความเป็นปกติคือการเสียดุลภาพย่อมเกิดความเจ็บไข้
ได้ป่วย มนุษย์จึงมีความจ าเป็นต้องอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีเป็นปกติไม่เสียสมดุล 
 ส่วนส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ท าขึ้นนั้นในทางกายภาพ ได้แก่อาคารบ้านเรือนและอ่ืน ๆ และ
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ท าขึ้นนี้ได้มีอิทธิพลต่อส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอย่างมาก ท้ังนี้เพราะส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ท าขึ้นโดยเฉพาะส่ิงท่ีมองเห็นทางกายภาพบาง
ส่ิงบางอย่างอาจจะผสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ เช่นบ้านทรงไทยได้มีการออกแบบรูปทรง
สถาปัตยกรรมให้มีรูปทรงท่ีผสมผสานกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศในเขตร้อนโดยมีใต้ถุนสูงเพื่อ



 39 

ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดจากน้ าท่วม มีหลังคาทรงสูงเพื่อให้ระบายน้ าฝนและอากาศได้ดี เพราะในภูมิ
ประเทศของไทยมีฝนตกชุกในฤดูฝนและมีอากาศร้อนในฤดูร้อน แต่ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ท าขึ้น
บางอย่างอาจท าลายสภาพแวดล้อม ธรรมชาติให้เสียหายเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ดังเช่นการสร้างอาคารบริเวณชายฝั่งทะเลในที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิด
ปัญหาชายฝ่ังเกิดการพังทลายได้ ดังนั้นส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์ท าขึ้นจึงไม่ควรก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ปัจจุบันการพัฒนา
เศรษฐกิจได้น าพื้นที่ชายฝ่ังทะเลมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การตั้งโรงงาน ที่อยู่อาศัย เพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบและแบบแผน และปัญหาการเพิ่มขึ้น
และความยากจนของประชากรล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งร่อยหรอ 
และเส่ือมโทรม เกิดมลภาวะเป็นพิษจากการทิ้งของเสีย ทัศนียภาพบริเวณชายฝั่งทะเลถูกท าลาย 
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีเชื่อมโยงกันไปหมด ไม่รู้จักหมดจักส้ินไม่ว่าบริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็น
เมืองหรือชนบท ต่างก็ได้รับผลกระทบท้ังส้ินรวมไปถึงการใช้ท่ีดิน การวางผังเมืองและการควบคุม
อาคารบริเวณชายฝั่งทะเลเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว ยังท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วย
กันเอง 
 ในบางประเทศจึงยอมรับรู้และรับรองสิทธิในส่ิงแวดล้อม ตั้งเป็นทฤษฏีขึ้นมาเรียกว่า 
ทฤษฎีสิทธิในส่ิงแวดล้อม (The environmental right theory) มีหลักการที่ส าคัญว่า ส่ิงแวดล้อมเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ และของบุคคลแต่ละคน เป็นผู้ทรงสิทธิที่จะ
สงวนรักษาและควบคุมคุณภาพของส่ิงแวดล้อมเพื่อความสุขของตนเองได้ เมื่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ถูกคุกคามจากมลพิษ ก็สามารถบังคับตามวัตถุแห่งสิทธินี้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงว่าได้เกิดความ
เสียหายหรือภยันตรายขึ้นกับชีวิตทรัพย์สิน และสุขภาพอนามัยของผู้นั้นมากน้อยเพียงใดหรือไม่ 
 ดังจะเห็นได้จากคดีที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นระหว่างมิตามูระ และซูซูกิ (Mitamura V. 
Suzuki) ข้อเท็จจริงได้ความว่าจ าเลยต่อเติมอาคารของตนเกินจากขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ ตัว
อาคารที่ต่อเติมได้ปิดบังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศของบ้าน
โจทก์จึงเรียกร้องค่าเสียหาย ศาลฎีกาได้ตัดสินให้โจทก์ชนะโดยอาศัยทฤษฎีกฎหมายการใช้สิทธิ
โดยมิชอบ ซ่ึงมีสาระส าคัญว่าบุคคลใช้สิทธิโดยไม่ค านึงถึงผลทางสังคมท่ีติดตามมา และท าให้
ผู้อ่ืนเสียหายในระดับท่ีเกินจากขอบเขตแห่งความเหมาะสม บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าใช้สิทธิโดยไม่ชอบ 
การกระท าตามสิทธินั้นผิดกฎหมายและต้องรับผลต่อการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
 สิทธิที่จะได้รับแสงตะวันในคดีดังกล่าวฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และตุลาการ ต่างก็ได้
ให้ความสนใจและในที่สุดก็ได้พัฒนามาถึงสิทธิในส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นอากาศ น้ า ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ รวมถึงส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมของมนุษย์
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ด้วย ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการบัญญัติสิทธิในส่ิงแวดล้อมในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเป็นผลให้ประชาชน
ทั้งหลายต้องเคารพสิทธิในส่วนบุคคลซ่ึงกันและกันไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และสิทธิใน
การแสวงหาความสุข จะต้องอยู่ในขอบเขตเท่าท่ีไม่เป็นการรบกวน หรือขัดแย้งสวัสดิภาพของ
สาธารณชน และมีสิทธิที่จะรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสุขภาพ ความเป็นอยู่ในชีวิต และการมี
ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมร่วมกัน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัตินโยบายส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ปี 1969 (The national 
environmental policy Act of the United States of America) ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่
ประชาชนต่อการอนุรักษ์ทรัพย์กรต่อส่ิงแวดล้อม โดยรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เสมอที่จะน าเอา
มาตรการทุกชนิดซ่ึงสอดคล้องกับหลักการส าคัญอ่ืน ๆในแนวนโยบายของชาติมาใช้ปรับปรุงและ
ประสานแผนงาน การด าเนินงานและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเป็นประกันต่อชาวอเมริกันทุกคนว่า จะมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีให้ความปลอดภัย สุขพลานามัยสมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์มีความสวยงามและ
วัฒนธรรมที่ดี ประชาชนทุกคนควรจะมีโอกาสชื่นชมกับส่ิงแวดล้อมอันดีงามและในขณะเดียวกัน
ประชาชนทุกคนก็มีความรับผิดชอบในอันที่จะต้องช่วยกันท านุบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ให้อยู่
ในสภาพท่ีดีด้วย 
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่น และรัฐบัญญัตินโยบายส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ปี 1969 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็ได้ให้หลักประกันแก่ประชาชนไว้ในท านองเดียวกัน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ในหมวดที่ 5 ว่า ด้วยนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 74 ได้กล่าวไว้ว่า “รัฐพึงบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงทดแทน 
เพื่อป้องกันและขจัดมลพิษ และวางแผนการใช้ท่ีดินและน้ าให้เหมาะสม” ในมาตรา 75 “รัฐพึง
ด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการด ารงชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้น” 
 จากบทบัญญัติในสองมาตราดังกล่าว แนวความคิดตามกฎหมายไทยยังมิได้รับรองสิทธิ
ในส่ิงแวดล้อมไว้ให้แก่ประชาชนเหมือนเช่นของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น
เมื่อมีการบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล ป่าชายเลน หรือก่อสร้างอาคารรุกล้ าล าน้ า ท าให้
สภาพแวดล้อมชายฝ่ังทะเลเสียหายจะต้องพิจารณาการกระท าดังกล่าวว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่อง ซ่ึงได้แก่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 หรือ
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแนวความคิดเหล่านี้ถือว่าทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ ที่สาธารณะ
บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นของรัฐ ดังนั้นรัฐเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหาย แม้ประชาชนจะเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าดังกล่าวก็ตาม 
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 ส าหรับปัญหาการควบคุมอาคารแม้การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมจะเป็นวัตถุประสงค์
ของกฎหมายควบคุมอาคารอย่างหนึ่งก็ตาม แต่ในทางความเป็นจริงการพิจารณาอนุญาตตาม
กฎหมายดังกล่าวของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหาได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมไม่ ดังจะเห็นได้จากสภาพ
ของอาคารที่เกิดขึ้นหลายแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีมีการควบคุมอาคารต่างก็ปฏิบัติโดยมิได้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ ท าให้การจัดระเบียบของสังคมเสียไป และท าลายสภาพแวดล้อมทัศนียภาพ
สร้างความเดือนร้อนให้บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับอาคารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการร้องเรียนไป
ยังหน่วยงานของรัฐเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งแสดงให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคของกฎหมายควบคุม
อาคารที่มีอยู่ มิได้น าแนวความคิดในส่ิงแวดล้อมมาใช้อย่างจริงจัง และบัญญัติรับรองสิทธิใน
ส่ิงแวดล้อมไว้ในกฎหมาย  
 ดังนั้น การน าแนวความคิดเรื่องสิทธิในส่ิงแวดล้อมมาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการควบคุม
อาคาร ก่อนอ่ืนควรมีการรับรองสิทธิในส่ิงแวดล้อม และหน้าที่ให้แก่ประชาชนไว้ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเพื่อให้ผูกพันรัฐท่ีจะต้องด าเนินแนวนโยบายของชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสียก่อน 
แล้วอาศัยกลไกของกฎหมาย ได้แก่กฎหมายควบคุมอาคารแปลงแนวนโยบายของชาติไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ซ่ึงจะท าให้การใช้อ านาจรัฐโดยเจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุมอาคารจะต้อง
ค านึงถึงสิทธิในส่ิงแวดล้อมมาประกอบในการพิจารณาส่ังการตามกฎหมายด้วยเสมอ จึงจะเป็น
หลักประกันแก่ประชาชนว่าจะมีส่ิงแวดล้อมท่ีให้ความปลอดภัย สุขพลานามัยสมบูรณ์ ก่อให้เกิด
ประโยชน์มีความสวยงาม และมีวัฒนธรรมที่ดีน าไปสู่สังคมท่ียั่งยืน (อนุพงษ์ โพร้งประภา, 2540, 
หน้า 53-68) 

วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 

 การปกครองท้องถ่ิน รัฐบาลมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้ปกครอง
ตนเอง โดยมีการกระจายอ านาจบริหารให้กับประชาชนในท้องถ่ิน แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของรัฐ (อุทัย หิรัญโต, 2523, หน้า 10-11) 
 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ินมีสาระที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร ประชาชนในท้องถ่ินจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับท้องถ่ินของตนเอง เพราะประชาชนในท้องถ่ินย่อมทราบถึงความต้องการได้ดีกว่าบุคคล
อ่ืน อีกทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ก็เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้
รัฐบาลกลางเป็นผู้ตัดสินใจ ซ่ึงจะเกิดความล่าช้าไม่ทันกับความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
 2. เพื่อความประหยัด เนื่องจากท้องถ่ินแต่ละแห่งจะมีสภาพภูมิประเทศและจ านวน
ประชากรที่แตกต่างกัน ท าให้รายได้และสภาพความเป็นอยู่แตกต่างกัน ดังนั้นในการบริหารงานใน
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ท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งองค์การท้องถ่ินขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่บริหารโดยจัดส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ินได้อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกันให้กับประชาชน โดยได้รับมอบอ านาจใน
การจัดเก็บภาษีบางประเภทเพื่อน ามาใช้เป็นรายได้ของท้องถ่ินในการบริหารท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นการ
ช่วยประหยัดเงินของรัฐบาลกลางในการจ่ายเงินให้แก่ท้องถ่ินทั่วประเทศ 
 3. เพื่อเป็นการฝึกหัดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนท้องถ่ิน 
เพราะในการปกครองท้องถ่ินประชาชนจะมีสิทธ์ิเสรีภาพในการเมือง ผู้ที่จะมาบริหารท้องถ่ินของ
ตนเอง โดยมักจะเป็นการเลือกตั้งทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซ่ึงจะท าให้ผู้ท่ีบริหารท้องถ่ินได้
ใช้ความรู้ความสามารถ ในการบริหารอย่างอิสระและเต็มความสามารถ มีการเรียนรู้ถึงการปกครอง
และมีการพัฒนาแนวความคิดซ่ึงจะน าไปสู่การปกครองระดับประเทศต่อไป 
 4. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลกลางต้องแบกรับภารกิจ
ต่าง ๆ มากมายของประเทศ และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไม่ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ทั่วถึงท้ังประเทศ ดังนั้นกิจการบางอย่างท่ีไม่ส าคัญมากนักหรือเป็นเรื่อง
ของท้องถ่ินโดยเฉพาะ รัฐจึงมอบอ านาจให้ท้องถ่ินไปด าเนินการปกครองกันเอง ซ่ึงเป็นการ
กระจายอ านาจจึงเป็นผลดีเพราะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่รัฐบาลกลาง อีกทั้งประชาชนในท้องถ่ินก็
จะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง จึงเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีให้เกิดความรู้สึกรักต่อท้องถ่ินของ
ตนซ่ึงจะน าประโยชน์และความเจริญกลับมาสู่ท้องถ่ิน  
 หลักการปกครองท้องถ่ินที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 1. การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่งซ่ึงอาจมีความแตกต่าง 
กันในด้านความเจริญ จ านวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ 
 2. องค์การปกครองท้องถ่ิน จะมีขอบเขตของการใช้อ านาจที่เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซ่ึงก็คืออ านาจอิสระ (Autonomy) นั้นเอง 
 3. องค์การปกครองท้องถ่ิน จะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย ( Legal rights) ที่จะด าเนินการ
ปกครองตนเอง แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ 
  3.1 สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การปกครองท้องถ่ิน 
  3.2 สิทธิในการก าหนดงบประมาณเพื่อบริหารกิจการ ซ่ึงเป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การการปกครองท้องถ่ินนั้น ๆ 
 4. องค์การที่จ าเป็นในการปกครองตนเอง (Necessary organization) โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 
ฝ่ายคือ 
  4.1 องค์การฝ่ายบริหาร 
  4.2 องค์การฝ่ายนิติบัญญัติ 
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 5. การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถ่ินอย่างกว้างขวาง โดยจะ
ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความสามารถ ความเสียสละของประชาชนในท้องถ่ินของแต่ละคนว่ามีมาก
น้อยเพียงใด ซ่ึงจะมีหลายระดับด้วยกันตั้งแต่มากที่สุดไปจนถึงไม่มีความสนใจเลย 
 ดังนั้นในการบริหารงานท้องถ่ินจะมีองค์กรของท้องถ่ินที่จะเป็นผู้บริหารซ่ึงประกอบไป
ด้วยเจ้าหน้าที่ซ่ึงประชาชนเลือกเข้ามาท้ังหมด หรือบางส่วนแต่จะต้องมีความเป็นอิสระ โดยจะมี
รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมตามความเหมาะสมท่ีจะปกครองตนเองโดยปราศจากการควบคุมของรัฐไม่ได้  

(อุทัย หิรัญโต, 2523, หน้า 4) 
 การปกครองท้องถ่ินมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1. เป็นองค์การที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย มีทรัพย์สินและงบประมาณ
ของตนเอง มีอ านาจด าเนินงานในการให้บริการสาธารณะแก่ท้องถ่ินตามที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลกลาง รวมท้ังมีการก าหนดไว้ในกฎหมายถึงขอบเขตการปกครองท่ีแน่นอน 
 2. ผู้บริหารท้องถ่ินจะเป็นผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนใน ท้องถ่ินทั้งหมด หรือ
บางส่วน เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้บริหารงานด้วยตนเอง 
 3. มีอ านาจอิสระในการบริหารงานภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยไม่ต้องรอค าส่ังจาก
รัฐบาลกลางในการท ากิจการต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอ านาจของท้องถ่ินซ่ึงรัฐบาลกลางจะดูแลเท่าที่จ าเป็น 
 4. มีงบประมาณเป็นของตนเองตามที่กฎหมายก าหนด และมีอ านาจทางด้านการคลัง เช่น 
การจัดหารายได้ การจัดเก็บภาษี การจัดท างบประมาณของท้องถ่ิน 
 กล่าวโดยสรุป หลักการปกครองท้องถ่ินนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวม
ในการปกครองท้องถ่ินของตน ท าให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิเสรีภาพของตนตลอดจนเข้าใจระบบ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เกิดความตื่นตัวทางการเมือง ซ่ึงจะท าให้ระบบประชาธิปไตย
ได้รับการพัฒนา เพราะประชาธิปไตยของท้องถ่ินเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจการปกครองในท้องถ่ินให้กับ
ประชาชนในท้องถ่ินเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถ่ินได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง โดย
รัฐบาลกลางจะเข้ามาควบคุมดูเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ซ่ึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการปกครองท้องถ่ินที่มั่นคง จะช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาก
ขึ้น (ไพบูลย์ ช่างเรียน, 2514, หน้า 185-186)  
 การปกครองท้องถ่ิน (Local self government) ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้ ดังนี้ 
 1. William V. Holloway กล่าวว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต
แน่นอน มีประชากรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ มีอ านาจปกครองตนเองมีการบริหารงานคลังของ
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ตนเอง และมีสภาพท้องถ่ินที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน (ด ารง ลัทธพิพัฒน์, 2508, 
หน้า 121)  
 2. William A. Robson กล่าวว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองในส่วนของ
ประเทศที่มีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ แต่จะต้องไม่มีมากเกินไป (Holloway, 1951, p.398) 
 3. Daniel Wit ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึงการที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้
หน่วยการปกครองท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนได้ปกครองตนเองมีความรับผิดชอบท้ังหมดหรือ
บางส่วนในการบริหารท้องถ่ิน ตามแนวคิดที่ว่าถ้าอ านาจปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินใน 
รัฐบาลท้องถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน  (Daniel, 1961, p. 
1-2) 
 4. ด ารง ลัทธพิพัฒน์ ได้อธิบายว่า การปกครองท้องถ่ินหรือกระบวนการปกครองตนเอง
โดยประชาชนในหน่วยชุมชนหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถ่ิน ซ่ึงได้กล่าวโดยสรุปว่า 
การปกครองท้องถ่ินคือการที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจการปกครองท้ังหมดหรือบางส่วน ให้กับ
ท้องถ่ินในการท าหน้าที่ปกครองตนเองโดยมีความอิสระพอสมควร ซ่ึงเป็นลักษณะของการกระจาย
อ านาจโดยรัฐจะท าหน้าที่เพียงก ากับดูแลไม่ให้ท้องถ่ิน ใช้อ านาจเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับตามที่
กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ (บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์, 2543, หน้า 98-101) 

การกระจายอ านาจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ก าหนดว่า “รัฐจะต้อง
กระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” นอกจากนี้ในการด้านการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้ระบุไว้ในหมวด 9 
รวมท้ังหมด 9 มาตรา อันเริ่มตั้งแต่มาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ซ่ึงโดยรวมแล้วพบว่ามาตราทั้งหมด
กล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะโดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าท่ี
จ าเป็นภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น เพื่ออนุวัตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 284 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ขึ้น ซ่ึงมีเนื้อหาสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้ รวมท้ัง
ก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน โดยการบริหารราชการส่วนกลางเป็นการรวมอ านาจ 
(Centralization of power) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอ านาจ ( Deconcentration of 
power) และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินเป็นการกระจายอ านาจ ( Decentralization of power) 
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมามีลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อความ
มั่นคงและความสะดวกในการบริหารงาน และด้วยเงื่อนไขและข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากระบบ
โครงสร้าง ระบบงบประมาณ บุคลากร และศักยภาพในการด าเนินงานของการบริหารงานแบบรวม
ศูนย์ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ประชาชนในด้านการบริการ และการอ านวยประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในเรื่องการ
กระจายอ านาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถ่ิน (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ) เพื่อ
แบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพื่อให้การด าเนินการให้บริการและ
อ านวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั่วถึง และ
รวดเร็ว และประการส าคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย (วุฒิสาร ตันไชย, 2544, หน้า 50) 
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หลักในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีสาระส าคัญ เกี่ยวกับการถ่าย
โอนภารกิจหน้าที่ท่ีรัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหลักส าคัญ
ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอ าน าจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้เป็นหลักการส าคัญใน
การประกอบการพิจารณาเพื่อการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ ได้แก่ 
 1. หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public interest)  
 โดยหลักความรับผิดชอบของท้องถ่ินแต่ละระดับกับรัฐบาลกลางนี้จะสะท้อนให้เห็นว่ามี
ภารกิจบางประเภท หรือบางอย่างท่ีรัฐยังคงต้องสงวนไว้ส าหรับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติเอง 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวม และเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ อาทิ (1) ภารกิจ
ด้านการป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหาร (2) ภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
เช่น กิจการต ารวจ (3) ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ (4) ภารกิจ
ด้านการเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น กิจการทางการทูต ภารกิจดังกล่าว
ข้างต้นถือเป็นภารกิจรวมของชาติ ซ่ึงรัฐบาลส่วนกลางยังคงต้องด าเนินการต่อไป ส่วนภารกิจที่ถือ
ว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ควรจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินนั้น
โดยเฉพาะ และเป็นไปเพื่อสนองตอบความต้องการของคนในท้องถ่ิน โดยมีลักษณะ คือ เป็นกิจการ
ที่เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของคนในท้องถ่ินนั้น ที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่แตกต่าง
จากท้องถ่ินอ่ืนได้ เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า และ
ทางระบายน้ า และการจัดการศึกษาขั้นต่ า เป็นต้น 
 2. หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริการ (Local accountability) 
 หลักการทั่วไปท่ีจะท าให้สามารถแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร หลักการทั่วไปประการหนึ่งที่จะ
ชี้ให้เห็นว่าภารกิจใดจะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบใด จะต้องพิจารณาหลัก
ส าคัญ ซ่ึงได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถ่ินฐานอยู่
ในเขตพื้นที่ใด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริการสาธารณะใดส่งผลต่อคนในเขตพื้นที่ท้องถ่ินนั้นโดยเฉพาะ 
ก็ควรจะมีการถ่ายโอนการให้บริการสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง เช่น โอนไปให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือ เทศบาล แต่ภารกิจใดที่เป็นภารกิจที่ต้องมีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก มากกว่าเขต
พื้นที่ท้องถ่ิน ก็ควรจะส่งมอบภารกิจนั้น ๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น 
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 3. ความสามารถของท้องถิ่น (Local capability) 
 หลักความสามารถของท้องถ่ิน เป็นหลักการที่กล่าวถึงเรื่องความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าการจัดสรรกิจกรรม หรือภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละประเภทนั้น ต้องค านึงถึงความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย และแม้ว่า
ความพร้อมของท้องถ่ินไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการมอบภารกิจนั้น ๆ ไปให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หากแต่เป็นเงื่อนไขในการก าหนดเงื่อนเวลาและความพยามยามที่จะเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับท้องถ่ินในการจัดการ ฉะนั้น ถ้าบอกว่าท้องถ่ินยังไม่พร้อมในการจัดการ ก็มีความจ าเป็นที่
ส่วนราชการจะต้องมีแผนพัฒนาความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรองรับบริการ
สาธารณะ เพื่อให้สามารถจัดการบริการสาธารณะเหล่านั้นได้ ฉะนั้น ความพร้อมจะไม่ใช่มูลเหตุ
ของการที่บอกว่ากิจการนั้น ๆ จะไม่สามารถถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
นอกจากนั้นในเรื่องของหลักความสามารถแล้ว การจัดโครงสร้างเพื่อรองรับการบริหารงานใหม่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาพในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นทิศทางใน
อนาคต โครงสร้างต่าง ๆ หรือการจัดองค์กรต่าง ๆ ของท้องถ่ินต้องเปล่ียนแปลงไป เพราะภารกิจ
จ านวนหนึ่งได้ส่งมอบ เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ และภารกิจใหม่ไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างท่ีจะรองรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะรองรับภารกิจอันใหม่นั้น จะต้องจัด
โครงสร้างเท่าที่จ าเป็น ซ่ึงอาจจะไม่จ าเป็นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงสร้าง
ขนาดใหญ่มากเกินไปที่จะไปท าให้การท างานเกิดความทับซ้อน หรือกลายเป็นปัญหาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ฉะนั้นโครงสร้างท่ีจะเกิดขึ้นใหม่จะเป็นโครงสร้างเท่าที่จ าเป็น ที่ถือว่าเป็น
งานหลัก หรือเป็นงานพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่หากท้องถ่ินใดมีความต้องการที่
จะจัดงานบางเรื่องท่ีอาจเป็นงานเฉพาะ เช่น งานท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถที่จะ
ด าเนินการได้เอง ซ่ึงอาจไม่อยู่ในโครงสร้างหลักที่ต้องเหมือนกันทั่วประเทศ ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการ หรือความจ าเป็นในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก ฉะนั้นในเรื่องหลักความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็จึงเป็นเรื่องการการสร้างความพร้อม การเตรียมความพร้อม และการจัด
โครงสร้างเพื่อการรองรับ 
 4. หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management efficiency) 
 หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management efficiency) เป็นหลักที่ให้ความส าคัญ
กับการประหยัด ขนาดของการลงทุน หรือการค านึงถึงต้นทุนในการให้บริการ การจัดบริการ
สาธารณะ เมื่อถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อด าเนินการแทนรัฐบาล หรือ
หน่วยงานราชการแล้วนั้น ต้องค านึงและพิจารณาด้วยกว่าจะท าให้ต้นทุนแพงขึ้นมากน้อยขนาด
ไหน หากเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นมาก ๆ แนวทางก็คือ จ าเป็นต้องมีการร่วมกันมากขึ้นระหว่างท้องถ่ิน
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อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นท้องถ่ินรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ กิจกรรมบางอย่าง หรืองานบางอย่างท่ีมี
การถ่ายโอน หรือจะมีการส่งมอบให้กับท้องถ่ินแล้ว ท้องถ่ินอาจมีความจ าเป็นที่ต้องหายุทธศาสตร์
ในการท างานร่วมกันให้มากขึ้น เพ่ือให้ขนาดของการลงทุนถูกลง  
 นอกจากนั้นในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมยังคง
ต้องพิจารณาถึงการสร้างหลักประกันด้านคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ กล่าวคือ เมื่อราชการ
ส่วนกลาง หรือบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยุติการให้บริการสาธารณะบางอย่างลง และส่ง
มอบบริการสาธารณะให้กับท้องถ่ินเพื่อด าเนินการ ส่ิงส าคัญที่เป็นหลักการทั่วไป คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นให้มีคุณภาพไม่น้อยกว่าส่ิงท่ีราชการ
ส่วนกลางเคยท า ฉะนั้น หลักประกันด้านคุณภาพการจัดบริการจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะต้องยึดถือไว้ หลักเกณฑ์มาตรฐานซ่ึงถือว่าเป็นมาตรฐานในส่วนของราชการ หรือ
เป็นมาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความส าคัญในการที่จะไปก าหนดว่าท้องถ่ินจ าเป็นต้องท าให้ถึงขั้น
ต่ าของมาตรฐานนั้นอย่างไร (วุฒิสาร ตันไชย, 2544, หน้า 80) 

หลักว่าด้วยการบริการสาธารณะ 

 เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนซ่ึงมีทางเลือกหลายทางไม่ใช่เพียงการ
ออกกฎระเบียบหรือให้งบประมาณไปด าเนินการ  แต่เป็นบริการเพื่อคนจ านวนมาก  เป็นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน  ภาครัฐมีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งที่เป็นรายบุคคลและทั้งชุมชน  โดยรัฐบาลกลาง ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง  
ขณะที่ท้องถ่ินให้บริการเฉพาะประชาชนในท้องถ่ินของตน  คุณภาพของการบริการเป็นส่ิงส าคัญ  
ท าอย่างไรรัฐจึงจะประกันได้ว่าประชาชนได้รับบริการที่ดี  การเน้นที่คุณภาพจะมีความหมาย
มากกว่าการเน้นปริมาณ การด าเนินการศึกษาความต้องการของประชาชนเป็นส่ิงจ าเป็น  และการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับการบริการนั้น เพราะประชาชนถือว่าพวก
เขามีส่วนในการบริการนั้น มิใช่เพียงผู้รับบริการฝ่ายเดียว  มีวิธีการมากมายที่น ามาสู่การปรับปรุง
การให้บริการสาธารณะโดยเน้นที่การบริการที่มีคุณภาพในรูปแบบของความคุ้มค่าของเงินที่ลงทุน
ไปมุ่งท่ีประสิทธิภาพของการบริการกับเรื่องของการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมี
ทางเลือกให้กับประชาชนที่เป็นลูกค้าของการให้บริการสาธารณะนั้น ๆ เพราะการบริการสาธารณะ
เป็นการท างานของรัฐที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนโดยเฉพาะเป็นการไม่มุ่งหวังก าไรแต่
อย่างใด บริการสาธารณะ เป็นกิจการของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถ
แยกออกได้เป็นสองประเภทคือ  ต ารวจทางปกครอง  และบริการสาธารณะพาณิชย์กรรมจะมี
ลักษณะเป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชน (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552, หน้า 297) 
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 1. ความหมายของการบริการสาธารณะ  
 บริการสาธารณะ เป็นกิจการของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถ
แยกออกได้เป็นสองประเภทคือ  “ต ารวจทางปกครอง ” (Police administrative) และ “บริการ
สาธารณะ” (Service public) กิจการของฝ่ายปกครองท้ังสองประเภทมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่
ต่างกัน กล่าวคือ ต ารวจทางปกครอง เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดให้มีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม  การป้องกันดังกล่าวสามารถท าได้ในรูปแบบของการออกกฎหรือ
ค าส่ังมาใช้บังคับล่วงหน้า โดยผู้ใช้อ านาจต ารวจทางปกครองอาจไม่ใช่ต ารวจก็ได้ เช่น อธิบดีกรม
ป่าไม้เป็น  “ต ารวจทางปกครอง ” เกี่ยวกับป่าไม้ เป็นต้น  การออกกฎหรือค าส่ังของต ารวจทาง
ปกครองอาจมีผลเป็นการวางกฎระเบียบทั่วไปก็ได้ เช่น  กฎจราจร หรืออาจมีผลเป็นการส่ังเฉพาะ
ราย เช่น การอนุมัติหรือการอนุญาตก็ได้ ต ารวจทางปกครองมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการที่ต่าง
จาก “ต ารวจทางยุติธรรม” (Police judiciare) โดยต ารวจทางปกครองมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้
เกิดความไม่สงบ  ขณะที่ต ารวจทางยุติธรรมมีหน้าที่ปราบปรามความผิดที่เกิดขึ้น  ส่วนบริการ
สาธารณะนั้นเป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งซ่ึงรัฐมีหน้าที่ต้องจัดท าขึ้นเพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยส่วนรวม  บริการสาธารณะจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากต ารวจทางปกครอง คือ  
ต ารวจทางปกครองเป็นกิจกรรมที่ต ารวจใช้อ านาจฝ่ายเดียวในการควบคุมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ส่วนบริการสาธารณะเป็นการให้บริการแก่ประชาชนหรือการด าเนินการอ่ืนเพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชน  
 2. หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ  
 บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือที่จัดท าโดยผู้ใดย่อมต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่า
ด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  
  2.1 หลักว่าด้วยความเสมอภาค  
  หลักนี้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญประการแรกในการจัดท าบริการสาธารณะ  ทั้งนี้ 
เนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้น  ฝ่ายปกครองมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะ
จัดท าบริการสาธารณะขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ  แต่เป็นการจัดท าขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคน คือประชาชนทุกคน ย่อม  มีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับ
ผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน  ดังนั้น  กิจการใดที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้นเพื่อ
บุคคลใดโดยเฉพาะจึงไม่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะ  
  ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการสาธารณะการเลือกปฏิบัติในระหว่างผู้ใช้บริการ
สาธารณะอันท าให้เกิดความไม่เสมอภาคในการได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะไม่สามารถท า
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ได้ การเข้าท างานในหน่วยงานของรัฐ  บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันในการเข้าท างานกับฝ่าย
ปกครอง การเลือกปฏิบัติไม่รับเข้าท างานด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนอกจากเหตุที่เกี่ยวกับความรู้
ความสามารถซ่ึงเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครจะกระท ามิได้  จากหลักดังกล่าวมีผลท าให้
พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคกันในการเข้าท างานกับฝ่ายปกครอง ความแตกต่างทางด้านศาสนา  
แนวความคิดทางการเมืองหรือเพศจะไม่สามารถเป็นเหตุให้ฝ่ายปกครองสร้างเงื่อนไขที่จะไม่รับเข้า
ท างานหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าท างานได้ คงมีเพียงความรู้ความสามารถเท่านั้นที่ฝ่ายปกครองสามารถ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับบุคคลเข้าท างานกับฝ่ายปกครองได้  
  2.2 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง  
    เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับประชาชน ดังนั้น  หาก
บริการสาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า หลักการที่
ส าคัญของหลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะคือ  นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดท าบริการ
สาธารณะจะต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา  หากมี
กรณีที่เกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ  และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักขององค์กร
ปกครองท้องถ่ิน หรือองค์กรมหาชนอิสระ องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลจะต้องเข้าด าเนินการแทน
เพื่อเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ  ความต่อเนื่องดังกล่าวมานี้ไม่มีมาตรฐานที่
แน่นอนตายตัวว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร  ส าหรับบริการสาธารณะบางประเภทซ่ึงจะต้องจัดท า
อย่างถาวร เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและภายนอกประเทศ การรักษาพยาบาล  การ
ควบคุมการคมนาคมทางอากาศ ความต่อเนื่องจะหมายถึงการจัดท าบริการสาธารณะประเภทนั้นๆ
ตลอดเวลาวันละ 24 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 7 วัน ในขณะที่บริการสาธารณะบางประเภทซ่ึงไม่
จ าเป็นต้องจัดท าอย่างถาวรแต่จะต้องจัดท าอย่างสม่ าเสมอ ก็อาจจัดท าโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บางประการ เช่น พิพิธภัณฑ์สามารถก าหนดเวลาปิด -เปิด ก าหนดวันหยุดได้ การศึกษาสามารถ
ก าหนดวันเวลาในการให้การศึกษา  รวมท้ังการหยุดพักร้อนประจ าปีได้อีกด้วย นอกจากนี้  ความ
ต่อเนื่องยังขึ้นอยู่กับยุคสมัยและสภาพสังคมอีกด้วย หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
มีข้อพิจารณานอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 ประเด็น ดังนี้  
   2.2.1 ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  แม้ฝ่ายปกครองจะมอบให้เอกชน
จัดท าบริการสาธารณะบางอย่างแทนด้วยการจัดท าเป็นสัญญาทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับ
เอกชน แต่ฝ่ายปกครองก็ยังต้องมีส่วนร่วมในเรื่องความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มอบให้เอกชนไป
จัดท าโดยเอกชนคู่สัญญาจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข 3 ประการคือ  
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    2.2.1.1 การเปล่ียนแปลงสัญญาซ่ึงให้อ านาจฝ่ายปกครองท่ีจะแก้ไขข้อสัญญา
ได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบความต้องการของบริการสาธารณะ  
    2.2.1.2 การลงโทษในกรณีที่เกิดความผิดร้ายแรงที่ขัดขวางการด าเนินงานของ
บริการสาธารณะซ่ึงฝ่ายปกครองผู้รับผิดชอบจะต้องแก้ไขด้วยการเข้าไปท าแทนคู่สัญญาฝ่าย  
เอกชนหรือยึดกลับมาท าเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ  
    2.2.1.3 หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี
ว่าด้วยเหตุที่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้  (Théorie de l’imprévision) กล่าวคือเมื่อเกิดเหตุการณ์
บางอย่างขึ้น และมีผลท าให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนซ่ึงได้รับมอบหมายจากฝ่ายปกครองให้จัดท าบริการ
สาธารณะไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาต่อไปได้ตามปกติ  ฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปรับภาระ
บางส่วนร่วมกับเอกชนคู่สัญญา ท้ังนี้ เพื่อไม่ให้บริการสาธารณะต้องหยุดชะงักลงนั่นเอง  
    จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขหรือวิธีการทั้ง 3 ประการดังกล่าวมานี้มีความแตกต่างจาก
หลักการท าสัญญาทางกฎหมายเอกชนทั้งส้ิน ซ่ึงเหตุที่แตกต่างกันเช่นนี้ก็เนื่องมาจากสภาพกิจการที่
เกิดขึ้นตามสัญญาทางปกครองนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ  จึงต้องมีกฎเกณฑ์
พิเศษเพื่อรักษาความเป็นประโยชน์สาธารณะเอาไว้  
   2.2.2 ประเด็นที่เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน  ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหลักว่าด้วย
ความต่อเนื่องของบริการสาธารณะมีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการหยุดงานซ่ึงถือว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946 ใช้บังคับและมีการบัญญัติไว้ในค า
ปรารภของรัฐธรรมนูญยอมรับสิทธิในการนัดหยุดงาน  จึงก่อให้เกิดปัญหาทางรัฐธรรมนูญตาม
มาถึงหลักสองหลักที่รัฐธรรมนูญรับรองแต่มีความขัดแย้งกัน  คือ  สิทธิในการนัดหยุดงานที่
รัฐธรรมนูญรับรองกับหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะที่รัฐธรรมนูญก็รับรองเช่นกัน  โดย
หลักทั้งสองนี้ในบางครั้งก็ขัดแย้งกัน เช่น  การนัดหยุดงานอาจเป็นเหตุให้เกิดการขัดขวางการ
ด าเนินงานตามปกติของบริการสาธารณะที่ท าให้หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะถูกกระทบ
ได้ เป็นต้น เพื่อเป็นการประนีประนอมระหว่างสิทธิในการนัดหยุดงานกับหลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
ของบริการสาธารณะ  จึงเกิดมาตรการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้นสองวิธีด้วยกันคือการ
ให้บริการขั้นต่ า และการเข้าด าเนินการเอง  
   การให้บริการขั้นต่ า ได้แก่ การที่ฝ่ายปกครองก าหนดมาตรการ รองรับการนัดหยุด
งานไว้ว่าไม่ว่าจะนัดหยุดงานอย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถหยุดทั้งหมดได้ อย่างน้อยจะต้องมีบริการ
ดังกล่าวอยู่บ้างในบางส่วน เช่น รถไฟเคยวิ่งวันละ 10 เที่ยว หากจะนัดหยุดงานก็สามารถท าได้  แต่
จะต้องมีรถวิ่งอย่างน้อยวันละ 3 เที่ยว ทั้งนี้  เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความล าบากกับประชาชนผู้
ให้บริการสาธารณะ เป็นต้น การให้บริการขั้นต่ านี้น าไปใช้ในบริการสาธารณะบางประเภทซ่ึงการ
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การหยุดงานอย่างเด็ดขาดจะท าให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม  จึงต้องก าหนดไว้ว่าจะ
หยุดงานอย่างไรก็ตามแต่จะหยุดการด าเนินงานจัดท าบริการสาธารณะเหล่านี้อย่างเด็ดขาดทั้งหมด
ไม่ได้ เช่น บริการสาธารณะเกี่ยวกับโรงพยาบาล ต ารวจ การยุติธรรม การคมนาคมทางอากาศ  หรือ
วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น การเข้าด าเนินการเอง  จะใช้เฉพาะในกรณีที่เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ความต่อเนื่องของบริการสาธารณะโดยหัวหน้าหน่วยงานที่จัดท าบริการสาธารณะสามารถตัดสินใจ
ใช้มาตรการพิเศษโดยส่งคนเข้าไปท าแทนหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยสิทธิในการนัดหยุดงาน  
  2.3 หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  
    บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสม
กับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมท้ังปรับปรุงให้เข้า
กับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
หมายความถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
สาธารณะอยู่เสมอเพื่อให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดท ามีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนี้มีลักษณะแตกต่างจาก
หลักว่าด้วยความต่อเนื่องท่ีมีลักษณะเป็น “กฎหมาย” ของบริการสาธารณะ หรือหลักว่าด้วยความ
เสมอภาคที่มีลักษณะเป็น  “หลักกฎหมายทั่วไป ” หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไม่ได้ถูก
กล่าวถึงอย่างชัดแจ้งในค าวินิจฉัยทางปกครอง  แต่เป็นการกล่าวพาดพิงหรือให้ข้อคิดเห็นว่า  โดย
สภาพของการจัดท าบริการสาธารณะทั่วไปไปที่มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการของ
ประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ความต้องการของประชาชนเปล่ียนแปลงไป  บริการสาธารณะนั้นก็
น่าจะได้รับการเปล่ียนแปลงตามความความต้องการของประชาชนไปด้วย  
 3. เคร่ืองมือของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะ  
 เมื่อฝ่ายปกครองได้ก่อตั้งบริการสาธารณะขึ้นมาแล้ว  ฝ่ายปกครองจะต้องด าเนินการ
จัดท าหรือก ากับดูแลให้มีการจัดท าบริการสาธารณะให้ได้ผลดีตามความมุ่งหมายของการก่อตั้ง
บริการสาธารณะนั้นขึ้นมา ในการจัดท าหรือก ากับดูแลการจัดท าบริการสาธารณะนั้น ฝ่ายปกครอง
มี “เครื่องมือ” ที่ใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะที่ส าคัญอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ 
  1. มาตรการทางกฎหมาย 
  ฝ่ายปกครองมีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอยู่ 
3 ประเภท คือ  
   1.1 นิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลทั่วไป ได้แก่  การวางกฎเกณฑ์ฝ่ายเดียวของฝ่าย
ปกครองท่ีมีผลต่อบุคคลอ่ืนเป็นการทั่วไป  นิติกรรมทางปกครองประเภทนี้มีสภาพเป็นกฎหมาย
ของฝ่ายบริหาร  
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   1.2 นิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะบุคคล ได้แก่  นิติกรรมทางปกครองท่ีมีผล
เป็นการเฉพาะตัวบุคคลหรือเฉพาะเรื่อง เช่น ค าส่ังห้าม ค าส่ังให้ท าการอนุมัติ การอนุญาต การเพิก
ถอนใบอนุญาต เป็นต้น นิติกรรมทางปกครองประเภทนี้เป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีผู้ตราจะต้อง
เป็นผู้ท่ีมีอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด กล่าวคือ จะต้องท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ  
   1.3 สัญญาทางปกครอง เป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายปกครองในการที่จะมอบ
บริการสาธารณะอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของฝ่าย  ปกครองให้แก่เอกชนไปด าเนินการจัดท าและใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของฝ่ายปกครองเพื่อ  ใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะ  โดยส่วนใหญ่
แล้วบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจะมอบให้เอกชนไปด าเนินการจัดท าได้จะเป็นบริการสาธารณะ
ที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  แต่อย่างไรก็ตาม  ก็มีในบางกรณีที่สัญญาทาง
ปกครองสามารถน ามาใช้กับการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองได้  เช่น 
ในกรณีเกี่ยวกับการค้นคว้าหรือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ฝ่ายปกครองสามารถว่าจ้าง
ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆท าการวิจัยโดยการท าข้อตกลงเป็นสัญญาทางปกครอง 
  2. บุคลากรของรัฐ 
  บุคลากรของรัฐ ได้แก่ บุคลากรทุกประเภทท่ีท างานให้ กับฝ่ายปกครอง บุคลากรของ
รัฐนับได้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐ  บุคลากรของรัฐมีหลายประเภท
โดยส่วนใหญ่ของบุคลากรจะได้แก่  “ข้ารัฐการ ” นอกจากนั้น ก็จะเป็นบุคลากรที่เรียกกันว่า 
“เจ้าหน้าที่” (Agent) ซ่ึงมีอยู่หลายประเภทเช่นกัน คือ  
   2.1 ข้ารัฐการ จะได้แก่ บุคคลซ่ึงสมัครใจเข้าท างานกับฝ่ายปกครองอย่างถาวร และ
มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากค าจ ากัดความนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าการที่จะ
เป็นข้ารัฐการจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ มีการเข้าเป็นข้ารัฐการ มีการท างาน
กับองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะ  และมีความถาวรในการท างาน  ข้ารัฐการของรัฐมีได้ทั้งข้ารัฐ
การส่วนกลางและข้ารัฐการส่วนท้องถ่ิน  
   2.2 เจ้าหน้าที่  องค์กรของรัฐอาจมีบุคลากรอ่ืนที่ไม่ใช่ข้ารัฐการเข้าร่วมในการ
ด าเนินงานตามปกติขององค์กรได้ บุคคลประเภทดังกล่าว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ซ่ึงมิได้มีสถานะเป็น ข้า
รัฐการ เจ้าหน้าที่มีอยู่ 3 ประเภทคือ  
   2.3 ลูกจ้าง ได้แก่  บุคคลซ่ึงท างานอยู่กับองค์กรของฝ่ายปกครองต่าง ๆ โดยมี
ต าแหน่งหน้าที่และท างานตามท่ีฝ่ายปกครองมอบหมายให้ การท างานในต าแหน่งลูกจ้างท่ีไม่ถาวร
ดังเช่นข้ารัฐการ  ลูกจ้างจะเข้าท างานโดยวิธีการจ้าง  มีการท าสัญญาจ้างเฉพาะตัวบุคคลซ่ึงสัญญา
ดังกล่าวเป็นสัญญาแบบที่ก าหนดโดยฝ่ายปกครอง และมีเอกสารแนบท้ายที่เป็นกฎเกณฑ์แบบ ซ่ึง
ก าหนดถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ อายุท่ีจะเกษียณ 
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ฯลฯ และนอกจากนี้ ฝ่ายปกครองสามารถเลิกจ้างลูกจ้างเวลาใดก็ได้  แต่ต้องจ่ายค่าทดแทนในการ
เลิกสัญญาดังกล่าวด้วย  
   2.4 ผู้ร่วมงานอาสาสมัคร ได้แก่ บุคคลซ่ึงเสนอตัวต่อฝ่ายปกครองโดยสมัครใจที่
จะร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือในการท างานของฝ่ายปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ เช่น อาสาสมัครดับเพลิง เป็นต้น  
   2.5 ผู้ร่วมงานที่ถูกเกณฑ์ ได้แก่  บุคคลซ่ึงเข้ามาร่วมงานกับฝ่ายปกครองโดยไม่
สมัครใจ กล่าวคือ มีการส่ังการหรือเรียกเข้ามาร่วมงาน เช่น ในยามสงคราม  บุคคลตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดจะถูกเกณฑ์มาเป็นทหาร ส่วนในยามสงบนั้นฝ่าย ปกครองสามารถเกณฑ์หรือเรียกให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเข้าช่วยเหลือฝ่ายปกครองในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือภัยพิบัติ  หรือในกรณีอ่ืน ฝ่าย
ปกครองอาจเรียกบุคคลอ่ืนมาร่วมในการด าเนินการของฝ่ายปกครอง เช่น มาร่วมเป็นลูกขุน หรือมา
เป็นพยานในศาล เป็นต้น 
  3. ทรัพย์สิน 
  ในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ บ่อยครั้งที่ฝ่ายปกครองมีความจ าเป็นจะต้อง
ได้มาซ่ึงทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์  (Meubles) หรืออสังหาริมทรัพย์ ( Immeubles) ซ่ึงโดยปกติ
ทั่วๆไปแล้ว ฝ่ายปกครองสามารถได้มาซ่ึงทรัพย์สินทั้งหลายได้สองวิธี คือ  การได้มาซ่ึงทรัพย์สิน
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่งกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินโดยวิธีพิเศษ  
  ในส่วนที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อที่จะได้มาครอบครอง  ฝ่ายปกครองสามารถ
ใช้กระบวนการตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่ง ซ่ึงโดยทั่วไปจะได้แก่ การท าสัญญา (Contrat) ตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ัวไปท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่ง (Droit civil) หรือกฎหมายพาณิชย์ (Droit 
commercial) เช่น การท าสัญญาซ้ือขายหรือแลกเปล่ียน เป็นต้น นอกจากนี้  ฝ่ายปกครองยังอาจได้
สังหาริมทรัพย์โดยการรับบริจาค ( Donations) หรือโดยรับมรดก  (Legs) ซ่ึงเงื่อนไขในการรับ
บริจาคหรือรับมรดกไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรับหรือผู้มีอ านาจในการรับก็เป็นไปตามที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายแพ่ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายปกครองอาจใช้สัญญาพิเศษ ( Contrat particulier) เพื่อใช้ในการ
จัดหาสังหาริมทรัพย์ เช่น สัญญาจัดหาพัสดุ ( Marché de fournitures) ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ ( Code des marchés publics) โดยมีแนวค าวินิจฉัย
ศาลปกครองท่ีมีมานานและหลายค าวินิจฉัยที่ระบุไว้ว่าสัญญาจัดหาพัสดุเหล่านี้เป็นสัญญาทาง  
ปกครองด้วย  
  ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น  ฝ่ายปกครองอาจได้มาโดยใช้กระบวนการ
ธรรมดาท่ัวๆไปเช่นเดียวกับการได้มาซ่ึงสังหาริมทรัพย์ดังท่ีบัญญัติได้ในกฎหมายแพ่ง เช่น ซ้ือขาย 
แลกเปล่ียน รับบริจาค หรือรับมรดก เป็นต้น แต่ในบางกรณ ีเมื่อฝ่ายปกครองมีความจ าเป็นที่จะต้อง
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ใช้อสังหาริมทรัพย์ในบางแห่งเพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  โดยฝ่าย
ปกครองไม่สามารถได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมาด้วยวิธีการตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่งจึงจ าเป็นที่
ฝ่ายปกครองจะต้องมีวิธีพิเศษที่จะท าให้ฝ่ายปกครองได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น  ซ่ึงใน
ประเทศฝรั่งเศส ฝ่ายปกครองสามารถได้มาซ่ึงทรัพย์สินด้วยวิธีพิเศษใน 3 กรณีด้วยกัน คือ การ
เวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การแปรสภาพให้เป็นของรัฐ และการยึด  
  4. อ านาจพิเศษของฝ่ายปกครอง 
  เครื่องมือทางกฎหมายมหาชนที่ก าหนดให้นิติบุคคลซ่ึงจัดท าหรือก ากับดูแลการจัดท า
บริการสาธารณะมีอ านาจพิเศษที่ส าคัญประการหนึ่งซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากวิธีการทาง
กฎหมายเอกชน ซ่ึงเรียกกันว่า อ านาจพิเศษของฝ่าย ปกครองหรือเอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครอง  อ านาจ
พิเศษของฝ่ายปกครองนี้เป็นอ านาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองท่ีมีเหนือเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดท าบริการสาธารณะ 
  อ านาจพิเศษของฝ่ายปกครองจะพบได้ในการด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
ประเภทต่าง ๆ เช่น การเวนคืน การยึดทรัพย์สิน การเข้าครอบครองทรัพย์สินของเอกชนเป็นการ
ชั่วคราว  การลงโทษ หรืออาจเป็นเอกสิทธ์ิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง เช่น  การไม่
สามารถยึดทรัพย์สินของฝ่ายปกครองได้ เป็นต้น จะสังเกตเห็นได้ว่าบริการสาธารณะทุกประเภทท่ี
จัดท าหรือก ากับดูแลโดยฝ่ายปกครอง  จะอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายมหาชนและมีอ านาจพิเศษ
ดังกล่าวอยู่ในบริการสาธารณะนั้น ๆ จะเห็นได้ว่า ในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะของฝ่าย
ปกครองนั้น ฝ่ายปกครองอาจเข้ามามีความเกี่ยวพันกับฝ่ายเอกชนได้หลายกรณีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
การจัดหาพัสดุ การก่อสร้าง การซ้ือขายต่างๆที่ท ากับเอกชนรวมถึงการมอบให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัด ท าบริการสาธารณะด้วย ความเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายเอกชนดังกล่าว
มาแล้วมีจุดยึดโยงอยู่ที่ความเกี่ยวพันนั้นต้องแสดงออกโดยผ่าน  “กติกา” สากลคือ  ต้องมีการท า
สัญญาระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายเอกชนเพื่อเข้าผูกพันกันในการด าเนินการต่าง ๆ ซ่ึงสัญญา
ระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายเอกชนนั้นในบางประเทศเช่นประเทศฝรั่งเศสถือว่าสัญญาดังกล่าวมี
ลักษณะแตกต่างจากสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกันโดยเรียกสัญญาดังกล่าวว่าเป็น  “สัญญาทาง
ปกครอง” และอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายมหาชน (วุฒิสาร ตันไชย, 2544, หน้า 90)  
 
 
 

 
 


