
 

 

บทที่ 2 

ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการเยียวยาความเสียหายจากการถูก
จ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดินของกฎหมายผังเมือง  

 ในบทท่ี 2 นี้ ผู้ศึกษาจะด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการใน
การเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของกฎหมายผังเมืองเพื่อเป็น
แนวทางและประโยชน์ในการศึกษาในบทวิเคราะห์ข้อมูล ดังจะได้พิจารณาโดยล าดับดังนี้ 

ความเป็นมาของกฎหมายผังเมืองในต่างประเทศ 

 ในการศึกษาความเป็นมาของกฎหมายผังเมืองในต่างประเทศนี้ ผู้ศึกษาจะศึกษาความ
เป็นมาของกฎหมายผังเมืองในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของกฎหมายผังเมือง และ
การพัฒนากฎหมายผังเมืองในยุคต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ในทวีปยุโรปซ่ึงมีการพัฒนาการสร้างบ้านเมืองอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจ แนวความคิดในการสร้างเมืองในสมัยนั้น เป็นการวางแผนผัง
เมืองแบบตาราง ( Grid) ร่องรอยของเมืองโรมันโบราณยังปรากฏให้เห็นอยู่ในย่านเมืองเก่าหลาย
เมืองในฝรั่งเศส เช่น ที่เมืองรูว็อง (Rouen) บอร์โดซ์ (Bordeaux) และเมทซ์ (Metz) เป็นต้น 
 ต่อมาในยุคกลาง ( Middle age) ประมาณคริสต์ศตวรร ษ 10-16 มีการต่อสู้ท าสงคราม
ระหว่างเมือง ดังนั้นเมืองต่าง ๆ จึงวางผังเมืองเพื่อป้องกันตนเองโดยมีก าแพงท่ีแข็งแรงล้อมรอบ มี
การปลูกสร้างบ้านเรือนอย่างหนาแน่นภายในก าแพง ในยุคนี้ได้มีการสร้างกฎเกณฑ์ และระเบียบ
พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันภายในก าแพงเมือง โดยมีหลักของการแบ่งสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม มี
การก าหนดพื้นที่ของความเป็นส่วนตัว (Prive) และสาธารณะ (Public) อย่างชัดเจน 
 ในปี ค.ศ.1604 ได้มีการประกาศใช้กฎระดับชาติเป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่า
ด้วยเรื่องของการวางแนวอาคาร ( Plan d’alignement) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยของ
ถนนและอาคาร เป็นการวางรากฐานของแนวความคิดเบ้ืองต้นของการผังเมือง คือการบริหาร
จัดการกับท่ีว่างภายในเมืองและการสร้างสุนทรียภาพให้กับเมือง 
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 ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการ ( Renaissance) เป็นยุคที่เกิดขึ้นจากการรวม
ประเทศต่างๆให้เป็นปึกแผ่น ประเทศผ่านพ้นจากภาวะสงคราม และเร่งสร้างความยิ่งใหญ่ของ
ตนเองผ่านทางศิลปะและ มีเมืองหลายเมืองท่ีสร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิสดารทางศิลปะ สถาปัตยกรรม 
และการวางผังเมือง เช่น เมืองแวร์ซายส์ (Versailles)  
 เมื่อยุคต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผลจากสงครามโลกที่ 1 ท าให้เมืองในยุโรปหยุดการ
ขยายตัวและหันมาให้ความส าคัญการสัญจรสาธารณะ ( Public transportation) มีการพัฒนาการ
ขนส่งทางรถยนต์ เป็นยุคสมัยท่ีมีการค้นพบเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท าให้แนวคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมและเมืองเปล่ียนไป 
 ใน ค.ศ.1943 เกิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง เพื่อตอบรับความต้องการที่อยู่อาศัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แผนการเมืองใน ค.ศ. 1958 ได้เกิดโครงการที่อยู่อาศัยขึ้นมากมายในแทบทุก
เมืองใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใช้การก่อสร้างแบบรวดเร็วและราคาถูกเน้นใช้งาน
เป็นหลัก 
 ในปี ค.ศ.1967 มีการปะกาศใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่เมือง 
( Schema directeur d’ amenagement urbain-SSAU) และผังการครอบครองพื้นที่ ( Place 
d’occupation des sols-POS) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาในช่วง 30 ปีหลังเกิดกลุ่ม
โครงการที่พักอาศัยราคาถูกชานเมือง ท าให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด 
มีอุปทานเกินกว่าอุปสงค์ เศรษฐกิจและจ านวนประชากรไม่ได้ตอบรับกับจ านวนโครงการต่างๆที่
เกิดขึ้นประชาชน  
 ปี ค.ศ. 1983 มีการใช้รัฐธรรมนูญการกระจายอ านาจ ( Adcentralisation) ในประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยรัฐมีอ านาจในผังเมืองให้กับท้องถ่ินเพื่อดูแลจัดการบริหารกับพ้ืนที่
ปกครองของตนเอง ในช่วงศตวรรษ 1990 เป็นช่วงที่มีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเมือง มีการแข่งขัน
ระหว่างใจกลางเมืองและชานเมือง มีเอกลักษณ์ ความสวยงาม และรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ผัง
เมืองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ผ่านมา ท าให้ทางรัฐและท้องถ่ินตระหนักว่าการแก้ไขเมืองสามารถ
แก้ไขได้เฉพาะเขตย่านเท่านั้น รัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าการกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ินวางผังเมืองด้วย
ตนเองกลับไม่สามารถควบคุมทิศทางการพัฒนาให้เป็นในแนวทางเดียงกันได้ เนื่องจากการขาด
แนวความคิดหลัก และเป้าหมายในการพัฒนาเมืองท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเกิดกฎหมายใหม่
ขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 2000 ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเมือง ซ่ึงเน้นจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้ง
ประเทศและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547  ก, 
หน้า 4-7) 
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 2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 วิวัฒนาการของกฎหมายผังเมืองในสหรัฐอเมริกาอาจแบ่งออกเป็นยุค ๆ ได้ 5 ยุค 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ยุคอาณานิคม (The colonial planning era) 
  การวางแผนและผังเมืองในยุคที่สหรัฐอเมริกาเป็นอาณานิคม สะท้อนให้เห็นสภาพ
เศรษฐกิจที่ล้าหลังและเป็นสภาพเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม ยกเว้นการวางแผนและการออกแบบ
ผังของเมือง Philedelphia และเมือง Washington D.C ซ่ึงมีการจัดท าคล้ายกับผังเมืองในปัจจุบัน 
ภายหลังการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ ในปี 1776 อ านาจในการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์
ที่ดินได้ถูกดึงไปอยู่กับรัฐบาลมลรัฐ ( Creatures of State) ปราศจากอ านาจที่จะควบคุมดูแลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ยกเว้นแต่อ านาจเกี่ยวกับการควบคุมเหตุร าคาญ การเก็งก าไรท่ีดินกลายเป็น
อุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  2. ยุคการเคล่ือนไหวเกี่ยวกับความสะอาด สุขอนามัย (The sanitary reform 
movement) 
  ส่ิงท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับอุตสาหกรรมการเก็งก าไรท่ีดิน คือ การสร้างเมือง บรรดานายทุน
ต่างสร้างโรงงานขึ้นในเมืองเพื่อดึงดูดคนงานจากต่างประเทศ และจากภาคเกษตรกรรม ท าให้
สภาพเมืองกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค การขาดแดดส่อง ปัญหาการระบายน้ าเสีย การก าจัดขยะมูล
ฝอย ท าให้เกิดความคิดที่จะต้องปฏิรูปเมืองและมหานคร โดยการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและ
ระบบประปาขึ้น ใน ค.ศ.1842 และใน ค.ศ.1879 สภาคองเกรสได้จัดตั้งคณะกรรมการสาธารณะสุข
ขึ้นมาแนะน ารัฐบาลมลรัฐให้รณรงค์เกี่ยวกับระบบความสะอาด ยุคนี้จึงกล่าวได้ว่ามีความพยายาม
แก้ไขของปัญหาเมืองอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 
  3. ยุคการเคล่ือนไหวเกี่ยวกับเมืองสวยงาม (The city beautiful movement) 
  ศตวรรษที่ 19 ได้เกิดเมืองท่ีมีประชากรมากเกิน 100,000 คน ถึง 20 แห่ง และในปี 
1983 ได้มีการจัดงาน The Chicaco World’s Fair ซ่ึงเป็นงานที่ท าให้เกิดความเกี่ยวกับความสวยงาม
ของเมืองในระดับเมืองและหมู่บ้าน ได้เกิดสมาคมปรับปรุงชุมชนมากกว่า 1,000 สมาคม เพื่อ
ปรับปรุงเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อยและมีสุนทรียภาพ  การเคล่ือนไหวดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
เคล่ือนไหวให้รัฐบาลท้องถ่ินออกข้อบัญญัติมาควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคเอกชน เพราะ
ประชาชนกลัวว่ารัฐบาลท้องถ่ินจะเข้ามาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินของเอกชน การ
เคล่ือนไหวเพ่ือความสวยงามจึงเป็นวิธีการที่หลีกเล่ียงข้อพิพาทกับรัฐบาลท้องถ่ิน 
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  4. แนวความคิดยุคต้นเกี่ยวกับการวางผังเมือง (Early conceptions of city plan) 
  กลุ่มผู้สนับสนุนการเคล่ือนไหวเพ่ือความสวยงามได้มีการชักจูงให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการวางผังเมืองของประชาชน ซ่ึงต่อมาปัจจุบัน
กลายเป็นคณะกรรมการผังเมืองของรัฐบาลท้องถ่ิน ซ่ึงประกอบไปด้วย คหบดีและผู้ประกอบอาชีพ
ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีมีช่ือเสียงในเมืองและสนใจในความสวยงามของเมือง 
  5. ยุคการจัดตั้งคณะกรรมการผังเมือง (The advent of planning commission) 
  ในปี 1909 การจัดการประชุมระดับชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขความแออัดของมหา
นครได้จัดขึ้นใน Woshington, D.C 
  ในปี 1911 Frederic Olmsted นักภูมิสถาปัตยกรรม ผู้มีช่ือเสียงได้กล่าวในการประชุม
ระ ดับชาติเกี่ยวกับการวางแผนผังเมืองว่าเป็นทิศทางใดดีที่สุดในการพัฒนาเมือง 
  ในปี 1928 Alfred Bettman นักกฎหมายผังเมือง (บิดาของกฎหมายผังเมืองในสหรัฐ 
อเมริกา) ได้สรุปว่า การวางผังเมือง คือ การท าแผนแม่บทส าหรับการพัฒนาอาณาเขตของเมือง ซ่ึง
แผนแม่บทดังกล่าว ประกอบด้วย การแบ่งแยกที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยในภาคเอกชนนั้นจะแยกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การใช้ท่ีดินเป็นที่อยู่
อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ข, หน้า 4-5) 

 3. ประเทศสหราชอาณาจักร 
 ระบบการผังเมือง และรูปแบบของเมือง ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของ
ประเทศในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นการประสานความต้องการของคนแต่ละชนชั้น มีปัจจัย 3 ประการ
ที่มีผลต่อรูปแบบผังเมืองคือ การเติบโตของกิจการอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง และประชากร ท าให้
เกิดการพลิกผันรูปแบบผังเมืองอย่างมาก เพราะเป็นระยะเวลาท่ีประเทศสหราชอาณาจักรเปล่ียน 
แปลงพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมไปสู่การเป็นสังคมเมืองอุตสาหกรรมยุคใหม่ การเปล่ียนแปลง
จ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเมือง
โดยเฉพาะความต้องการที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภคที่จ าเป็น 
 ยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Pre-Industrialization) 
 ก่อนศตวรรษที่ 19 การสร้างบ้านเมืองในประเทศยุโรปและประเทศสหราชอาณาจักร ยึด
ทฤษฏี (Theory) และแนวคิด (Concept) ในเรื่องความสวยงาม หรูหรา สง่างาม การออกแบบผัง
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เมือง และอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมและรูปแบบชุมชนเมืองแบบคลาสสิก มีเอกลักษณ์ 
สามารถจ าแนกยุคสมัยได้ เช่น กรีก โรมัน ที่มีรูปแบบการผังเมืองแบบคลาสสิก 
 
 
 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrialization) 
 ต้นศตวรรษที่ 19 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น ประเทศสหราชอาณาจักรมีการเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ระบบการผังเมืองของประเทศสหราชอาณาจักร มีการออกแบบเมือง 
เน้นการใช้ประโยชน์ในกิจการอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งเป็นหลัก มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง มาใช้ในกิจการอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลการผลิตให้มีปริมาณมาก 
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน และแรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมในยุคแรกๆนี้ 
ส่วนมากเป็น อุตสาหกรรมทอผ้า 
 ดังนั้น การผังเมืองในยุคนี้ รวมท้ังกฎหมายต่าง ๆ และพระราชบัญญัติการผังเมืองเป็น
การเพิ่มเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ท่ีดินในชนบทและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 1-4) 
 ยุคหลังสงคราม (Post-war Period) 
 การพัฒนาด้านการวางผังเมือง (Development of town planning) ในปลายทศวรรษที่  
1940 ซ่ึงเป็นรากฐานของระบบการวางผังเมืองในปัจจุบัน แนวความคิดที่จะออกแบบเมืองให้
รองรับการอุตสาหกรรมแบบใหม่ และสังคมชุมชนเมืองแบบใหม่อย่างเพียงพอและเหมาะสม การ
วางแผนพัฒนาเมืองในยุคนี้ ได้ค านึงถึง การออกแบบวางแผนส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินทุก
ประเภท และส าหรับทุกชนชั้นทางสังคม การจัดท าแผนการพัฒนาเมืองท่ีเน้นเรื่องกายภาพของ
พื้นที่ เน้นเป้าหมายหลักการพัฒนาเองตลอดมาจนถึงทศวรรษที่ 1960 (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 4-12) 
 ยุคสมัยของการผังเมือง (Modern Period) ช่วงหลังจากปี ค.ศ.1990 
 มีการเริ่มต้นของระบบในช่วงปี 1990 เป็นต้นมา นอกจากนี้รูปแบบของเมืองท่ีปรากฏ
เป็นผลของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อรูปแบบการผังเมือง (Technology Changing 
and Urban Design) 
 ในการวางผังเมืองสมัยใหม่เน้นการใช้ประโยชน์ แต่ก็ยังคงความสวยงามด้วยแนวความ 
คิดที่ว่า “Form follows function, beauty is function, function is beauty” การพัฒนาเมืองในสมัยนี้
จึงสามารถบอกหน้าที่ของส่ิงก่อสร้างและเมืองได้ 
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 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดในการอยู่อาศัยและการสร้าง
บ้านเมืองดังกล่าวนี้ ท าให้ระบบการผังเมืองและข้อก าหนด กฎหมายผังเมืองและอาคารจ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนให้ทันสมัยในการบังคับใช้ให้ได้ผล สอดคล้องกันด้วย 
 วิวัฒนาการของระบบผังเมืองในประเทศสหราชอาณาจักร สามารถพิจารณาได้จากการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติผังเมือง (Town and 
country planning Act) หลังจากนั้นมีการปรับปรุงสาระให้เหมาะกับยุคสมัยและประกาศใช้บังคับ
อีกหลายฉบับต่อมา (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 4-20) 

ความเป็นมาของกฎหมายผังเมืองประเทศไทย 

 การผังเมืองของไทยมีความเป็นมาช้านาน นับตั้งแต่การสร้างเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี 
สืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์  
 สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้ย้ายราชธานีไปยัง
ฝั่งพระนคร ซ่ึงในสมัยนั้นยังอยู่ในช่วงของภาวะสงคราม ในบริเวณนี้ได้มีการสร้างวัง แต่การ
ก่อสร้างเป็นไปด้วยความล าบาก และเดิมทีท่ีดินบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนจีน พระองค์จึง
ทรงให้ย้ายชุมชนชาวจีนไปอยู่ทางใต้ของพระนคร ซ่ึงเป็นเขตสัมพันธ์วงศ์ในปัจจุบัน ในสมัยนั้น
เขตสัมพันธ์วงศ์จะอยู่นอกเขตเมืองไปทางตอนใต้ของพระนคร (ภัทรจิตร แก้วอ่ิม, 2552, หน้า 13) 
 สมัยรัชกาลที่ 2 มีการขยายตัวในเขตก าแพงเมืองเป็นหลัก เริ่มมีการก่อสร้างวัง วัด รวมถึง
การมีถนนหนทางมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นลักษณะของการเดินเท้าเช่นเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 1 
วัตถุประสงค์ยังใช้เป็นเส้นทางไปสู่ประตูเมืองเดิม ลักษณะการใช้ท่ีดินโดยรอบนอกก าแพงเมือง
ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  
 สมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีส่วนที่ตั้ง
ชุมชนของชาวต่างชาติ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณรอบนอกก าแพงเมืองทางใต้ของพระนครหรือบริเวณ
ชั้นนอก ชุมชนชาวจีนที่มีบทบาทส าคัญกับการขยายตัวเมืองในฐานะตลาดการค้า เนื่องจากในสมัย
รัชกาลที่ 3 มีการท าการค้ากับชาวจีนเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 3 การขยายตัวเมืองจะ
ขยายตัวออกมาสู่บริเวณเขตชั้นนอกมากขึ้น 
 สมัยรัชกาลที่ 4 ในยุคนี้ไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติตะวันตกมากขึ้น และ
ได้รับอิทธิพลจากชาวต่างชาติในด้านการพัฒนาเมืองหลายๆด้าน มีการท าสนธิสัญญากันหลายฉบับ
ที่มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงเมืองในยุคนี้ ได้แก่ สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ซ่ึงท าให้ไทยต้องเปิดการค้า
กับชาวตะวันตก ยังผลให้เศรษฐกิจในประเทศมีความรุ่งเรืองมาก คนไทยหันมาท าอาชีพค้าขายมาก
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ขึ้น มีการก่อสร้างตึกแถว การท าถนนเลียบคลองขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นทางสัญจร
ทางบก การขยายตัวในเขตเมืองนั้น  
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การผังเมืองในสังคมไทย 
เริ่มก่อสร้างเป็นผังเมืองสมัยใหม่ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์
ความรู้ทางการบริหาร การใช้กฎหมาย รวมไปถึงวัฒนธรรมที่แผ่ขยายมาจากอารยธรรมตะวันตก 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2546, หน้า 12-14) 
 ค าว่า “การผังเมือง ” ได้น ามาใช้ครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ส่ิงท่ีเริ่มต้นคือ การพัฒนาเมืองให้มีความสวยงาม ความสะอาด การมีสุขอนามัยชุมชน
และส่ิงแวดล้อมท่ีดี อันเป็นความจ าเป็นส าหรับเมืองท่ีมีความหนาแน่นมากขึ้น การจัดการด้านการ
บริหารและการปกครองส าหรับเมืองท่ีมีอาณาเขตแผ่ขยายกว้างขึ้น การผังเมืองได้เริ่มแสดงบทบาท
ในการท าหน้าที่เชิงนโยบายสาธารณะ ซ่ึงเริ่มจากการวางผังอาคารและการวางผังภูมิทัศน์เพื่อสนอง
ประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย การวังผังชุมชนเพื่อก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของคนใน
ชุมชน จนถึงการวางผังเมืองเพื่อด าเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน 
 นับจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา การขาดเสถียรภาพทาง
การเมือง การป ฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง รัฐบาลขาดความมั่นคงในการบริหารราชการ
แผ่นดินอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ รายได้ส าหรับใช้เป็น
เงินทุนพัฒนาประเทศลดน้อยตกต่ าไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
(ภัทรจิตร แก้วอ่ิม, 2552, หน้า 18)  
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับเมืองในส่วนภูมิภาค ขาดความต่อเนื่องรากฐานการ
ผังเมืองในระดับท้องถ่ินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้มีการสุขาภิบาล
ขึ้น เพ่ือการมีส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในชุมชน ขาดการพัฒนาด าเนินการให้ต่อเนื่อง 
สถานศึกษา สถานพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส าหรับการลงทุนประกอบธุรกิจในภูมิภาค ไม่สามารถท าให้มีขึ้นได้จากการขาดเงิน
ลงทุนและแผนปฏิบัตกิารที่ต่อเนื่อง 
 ในปัจจุบันนี้จะเห็นว่า ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้น
ครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 นั้น นับเป็น
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ระยะเวลาท่ีสงครามโลกครั้งที่ 2 เพิ่งยุติลง พร้อมกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ทั่วไปในยุโรปและเอเชีย  
 การพัฒนาประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ท้ังในด้านเศรษฐกิจและ
การศึกษา หน่วยราชการหลายแห่งจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สถาบันพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ บรรษัท
เงินทุนเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม สภาการศึกษาแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ เกิดการพัฒนาทุก 
ๆ ด้านท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีหลากหลาย ซ่ึงรวมเอาศูนย์กลางความเจริญของประเทศไว้
แต่เพียงแห่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง การเงิน 
การคมนาคมขนส่ง รวมท้ังการศึกษาท่ีชัดเจนแต่ละศูนย์กลางก็ไม่สามารถแบ่งแยกให้เป็นสัดส่วน
ออกจากกันได้ ต่อมาจึงมีแนวคิดที่จะให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ตลอดจน
นโยบายตามแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่เน้นการกระจายตัวออกสู่
ชานเมือง ย่านการค้าท่ีชัดเจน แยกตามแต่ละประเภท เช่น ส าเพ็ง พาหุรัด เยาวราช เป็นแหล่งค้าขาย 
เป็นต้น  
 การขยายตัวของระบบบริหารราชการนับจาก พ.ศ.2475 เป็นต้นมา มีการจัดตั้งกองผัง
เมือง กรมโยธาธิการ เมื่อ พ.ศ.2480 ท าหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การดูแล รักษาบูรณะคู คลอง 
ถนน สะพาน อาคาร รวมท้ังงานสุขาภิบาลชุมชน เช่นการระบายน้ า การรักษาความสะอาด อันเป็น
ลักษณะงานผังเมืองเฉพาะเรื่องในพื้นที่บางส่วนของเมือง เพื่อให้การด าเนินงานผังเมืองเป็นไป
อย่างกว้างขวาง เหมาะกับเมืองสมัยใหม่และการเติบโตของเมืองท่ีมีขึ้นทั่วไป และเป็นไปโดย
ถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นหลักปกครองแบบประชาธิปไตย จึงได้ตราพระราชบัญญัติการผังเมือง
และชนบท พ.ศ.2495 แต่ไม่สามารถด าเนินการตามหลักวิชาการด้านผังเมืองให้ครอบคลุมขอบเขต
อันกว้างขวางให้เป็นผลส าเร็จได้ เนื่องจากขาดเงินทุนการพัฒนาและความชัดเจนของกฎหมาย 
 การวางผังเมืองโดยกรมโยธาธิการ มีลักษณะเป็นการจัดท าโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่อง
และเฉพาะพ้ืนที่บางส่วนของเมือง ขาดการวางผังเมืองในลักษณะเบ็ดเสร็จที่เรียกว่า ผังเมืองรวม
(Comprehensive plan) 
 เมื่อคณะปฏิ วัติ พ.ศ.2500 สามารถรักษาเสถียรในการบริหารราชการได้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแม่บทในการพัฒนาประเทศฉบับแรกได้จัดท าขึ้น ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นการลงทุนระยะยาว 
ถนนหลวงหลายสายได้สร้างขึ้น เช่น ถนนมิตรภาพ เพื่อให้กรุงเทพฯ มีการพัฒนาเมืองทางกายภาพ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว สหรัฐอมริกาโดยความ
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ช่วยเหลือผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ( United States Organization Mission-USMO) 
ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา  Litchfield Whiting Browne and Associates ด าเนินการวางผังเมืองรวม
กรุงเทพฯ-ธนบุรี ตามขั้นตอนกระบวนการตามหลักวิชาการผังเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
กรุงเทพฯ และเทศบาลธนบุรี จัดท าผังแม่บทฉบับแรกเมื่อ พ.ศ.2503 Greater Bangkok Plan 2533 
เรียกกันว่า “ผังลิทช์ฟิลด์”  
 ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ-ธนบุรี หรือผังลิทช์ฟิลด์ ประกอบด้วยผลการศึกษาด้านภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ด้านประชากร สังคม การคมนาคม ระบบการจราจร การใช้ท่ีดินพร้อมด้วยแปลงผัง ข้อ 
เสนอแนะและมาตรการเพื่อการน าผังไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ ระดับภาคจนถึงระดับเมือง 
คือ กรุงเทพฯ-ธนบุรี แผนผังในผังลิทช์ฟิลด์ประกอบด้วยแผนผังระบบระบายน้ าและป้องกันน้ า
ท่วม รวมท้ังข้อเสนอแนะและมาตรการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างถนนหลวง โครงการจัดการจราจร
กรุงเทพฯ โครงการขยายการศึกษาจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค  
 ต่อมาใน พ.ศ.2504 กรมโยธาเทศบาลได้เสนอให้มีการจัดตั้ง ส านักผังเมือง เพื่อท าหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับผังเมืองหลวง และหน่วยงานกลางในการวา งผังทั่วราชอาณาจักร และได้รับ
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2505 และ พ.ศ.2507 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า เมื่อได้จัดตั้งส านักผังเมืองขึ้นมาท าหน้าที่จัดท าแผนผังโครงการผังเมือง
ทั่วราชอาณาจักร จ าเป็นต้องมีกฎหมายให้อ านาจและหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการผังเมืองและชนบท พ.ศ.2495 ยังมีข้อบกพร่องอันจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
ได้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรังปรุงกฎหมายและเสนอสภาหลายครั้ง 
แต่ด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองจึงไม่ได้รับความเห็นชอบ จนกระทั่ง พ.ศ.2517 นายไพจิตร เอ้ือทวี
กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  ... ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ โดยอาศัยร่างเดิมของกระทรวงมหาดไทย และสามารถประกาศใช้บังคับเมื่อ พ.ศ.
2518  

แนวคิดในการพัฒนาเมือง 

 ในการด าเนินงานวางผังเมือง ผู้มีหน้าที่วางผังเมืองจะต้องด าเนินการวางผังเมืองให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาระดับอ่ืน ๆ ท่ีสูงกว่า ซ่ึง
กระบวนการวางผังเมืองมีลักษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการวางแผนทั่วไป ท่ีจะต้องมีลักษณะของ
การท างานเป็นล าดับขั้นตอน ตามทฤษฏีและวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการผังเมือง 
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 ความหมายของ “เมือง ” หมายถึง สถานที่ตั้งถ่ินฐานอันถาวร หนาแน่น และมีความ
ใหญ่โตที่บุคคลมีพ้ืนเพท่ีแตกต่างกัน มารวมอยู่กันเป็นหมู่เหล่า (Louis Wirth, 1975, p.31 อ้างถึงใน 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2535, หน้า 310) 
 ในการพัฒนาเมืองภายใต้ผังเมืองนั้น มีแนวความคิดในการพัฒนาเมืองดังนี้  
 1. การพัฒนาแบบยั่งยืน ( Sustainable Development) หมายถึงการพัฒนาที่สนองตอบ
ความต้องการของชนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบกระเทือนความสามารถของชนรุ่นต่อไป ในการที่
จะสนองตอบความต้องการของตนเอง การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม 
 2. การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนาเมืองเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ มีข้อพิจารณา 7 ประการ 
คือ 
  (1) ควรมีการวางส ารวจลักษณะทางกายภาพในทุกด้าน เพื่อที่จะได้ทราบศักยภาพ
ปัญหา และข้อจ ากัดของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ภายใต้ลักษณะดังกล่าว 
  (2) สามารถตอบสนองต่อกิจกรรมของเมืองอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดการประหยัด
พลังงานทุกรูปแบบ 
  (3) ควรมีแนวความคิดและหลักการที่จะพัฒนาเมืองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
หรือส่ิงแวดล้อมเดิมของเมือง (รักษาเอกลักษณ์ของเมือง) เช่น เมืองชายหาดสวยงาม การสร้าง
เส้นทางเลียบชายหาด ก็ควรใช้วัสดุที่กลมกลืนเอกลักษณ์ท้องถ่ิน ไม่จ าเป็นต้องใช้วัสดุราคาสูง และ
มีความขัดแย้งต่อสภาพแวดล้อมเดิมในพื้นที่ 
  (4) ควรมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน การรักษาความเป็นไทย และพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน สร้างกระบวนการเรียนรู้โยงเข้ากับภาคการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  (5) เพื่อความสะดวก และสบายในการเข้าถึงพื้นที่ท่ีต้องการความรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
  (6) ควรส่งเสริมฐานเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และมีเสถียรภาพเพื่อ
เพิ่มรายได้ และการมีงานท าและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่ือมโยงสู่ตลาดภายใน
และนอกประเทศ 
  (7) ควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรมตรวจ 
สอบได้ ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม 
 3. คุณภาพของเมืองท่ีดี คุณภาพของเมืองท่ีดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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  (1) ความสบาย ทั้งกายและสายตา นอกจากเมืองท่ีมีหน้าที่จะตอบสนองความต้องการ
ทางด้านแหล่งงาน แหล่งธุรกิจ ท่ีพักอาศัย และแหล่งนันทนาการแล้ว เมืองยังต้องมีคุณภาพขั้น
พื้นฐานที่สุด คือ สภาพแวดล้อมของเมืองต้องมีความสะดวกและสบายส าหรับคนเมือง  
  (2) ความหลากหลาย ท้ังในด้านกิจกรรมและรูปลักษณ์ที่ปรากฏในด้านกิจกรรมนั้น 
เมืองควรต้องมีศูนย์กลางท่ีเด่นชัด มีย่านแต่ละย่านที่มีความเป็นระเบียบชัดเจน เช่น ย่านพาณิช
กรรม ย่านราชการ ย่านที่พักอาศัย ย่านอุตสาหกรรม ย่านการศึกษา เป็นต้น 
  (3) ความเป็นสถานที่ หรือความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หมายความว่า เนื้อหาท่ีแสดง
ความเป็นมาของเมือง ประวัติ ความส าคัญ พัฒนาการแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน หรือต าแหน่ง ที่ตั้ง
ของเมืองท่ีสัมพันธ์กับลักษณะเด่นทางธรรมชาติของบริเวณนั้น สามารถอธิบายความเป็นสถานที่
หรือเอกลักษณ์ได้ 
  (4) ความชัดเจนของโครงสร้างจินตภาพ และมโนภาพในใจ ผังเมืองควรมีโครงสร้าง
จินตภาพท่ีเป็นเครือข่ายชัดเจน คุณภาพในลักษณะนี้มีพื้นฐานจากทฤษฎี จินตภาพของ เควิน ลินซ์ 
พบว่า องค์ประกอบท่ีช่วยจดจ าสภาพแวดล้อมของเมืองมีอยู่ 5 อย่าง คือ 1. เส้นทาง 2. เส้นขอบ 3. 
ภูมิสัญลักษณ์ 4. เส้นทาง ชุมนุมชน 5. ย่าน เมืองมีองค์ประกอบท้ัง 5 อย่างครบถ้วนและชัดเจน 
เมืองนั้นก็จะรับรู้ได้ง่ายชัดเจนและจดจ าง่าย 
  (5) ความหมายของสถานที่สอดคล้องกับการใช้สอย และคุณค่า สัญลักษณ์ เมืองควรมี
สถานที่ท่ีมีความสอดคล้องกับการใช้สอยและคุณค่า และสถานที่เหล่านี้ควรแสดงออกในเชิง
สัญลักษณ์ นอกเหนือจากที่เมืองสนองความต้องการพื้นฐานต่างๆแล้ว ยังต้องมีคุณภาพของเมืองใน
ล าดับที่สูงขึ้น คือการที่มีสถานที่ส าคัญของเมือง และแสดงออกซ่ึงความหมายทางสัญลักษณ์ให้
เหมาะสมกับการใช้งานที่เป็นพิเศษ 
  (6) สนับสนุนให้เกิดการส ารวจ แสวงหา ความสนใจใฝ่รู้ การพัฒนาตนเอง คุณภาพ
สูงสุดของสภาพแวดล้อม คือความสามารถในการส่งเสริมให้คนพัฒนาตนเองได้จากการกระตุ้นให้
เกิดความสนใจ ให้โอกาสในการแสวงหาส ารวจสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง ในเบ้ืองต้นสภาพแวด 
ล้อมจะต้องมีความสะดวก และปลอดภัยส าหรับคน และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็ก และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเกิดโอกาสเดินทางไปสู่จุดต่าง ๆ ท่ีจะแสวงหา และประสบการณ์ที่ดีในขั้นต่อไป เช่น การจัด
เส้นทางการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ศูนย์หรือสวนการเรียนรู้ เป็นต้น 

ทฤษฎีในการพัฒนาเมือง 
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 เมื่อพิจารณาจากทฤษฏีการพัฒนาจากข้อเขียนและวรรณกรรมทางวิชาการระดับสากลจะ
พบว่าในทศวรรษ 1950-1960 ตกอยู่ในการพัฒนากระแสหลักแบบเดิม ที่เป็นยุคที่เชื่อมั่นในทฤษฏี 
การหยดลงทีละน้อยอย่างกระจายตัวของดอกผลการพัฒนา ( Trickle down theory) หรือแนวคิด 
Trickle down effect ท่ีเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเติบโตไม่สมดุล ( Unbalanced growth 
strategy) โดยให้ความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมหรือเมือง เป็นภาคน า ภาคเกษตรหรือภาคชนบท
เป็นภาคตาม ซ่ึงเป็นแนวคิดให้พัฒนาที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วผลการพัฒนาจะไหลรินมาสู่ส่วนล่าง เช่น
พัฒนาเมืองแล้วชนบทจะได้รับผลของการพัฒนาด้วย ซ่ึงในด้านการผังเมือง ได้มีทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมืองคือ 

 1. ทฤษฏีเมืองหลักหรือศูนย์เติบโต (Growth Pole or Growth Centre Theory (ธงชัย โรจ -
นกนันท,์ 2535, หน้า 34-35 อ้างถึงใน ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2537, หน้า 41)  
 ราวต้นคริสศตวรรษที่ 20 แนวความคิดในการพัฒนาเมืองเน้นหนักไปในการแก้ปัญหา 
มลภาวะ การขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการและความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงเกิด
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในเมือง การก าหนดและจัดแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( Land 
use zoning) เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นระเบียบ และสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อันเป็นรากฐานที่ส าคัญของการผังเมือง ( City planning) และการวางผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Land use planning) ในเวลาต่อมาดังนั้นชุมชนเมืองใหม่ในยุโรประหว่างปี 1900-
1940 จึงมีรูปแบบการแบ่งพื้นที่ของเมืองเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ท้ังแนวความคิดแบบ Garden city 
และ Industrial town ซ่ึงตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
ความไม่สมดุลของการพัฒนาเมืองและระบบชุมชนเมืองยังไม่ได้รับการแก้ไข และกลายเป็นปัญหา
ที่สะสมหนักขึ้น จนถึงขั้นวิกฤติในหลายภูมิภาคในปัจจุบัน 
 การกระจุกตัวของกิจกรรมมนุษย์ ในชุมชนเมืองอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวสูง ท า
ให้เกิดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรม ท าให้เกิดแนวความคิด
และความพยายามท่ีจะสร้างความสมดุลของการพัฒนาโดยการกระจายความเจริญ ( Development 
Decentralization) ไปสู่พื้นที่ล้าหลังในภูมิภาคต่างๆ 
 ในปี ค.ศ.1949 ฟรองโซส์ แปรรู ( Francois perroux) นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้
เสนอ “ทฤษฏีเมืองหลัก ” Growth Pole Theory ตามนิยามด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ Growth centre 
theory ตามนิยามด้านภูมิศาสตร์ ซ่ึงอธิบายถึง “การสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคและ
พัฒนาให้มีศักยภาพสูงจนมีผลให้ชุมชนหรือพื้นที่ข้างเคียงเติบโตตามไปด้วย ” ทฤษฏีนี้ได้เน้นถึง
ความส าคัญของอุตสาหกรรมและบริษัทการค้าขนาดใหญ่ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจของพื้นที่ในระดับภาค กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นจะเป็นศูนย์รวม
ของอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจและการบริหารที่สามารถกระทบออกไปรอบด้าน โดยเฉพาะ
ผลกระทบท่ีส่งออกไปด้านหน้า ( Forward linkage) เป็นความต้องการต่าง ๆ ท่ีจะมีคนให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และผลกระทบท่ีส่งไปด้านหลัง (Backward linkage) เป็น
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิตของอุตสาหกรรมหลัก (Key industry) เหล่านั้น ซ่ึงลักษณะของ
อุตสาหกรรมที่จะท าให้เมือง ๆ นั้นเป็นเมืองหลักได้นั้น จะต้องมีลักษณะ คือ เป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่กระจายอิทธิพลและส่งผลกระทบไปยังส่วนหน้าและส่วนหลัง เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคนิคและเงินทุนสูง ทฤษฏีนี้ได้เน้นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุตสาหกรรมหรือ
บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ โดยไม่ได้ค านึงถึงท่ีตั้ง หรือโครงสร้างของกิจกรรมเหล่านั้น จะต้องการพื้น
ที่ตั้งอย่างไร และทฤษฏีนี้ได้วิเคราะห์ว่า เมืองหลักหรือศูนย์เติบโตดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นบนพื้นที่
ต่าง ๆ เป็นศูนย์เติบโตในเวลาต่างกัน และจะเกิดขึ้นเป็นจุด ๆ หรือเป็นศูนย์กลางท่ีแผ่ขยายอิทธิพล 
ส่งผลกระทบออกไปรอบด้าน โดยมีอุตสาหกรรมหลักหรือกิจกรรมหลักเหล่านั้นเป็นแกนกลาง
ของความเจริญเติบโต 
 ทฤษฏีนี้ ได้ถูกตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1955 และได้รับการวิจารณ์อย่างกว้าง 
ขวางท้ังด้านเศรษฐศาสตร์ การวางผังเมืองและผังภาคระหว่างทศวรรษที่ 1950-1970 ทฤษฏีนี้ถูก
น าไปใช้และประยุกต์ใช้ก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศ บางประเทศ
น าไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมจนประสบความส าเร็จ เช่น 
ญี่ปุ่น และเกาหลี บางประเทศน าไปใช้โดยปราศจากความเข้าใจในแก่นแท้ของทฤษฏี จนประสบความ
ล้มเหลวส้ินเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เช่น แทนซาเนียในแอฟริกา 
 ทฤษฏีเมืองหลักนี้ เริ่มเส่ือมความนิยมลงในราวกลางทศวรรษที่ 1970 แต่ได้รับการศึกษา 
พัฒนาปรับปรุงโดยนักผังเมืองหลายท่าน เป็นแนวคิดใหม่ ๆ เช่น Aqropolitan approach โดย จอห์น 
พรีดแมน ซ่ึงพยายามแก้ไขข้อบกพร่องให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนเมืองในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
และทดลองใช้ในบางประเทศ เช่น อินเดีย และศรีลังกา 
 ส าหรับการพัฒนาเมืองในประเทศไทย ทางด้านการผังเมือง เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้น าแนวความคิด และทฤษฏีเมืองหลักมาเป็นนโยบายส าคัญส าหรับการ
พัฒนาเมืองและภาค โครงการพัฒนาเมืองจ านวนมากถูกจัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองหลักในภาคต่าง ๆ 
ให้เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญและชะลอการเติบโตของกรุงเทพมหานคร 

 2. ทฤษฏีศูนย์ความเจริญเติบโตของภาค (Polarized region theory)  
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        เป็นทฤษฏีท่ีพัฒนาต่อจากทฤษฏีศูนย์เติบโต ( Growth center theory) โดยศาสตราจารย์ บอน
เดอวิลล์ (Bondeville) นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้อธิบายว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (Key Industry) 
ดังกล่าว จะต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด จะกระจายอิทธิพลและส่งผลกระทบออกไป
รอบด้าน หมายถึง ส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมย่อย ๆ จ านวนมากเป็นบริวารรอบศูนย์อุตสาหกรรมหลัก 
ที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของความดึงดูด ทฤษฏีนี้ได้พัฒนากว้างขึ้นกว่าทฤษฏีของ ฟรองโซส์  
แปรรู ที่เป็นเพียงศูนย์อุตสาหกรรม 

 3. ทฤษฏีการใช้ที่ดินในเมือง (Urban land use theory)  
        การศึกษาถึงรูปแบบการใช้ท่ีดนิในเมือง ไดมี้การพัฒนามานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง มี
การศึกษาโดยนักภูมิศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ โดยกล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
เขตเมืองทุกประเภทรวมกัน และสามารถสร้างทฤษฏีที่ส าคัญได้ 3 ทฤษฏี ดังนี้ 
            3.1 ทฤษฏีเขตศูนย์รวม  (Concentric zone theory) (Jame H. Johnson, 1975, p.170-172 
อ้างถึงใน ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2537, หน้า 44)  
  ทฤษฏีนี้ตั้งขึ้นโดย เออร์เนสท์ ดับบลิว เบอร์เกสส์ ( Ernest W. Burgess) ในปี ค.ศ.1952 
ซ่ึงกล่าวว่า เมืองมีรูปแบบการขยายตัวเป็นวงกลมหรือส่วนของวงกลมออกจากศูนย์กลางของเมือง 
โดยใช้ตัวอย่างการศึกษาจากเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา แนวความคิดนี้ก าหนดให้ จุด
ศูนย์กลางของเมืองเป็นย่านธุรกิจกลาง (Central business district) ซ่ึงถือว่าเป็นแกนกลางของเมืองตัด
ออกมาเป็นส่วนที่เรียกว่าย่านเปล่ียนแปลง (Transition zone) เป็นส่วนที่ผสมระหว่างย่านธุรกิจกลาง
และย่านพักอาศัยของผู้ใช้แรงงาน ซ่ึงมักเรียกว่าเขตเส่ือมโทรม ตัดออกมาจะเป็นย่านพักอาศัยของชน
ชั้นกลางท่ีได้อพยพออกไปเพื่อให้พ้นจากส่ิงรบกวนและเพื่อที่อยู่ที่ดีกว่าเก่า รอบนอกออกไปอีกจะ
เป็นย่านที่เรียกว่าย่านเคล่ือนย้าย ( Commuter zone) ซ่ึงเป็นย่านพักอาศัยของคนที่มีฐานะดีและ
บางส่วนจะกลายเป็นพื้นที่ชานเมือง คนเหล่านี้มักจะท างานอยู่ในใจกลางเมืองจึงต้องมีการเดิน
ทางเข้าออกเป็นประจ า 
  3.2 ทฤษฏีแบ่งเขตของเมืองเป็นส่วน (Sector theory) (Ray M. Northam, 1975, p. 189-
190 อ้างถึงใน ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2537, หน้า 45)  
  นักสังคมวิทยา ช่ือ โฮเมอร์ ฮอยท์ (Homer Hoyt) ได้สร้างทฤษฏีนี้ขึ้นในปี ค.ศ.1969 โดย
แบ่งเมืองออกเป็นส่วน ๆ (Sector) ในแต่ละส่วนของเมือง ประกอบด้วยกิจกรรม และประชากรในส่วน
ต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็นจะต้องเป็นรูปวงกลมซ้อนกันเสมอไป กล่าวคือ บริเวณย่ามอุตสาหกรรม ไม่
จ าเป็นต้องเกิดขึ้นโดยรอบศูนย์กลางเมือง แต่อาจขยายไปตามแนวยาวออกสู่ชานเมืองท าให้รูปแบบ
การขยายตัวเป็นแบบคล้ายใบพัดหรือรูปล่ิม 
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  3.3 ทฤษฏีเขตที่มีจุดศูนย์กลางจ านวนมาก (Multiple nuclei theory) (Northam, 1975,  p. 
190-192 อ้างถึงใน ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2537, หน้า 45)  
  ทฤษฏีนี้เกิดขึ้นโดย ฮาร์ริส ( Harris) และอัลล์แมน (Ullman) ในปี ค.ศ.1945 ซ่ึงมีแนว
ความ คิดที่ว่า ศูนย์กลางของเมืองใหญ่ ๆ นั้นมิได้เกิดขึ้นมาจากที่เพียงแห่งเดียว กล่าวคือเมืองใหญ่ ๆ 
นั้นมิได้ขยายตัวขึ้นโดยรอบอาณาบริเวณศูนย์กลางเมือง หรือย่านธุรกิจกลางเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
หากแต่ขยายตัวโดยรอบบริเวณศูนย์กลางหลาย ๆ แห่งซ่ึงอยู่ในเมืองนั้น 
  การวางผังเมืองมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสนับสนุนให้การท าหน้าที่ของเมืองเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์ หน้าที่หลักของเมือง (Crucial function) คือการช่วยให้ประชากรจ านวนมากสามารถที่จะไป
ท างานปรึกษาธุรกิจ ซ้ือและขาย ตกลงกันในเรื่องต่าง ๆ การเรียนการสอน และจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ ได้
ง่ายและสะดวกสบายที่สุด เสียเวลาน้อยและปลอดภัย ด้วยเหตุนี้การเชื่อมโยงภายในเมืองจึงถูกก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระยะทางส้ัน ๆ เพื่อเมืองจะสามารถท าหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์  
 
 
 
 
 

หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 

 แนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพได้รับอิทธิพล และมีพัฒนาการจากศาสนาคริสต์ 
ส านักกฎหมายฝ่ายธรรมชาติและนักปรัชญากฎหมาย และมาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็น
รากฐานของแนวความคิดในการรับรองและจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ความหมายของสิทธิเสรีภาพ 
 สิทธิ หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใด ๆ ในการที่จะกระท าการเกี่ยวข้อง
กับทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน เป็นอ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในการที่จะเรียกให้บุคคลอ่ืน
กระท าการบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรืออีกนัยหนึ่งสิทธิเป็นประโยชน์ที่กฎหมาย
รับรองและคุ้มครองให้ เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ประโยชน์แก่บุคคลไว้โดยเจาะจง และ
กฎหมายได้คุ้มครองประโยชน์นี้ โดยบุคคลผู้ได้ประโยชน์สามารถใช้สิทธิทางศาล  (หยุด แสงอุทัย, 
2538, หน้า 188 อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 13) 
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 เสรีภาพ หมายถึง อ านาจที่จะกระท าการอะไรก็ได้คือ มีอ านาจที่จะเลือกประพฤติหรือไม่
ประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงก่อให้เกิดหน้าที่เชิงปฏิเสธแก่ผู้อ่ืนที่จะไม่เข้ามารบกวนการใช้อ านาจ
เลือกประพฤติของเรา และในท านองเดียวกันก็ก่อหน้าที่ ให้เราไม่สามารถเข้าไปรบกวนการใช้อ านาจ
เลือกประพฤติของผู้อ่ืน 
 ความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพ อยู่ที่สิทธิเป็นอ านาจที่บุคคลพึงมีเพื่อเรียกร้องให้
ผู้อ่ืนกระท าการหรือละเว้นการกระท าอันใดอันหนึ่ง แต่เสรีภาพเป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนใน
การตัดสินใจที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปราศจาก
การแทรกแซงหรือครอบง าจากบุคคลอ่ืน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538 , หน้า 348 อ้างถึงใน ขนบ 
มากบุญ, 2549, หน้า 13) 

 2. ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
 เป็นการศึกษาถึงประเภทสิทธิ โดยพิจารณาจากหน้าที่ของรัฐและสิทธิของประชาชน 
หรือจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญและพิจารณาว่าสิทธิและเสรีภาพอยู่ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายหรือไม่ 
อันแบ่งออกเป็นประเภทของสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้ 
  2.1 การแบ่งสิทธิและเสรีภาพตามแนวเยอรมัน 
  พิจารณาจากหน้าที่ของรัฐและสิทธิของประชาชน แบ่งออกได้ดังนี้ 
   1. สิทธิและเสรีภาพท่ีปฏิเสธการแทรกแซงของรัฐ ( Status negatives) หมายถึง  
สภาพการณ์ที่การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องปราศจากการเข้ามาแทรกแซงจากรัฐ การใช้
สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เป็นเรื่องท่ีบุคคลสามารถด าเนินการไปได้เอง โดยรัฐไม่จ าต้องมาด าเนินการ
สิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีปฏิเสธอ านาจรัฐ เป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ต่อการแทรกแซงของรัฐ รวมท้ังสิทธิในการป้องกันของบุคคลอาจเรียกร้องให้มีการแก้ไขเยียวยาจาก
รัฐได้ รวมถึงกรณีที่มีการแทรกแซงหรือมีการละเมิดจากรัฐหรืออาจเรียกร้องให้รัฐ ละเว้นจากการ
กระท าดังกล่าวได้ 
   2. สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐต้องมีหน้าที่บางประการ ( Status positivus) หมายถึง
สภาพการณ์ที่การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการ
เข้ามาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากรัฐสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เป็นสิทธิประเภทเรียกร้องให้
กระท าการหรือในการด าเนินคดี 
   3. สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชนในอ านาจรัฐ ( Status activus) 
หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลใช้สิทธิของตนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจ านงทางการเมือง 
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หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐ หรือสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสิทธิในการเข้า
รับราชการ เป็นสิทธิที่จ ากัดให้เฉพาะบุคคลที่เป็นพลเมืองของประเทศเท่านั้น 
  2.2 การแบ่งสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ 
  เป็นการแบ่งจากผู้ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความ
คุ้มครอง แบ่งได้ดังนี้ 
   1. สิทธิมนุษยชน ( Menschenrechte) เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครอง 
แก่ทุก ๆ คน โดยมิได้แบ่งแยกสัญชาติ เช้ือชาติ หรือศาสนาใด หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในขอบเขต
อ านาจรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญของประเทศนั้น บุคคลนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ
นั้น 
   2. สิทธิพลเมือง (Buergerrechte) เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะ
บุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐเท่านั้น เช่น สิทธิในทางการเมืองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพ
ในการเลือกถ่ินที่อยู่ เสรีภาพในการชุมนุม เป็นต้น 
  2.3 การแบ่งสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากเงื่อนไขการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ เป็น
การแบ่งจากพิจารณาว่าสิทธิและเสรีภาพอยู่ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายหรือไมป่ระเภทใด โดยแบ่ง
เงื่อนไขของกฎหมายดังนี้ 
   1. สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขกฎหมายทั่วไป ( Grundrechte mit einfachem 
gesetzsvorbehalt) เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพกระท าได้โดยบทบัญญัติ
ของกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขของกฎหมายทั่วไปนี้ไม่ได้เรียกร้องเงื่อนไขพิเศษในการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพประการอ่ืน เช่น เสรีภาพในเคหสถานตามมาตรา 35 วรรคสอง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ีผ่านมา บัญญัติให้บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัย
และครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยิ นยอมของผู้
ครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ซ่ึงรัฐธรรมนูญมิได้ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับการจ ากัดเสรีภาพในเคหสถานไว้แต่
อย่างใด เพียงแต่ก าหนดว่า เว้นแต่อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น 
   2. สิทธิและเสรีภาพกับเงื่อนไขกฎหมายพิเศษ ( Grundrechte mit qualifizertem 
gesetzsvorbehalt) เป็นกรณีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดการแทรกแซงในสิทธิเสรีภาพ โดยกฎหมายนั้น 
ต้องผูกพันอยู่กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือต้องผูกพันอยู่กับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง 
หรือต้องด าเนินการโดยวิธีการตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น เช่น เสรีภาพในการเดินทาง
ตามมาตรา 36 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ีผ่านมา การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะ
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กระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมืองหรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ รัฐธรรมนูญ
ได้ก าหนดเงื่อนไขในการจ ากัดเสรีภาพมากขึ้น โดยการจ ากัดเสรีภาพในการเดินทาง จะกระท าได้
เฉพาะภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากฝ่ายนิติบัญญัติได้จ ากัดเสรีภาพในการ
เดินทางนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญขัดกับรัฐธรรมนูญ การจ ากัดเสรีภาพในการ
เดินทางเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ 
   3.  สิทธิและเสรีภาพท่ีปราศจากเงื่อนไขของกฎหมาย  (Grundrechte ohne gesetzsvorbehalt)  
เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพไม่อยู่ภายใต้การจ ากัดสิทธิโดยกฎหมายใด ๆ เช่น เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาตามมาตรา 38 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยฉบับที่ผ่านมา (บรรเจิด  สิง-
คะเนติ, 2540, หน้า 50-51 อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 15-16) 

 3. สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายผังเมือง 
 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา เป็นยุคที่มีการเปล่ียนแปลงจากระบบเกษตรกรรมไปสู่
ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซ่ึงความต้องการในการใช้ทรัพยากรในด้านการพัฒนาด้านต่างๆมี
มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน น้ า แร่ ป่าไม้ แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น แต่ทรัพยากรเหล่านี้มีจ ากัด 
และจะเส่ือมโทรมลงตามสภาพการใช้ของมนุษย์ ในขณะเดียวกันมนุษย์มีความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทุกขณะ จากการที่ทรัพยากรมีจ ากัดประกอบกับความต้องการของ
มนุษย์มีมากขึ้น จึงท าให้เกิดการแย่งชิงมีอยู่อย่างจ ากัด (วีระพงษ์ บุญญานุสนธ์ิ, 2549, หน้า 23-26) 
 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีคนกลางเป็นผู้ตัดสินถือกติกาองค์กรนั้น คือ รัฐ ท่ีจะต้องท า
หน้าที่แก้ไขข้อขัดแย้งโดยเข้ามาสอดแทรกถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์สาธารณะกับผลประโยชน์
ปัจเจกชน อ านาจของผู้สอดแทรกเข้ามาถ่วงดุล ถือเป็นการใช้อ านาจรัฐในลักษณะ “การกระท ารัฐ ” 
แต่เป็นนามธรรมไม่สามารถใช้อ านาจได้ด้วยตนเอง จึงต้องมีผู้กระท าการแทนในลักษณะเป็น 
“บุคคลธรรมดา” หรือ “คณะบุคคลธรรมดา” โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการปกครอง รัฐสมัยใหม่ใน
ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่า “นิติรัฐ” กล่าวคือ เป็นรัฐที่การด าเนินงานต้องเป็นไปและอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย โดยฝ่ายปกครองของรัฐสมัยใหม่ ต้องไม่ด าเนินการปกครองตามอ าเภอใจ 
หลักที่ว่า “กษัตริย์ไม่สามารถท าผิดได้” ไม่มีผลใดๆอีกต่อไปและเป็นเรื่องของอดีต จะมีกรณียกเว้น
ที่การกระท าของฝ่ายปกครองจะไม่ถูกควบคุมเรื่อง “การกระท าของรัฐบาล ” อันได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับอ านาจอ่ืน คือ อ านาจนิติบัญญัติและรัฐต่างประเทศ 
 ด้วยเหตุนี้ความสมดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับประชาชน หรือผู้อยู่
ใต้ปกครองในการด าเนินกิจกรรมทางปกครองของฝ่ายปกครองจึงต้องได้รับการค้ าประกันคือการ
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ด าเนินการของฝ่ายปกครองนั้น ฝ่ายปกครองจะมีเอกสิทธิเหนือผู้อยู่ใต้ปกครอง คืออ านาจสาธารณะ 
ดังนั้นความสัมพันธ์โดยทั่วไปแล้ว ฝ่ายปกครองจึงได้เปรียบ หาได้มีความเท่าเทียมในสถานะทาง
กฎหมายดังเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนไม่ 
 ในกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายปกครองท่ีมีผลกระทบเฉพาะราย หรือเฉพาะกรณีโดย
ตรอง จะต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะในกรณีการกระท าของฝ่ายปกครองท่ี
อาจกระทบสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องให้คู่กรณีได้มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอ และมีโอกาสแสดงพยานหลักฐานของตน แต่ในบางกรณีที่การกระท าของฝ่ายปกครองมุ่ง
หมายแต่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ฝ่ายปกครองจ าต้องปรึกษาโดยผ่านตัวแทนของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเป็น
หลัก แต่มีบางกรณีเช่นกันที่ท าเป็นแบบสอบถาม หรือสุ่มตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการปรึกษาก็
เพื่อการเก็บข้อมูลต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ก่อนที่จะด าเนินการ วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน 
 กรณีการกระท าทางปกครองมุ่งหมายต่อกลุ่มบุคคล แต่ฝ่ายปกครองต้องการสอบถามกับ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง โดยไม่ค านึงถึงกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะมีจ านวนมากน้อยเพียงไร 
ซ่ึงรัฐเข้าสอดแทรกเพื่อถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์สาธารณะกับผลประโยชน์ปัจเจกชน โดย
กระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ 
กระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย ในการแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ท่ีกระทบสิทธิตน เพื่อให้ฝ่ายที่มีอ านาจตัดสินใจได้รับทราบข้อมูลรอบ
ด้านไม่เฉพาะแต่ฝ่ายปกครองท่ีมีอ านาจตัดสินใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลจากประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบอีกด้วย ซ่ึงจะเป็นผลถึงการตัดสินใจกระท าการของฝ่ายปกครองในหลาย ๆ ระดับให้อยู่
บนพื้นฐานข้อมูลรอบด้าน ค านึงถึงผลกระทบท้ังผลประโยชน์สาธารณะกับผลประโยชน์ปัจเจกชน 
อันส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจ มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพของกระบวนการตาม
หลักธรรมรัฐ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
หรือรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง เพราะมีกระบวนการจัดท าที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ที่สุด และเปล่ียนสภาพ “การเมืองของนักการเมือง ” ซ่ึงถือว่าเป็นมิติใหม่ของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่ได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
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ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 76 ได้เพ่ิมการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจบริหารบ้านเมืองในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้นทุกขั้นตอน ด้วยเหตุนี้รัฐจึงไม่อาจหลีกเล่ียงการ
ให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารบ้านเมือง 
 ในขณะเดียวกันประชาชนต่างเรียกร้องและต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการในการพัฒนาประเทศเกี่ยวกับจัดท าโครงการ หรือกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต อันเป็นการ
ละเมิดสิทธิของประชาชนในการด ารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีโอกาสเลือกวิถีชีวิตด้วยตนเอง 
ดังนั้นกระบวนทัศน์ระหว่างรัฐกับประชาชน หรือประชาชนกับประชาชน มีความแตกต่างกันใน
มิติของการพัฒนา และการอนุรักษ์ก็อาจน าไปสู่ประเด็นความขัดแย้งได้โดยง่าย รัฐซ่ึงมีหน้าที่ท่ี
จะต้องดูแลและจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม จึงต้องก าหนดกลไกแก้ไขความขัดแย้ง หรือ
ความแตกต่างด้านความคิดเห็นให้มีคุณภาพท่ีเหมาะสมระหว่างสิทธิของเอกชน สิทธิชุมชนกับ
ประโยชน์สาธารณะ โดยการประสานประโยชน์ของทุกกลุ่มให้เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซ่ึงหมายความว่า รัฐต้องให้ประชาชนทุกฝ่ายมีโอกาสในการตัดสินใจที่ชอบ
ธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว มีตั้งแต่ระดับการร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมด าเนินการและร่วมตรวจสอบ 
 ในขณะเดียวกันปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวอย่างกว้างขวางในการปกครองและการ
ตรวจสอบอ านาจรัฐ โดยเฉพาะสิทธิประชาพิจารณ์ ในมาตรา 59 ท่ีเกิดปัญหาความขัดแย้งจากการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นหากการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ที่
ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีการส่วนร่วมการ
ตัดสินใจมักน าไปสู่เหตุการณ์การต่อต้านคัดค้าน ทั้งนี้เป็นเพราะมีโครงการพัฒนาประเทศของรัฐ
หลายรายการที่ละเมิดสิทธิชุมชน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่คุ้มค่าและปราศจากการค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ตลอดจนการเปล่ียนแปลงสังคม
วัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความแตกแยกของประชาชนในชุมชนระหว่างกลุ่มท่ีให้การสนับสนุน และ
กลุ่มท่ีคัดค้านโครงการของรัฐ จนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นปัญหาสังคม ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
ซับซ้อนยากต่อการแก้ไขปัญหา และจากการที่กระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลขาด
ประสิทธิภาพ มีลักษณะแก้ปัญหาแบบวิธีดั้งเดิม คือการแก้ปัญหาเชิงรับขาดการแก้ปัญหาเชิงรุก 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการคล่ีคลายปัญหา ในคณะเดียวกันกลุ่มผู้คัดค้านก็ใช้การประท้วงสร้าง
ความกดดัน หรือการใช้ความรุนแรงเพื่อให้รัฐบาลสนใจแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นผลให้การ
ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก น ามาซ่ึงความสูญเสียของประเทศชาติอย่างมหาศาล 
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 กระแสการต่อต้านโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ หรือการกระท าทางปกครองของ
ฝ่ายปกครองของรัฐ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม หรือเกิดความเสียหายแก่ปัจเจกชนเป็นการเฉพาะก็ตาม 
นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ความเชื่อถือของประชาชนต่อการอนุญาต หรือการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมของรัฐถูกส่ันคลอนด้วยข้อเท็จจริงต่าง ๆ จนเกิดความเคลือบแคลงและไม่อาจไว้ใจ
การตัดสินใจของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ ท าให้กลไกหนึ่งถูกน าเสนอเพื่อใช้แก้ไขปัญหา หรือ
ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น คือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการหรือกิจกรรมของรัฐ จนส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของรับให้ต้องกระท าการอยู่บน
ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบคอบ และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

แนวคิด ทฤษฎี ในการการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายจากการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นี้ จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของ
ประชาชนประกอบการศึกษาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ของประชาชนในประเทศต่างประเทศและประเทศไทย ดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
 กรรมสิทธ์ิเป็นทรัพยสิทธิที่ประกอบด้วยอ านาจมากที่สุด (เสนีย์ ปราโมช, 2528, หน้า 
221-223)ในบรรดาทรัพยสิทธิทั้งหลายเป็นที่ประชุมแห่งสิทธิต่าง ๆ ดั่งที่ระบุไว้ในมาตรา 1336 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท่ีบัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของเจ้าของ
ทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซ่ึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับท้ัง
สิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิ
ให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าว
ระบุอ านาจของเจ้าของไว้ท านองเช่นเดียวกับกฎหมายโรมัน แต่ไม่ตรงกันเสียทีเดียวในกฎหมาย
โรมัน เจ้าของมีสิทธิครอบครอง (Jus possidendi) สิทธิใช้สอย (Jus utendi) สิทธิที่จะได้ดอกผล (Jus 
fruendi) กับสิทธิที่จะจ าหน่ายท าลายทรัพย์สิน ( Jus abuttendi) ส าหรับสิทธิใช้สอยและได้ซ่ึงดอก
ผลนั้นตรงกัน ส่วนสิทธิจ าหน่ายท าลายในกฎหมายโรมันก็อันเดียวกับสิทธิจ าหน่ายในมาตรา 1336 
แต่ส าหรับสิทธิติดตามเอาคืนกับสิทธิที่จะขัดขวางต่อการเกี่ยวข้องอันมิชอบในมาตรา1336 ที่จริงก็
อันเดียวกับสิทธิครอบครองในกฎหมายโรมันนั่นเอง เพราะผู้มีสิทธิครอบครองในกฎหมายโรมันมี
อ านาจที่จะเอาคืนจากผู้แย่งครอบครองและขัดขวางการแย่งครอบครองได้  
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 ซ่ึงท่านอาจารย์เสนีย์ ปราโมช ได้อธิบายถึงหลักกรรมสิทธ์ิดังกล่าวไว้ดังนี้  (เสนีย์ 
ปราโมช, 2528, หน้า 123-124) 
  1. สิทธิใช้สอย เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธ์ิมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินของตน โดยมี
นักวิชาการได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า “เจ้าของมีสิทธิใช้สอยตรงกับหลัก ( Jus utendi) ซ่ึง
หมายความถึง อ านาจที่จะท าประโยชน์ ได้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามความต้องการโดยไม่เป็น
การท าลายภาวะแห่งทรัพย์สินนั้น ” เช่นเจ้าของบ้านมีสิทธิใช้บ้านเป็นที่อยู่อาศัย เจ้าของรถยนต์มี
สิทธิขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ เจ้าของท่ีดินมีสิทธิปลูกผัก ปลูกต้นไม้ หรืออาคารในที่ดินของ
ตนได้ เป็นต้น  
  2. สิทธิจ าหน่ายเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธ์ิมีสิทธิจ าหน่าย โดยมีนักวิชาการได้ให้
ค าอธิบายไว้ว่า ค าว่า จ าหน่ายมิได้หมายความจ ากัดเฉพาะการจ าหน่ายจ่ายโอนขายให้คนอ่ืนไป
เท่านั้น ยังกินความตลอดถึงการจ าหน่ายท าลายภาวะ เช่น การใช้ข้าวกินส้ินภาวะไป ม้าที่ไม่ดีจะฆ่า
เสียให้ตาย หรือที่ดินที่มีอยู่จะขุดให้พังลงนั้นเสียเหล่านี้ ก็เป็นการจ าหน่ายได้ด้วย ยิ่งกว่านั้นยังมี
ความหมายตลอดถึงการเปล่ียนแปลงภาวะทรัพย์สินให้เป็นอ่ืน เช่น การเอาข้าวมาหมักท าเป็นเหล้า  
เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้จัดเป็นการใช้อ านาจจ าหน่ายได้เหมือนกันและอีกนัยหนึ่งการกระท าใด ๆ ของ
เจ้าของท่ีเปล่ียนภาวะของทรัพย์สิน ใช้ส้ินสูญภาวะไป ท าลายเสีย โอนกรรมสิทธ์ิหรือแบ่งแยกโอน
สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดในกรรมสิทธ์ิไป เช่น การเอาแหวนไปจ าน าเขาไว้ หรือการโอนสิทธิเก็บกิน
ในที่ดินให้คนอ่ืน เหล่านี้นับได้ว่าเป็นการใช้สิทธิจ าหน่ายได้ทั้งส้ิน 
  3. สิทธิได้ดอกผล เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธ์ิมีสิทธิได้ดอกผล ซ่ึงค าว่า มีสิทธิได้ดอก
ผลเป็นสิทธิได้ดอกผลนิตินัย เช่น เจ้าของบ้านมีสิทธิได้ค่าเช่าบ้าน เจ้าของเงินมีสิทธิได้ดอกเบี้ย
ส าหรับเงินที่ให้กู้ยืม มีสิทธิได้รับเงินปันผลส าหรับเงินที่น าไปลงทุน เป็นต้น 
  4. สิทธิขัดขวาง เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธ์ิมีสิทธิขัดขวาง ซ่ึง ค าว่า สิทธิขัดขวาง คือ 
สิทธิที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลอ่ืนสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เจ้าของมีสิทธิขัดขวางได้ต่อเมื่อได้มีการครอบครองทรัพย์สินอยู่ สิทธิขัดขวางเป็นการใช้สิทธิ
อ านาจเหนือ สามารถใช้ก าลังของตนได้โดยพลการหากท าไปตามความจ าเป็นและพอสมควรแก่
เหตุแล้ว ย่อมถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  5. สิทธิติดตามเอาคืน เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธ์ิมีสิทธิติดตามเอาคืนโดยการจะใช้
สิทธิติดตามเอาคืนต้องเป็นกรณีที่ทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน การติดตามเอาคืน
นี้เป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง และต้องเป็นการติดตามเอาคืนจากผู้ท่ียึดถือทรัพย์นั้นอยู่เท่านั้น เช่น 
พ่อค้าซ้ือปุ๋ยมาจากผู้ยักยอกและได้ขายปุ๋ยนั้นไปแล้ว เจ้าของปุ๋ยจะมาใช้สิทธิติดตามเอาปุ๋ยคืนจาก
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พ่อค้าปุ๋ยไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 506/2522) และการยึดถืออยู่นั้นต้องเป็นการยึดถือโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น เจ้าของใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์คืนจากขโมยผู้ยึดถือทรัพย์นั้นอยู่ได้ แต่ถ้ามีผู้ซ้ือ
ทรัพย์ท่ีขโมยไปจากพ่อค้าท่ีขายสินค้าชนิดนั้น ๆ เจ้าของจะใช้สิทธิติดตามเอาคืนจากผู้ซ้ือทรัพย์นั้น
ไม่ได้ 
  อย่างไรก็ตาม มาตรา 1336 อยู่ภายใต้เง่ือนไขแห่งกฎหมาย กล่าวคือ แม้กรรมสิทธ์ิจะ
เป็นทรัพยสิทธิชนิดที่เด็ดขาดมีอ านาจมากที่สุด ก็ยังต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย เป็นธรรมดาอยู่
เองส าหรับส่ิงใดในโลกนี้ หรือจักรวาลนี้ที่จะไม่มีขีดขั้นจ ากัดเสียเลยนั้นหาได้ไม่ สิทธิ อ านาจ หรือ
เสรีภาพ อะไรอ่ืนทั้งหลายย่อมเหมือนกันที่จะต้องมีขีดขั้นภายในบังคับแห่งกฎหมาย เห็นผลได้ง่าย 
ๆ เช่น การที่เราเป็นเจ้าของไม้พลองนั้นมิได้ให้สิทธิอย่างใดๆอันไม่จ ากัด จนถึงแก่ว่าเราจะเอาไม้
นั้นไปตีศีรษะใครก็ได้ ข้อจ ากัดหลักทั่วไป เห็นได้จากมาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ท่ีบัญญัติว่า “การใช้สิทธิซ่ึงมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้น ท่านว่าเป็นการมิชอบ
ด้วยกฎหมาย” จึงมีหลักว่า การใช้สิทธิของตนจะต้องไม่ท าให้เสียหายแก่ผู้อ่ืน 

 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน 
 บทบาทของกฎหมายในการสร้างความสมดุล ซ่ึงผลประโยชน์ต่างๆในสังคมมิให้เกิดการ
เอารัดเอาเปรียบกันในหมู่สมาชิกของสังคม จึงเป็นทฤษฏีพื้นฐานของระบบรัฐสังคม ( Social state) 
หรือรัฐที่เน้นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมท้ังการ
ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ เน้นบทบาทของกฎหมายในการควบคุม
สังคมท่ีส าคัญ คือ เป็นฐานความคิดทางหลักกฎหมายที่ผลักดันให้มีการตรากฎหมายใหม่ ๆ ท่ีมุ่ง
ควบคุมระเบียบของสังคมให้เกิดความสมดุลด้วยการตรากฎหมาย ป้องกันการผูกขาดต่อต้านการ
ทุ่มสินค้าสู่ตลาด จ ากัดสิทธิเสรีภาพในการใช้ทรัพย์สิน หรือในการท าสัญญา และกฎหมายควบคุม
เศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ท้ังในด้านคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค ควบคุมสภาพแวดล้อมผัง
เมืองกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายประกันสังคมต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
รับรองสิทธิในทรัพย์สิน ผู้ศึกษาจะศึกษาถึง ทฤษฎีผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีสร้างความสมดุล
ในการบังคบใช้กฎหมายกับการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน  
  2.1 ทฤษฎีผลประโยชน์ 
  บทบาทของกฎหมายในการสร้างความสมดุลซ่ึงผลประโยชน์ต่างๆในสังคมมิให้เกิด
การเอารัดเอาเปรียบกันในหมู่สมาชิกของสังคม จึงเป็นทฤษฏีพื้นฐานของระบบรัฐสังคม ( Social 
state) หรือรัฐที่เน้นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมท้ัง
การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ เน้นบทบาทของกฎหมายในการควบคุม
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สังคมท่ีส าคัญ คือ เป็นฐานความคิดทางหลักกฎหมายที่ผลักดันให้มีการตรากฎหมายใหม่ ๆ ท่ีมุ่ง
ควบคุมระเบียบของสังคมให้เกิดความสมดุลด้วยการตรากฎหมาย ป้องกันการผูกขาดต่อต้านการ
ทุ่มสินค้าสู่ตลาด จ ากัดสิทธิเสรีภาพในการใช้ทรัพย์สิน หรือในการท าสัญญา และกฎหมายควบคุม
เศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ท้ังในด้านคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค ควบคุมสภาพแวดล้อม ผัง
เมือง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายประกันสังคมต่าง ๆ เป็นต้น 
  รอสโค่ พาวนด์ เห็นว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือส าหรับคานผลประโยชน์ต่าง ๆ ใน
สังคมเพื่อให้เกิดความสมดุล ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเขาเสนอขึ้น โดยเน้นภารกิจของนักกฎหมายในการ
จัดระบบผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้มีความสมดุลโดยกลไกทางกฎหมายคล้ายกับการเป็นวิศวกรรม
สังคมท่ีมุ่งเน้นสร้างโครงสร้างสังคมใหม่อันมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างสูงสุด โดยให้เกิดความร้าวฉานหรือสูญเสียน้อยท่ีสุด  (Roscoe, Pound, 1923, p.156 
อ้างถึงใน จรัญโฆษณานันท์, 2547, หน้า 254-255) 
  รอสโค่ พาวนด์ ได้นิยามความหมายของผลประโยชน์ ว่าเป็น “ข้อเรียกร้อง ความ
ต้องการ หรือความปรารถนาที่มนุษย์ต่างยืนยันเพื่อให้ได้มาอย่างแท้จริง และเป็นภารกิจที่กฎหมาย
ต้องกระท าการอันใดอันหนึ่ง เพื่อส่ิงเหล่านี้หากต้องการธ ารงไว้ซ่ึงสังคมอันเป็นระเบียบเรียบร้อย ” 
(Roscoe, Pound, 1959, P. 15 อ้างถึงใน จรัญ โฆษณานันท์, 2547, หน้า  254-255) ผลประโยชน์ดัง 
กล่าวนี้เป็นส่ิงท่ีกฎหมายมีหน้าที่ตอบสนอง แต่จะมากน้อยเพียงใดแก่แต่ละบุคคลนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ความส าคัญ หรือผลกระทบของผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังนั้นจึงต้องน าวิธีการคานผลประโยชน์เข้า
มาเกี่ยวข้อง 
  ทฤษฏีผลประโยชน์ของ รอสโค่ พาวนด์ ได้แบ่งแยกผลประโยชน์ ออกเป็น 3ประเภท
ดังต่อไปนี้ (พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, 2539, หน้า 207-210) คือ 
  1. ผลประโยชน์ของปัจเจกชน ( Individual interests) คือ ข้อเรียกร้อง ความต้องการ 
ความปรารถนา และความคาดหมายในการด ารงชีวิตของของปัจเจกชน (Individual life)  
  2. ผลประโยชน์สาธารณะ เป็นผลประโยชน์มหาชน  (Public interests) คือ ข้อ
เรียกร้อง ความต้องการ ความปรารถนาที่ปัจเจกชนยึดมั่นอันเกี่ยวพัน หรือเกิดจากจุดยืนในการ
ด ารงชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ( Political life) อันได้แก่ผลประโยชน์ของรัฐในฐานะที่เป็นนิติ
บุคคลที่จะครอบครอง หรือเวนคืนทรัพย์สิน รวมท้ังผลประโยชน์ของรัฐในฐานะผู้พิทักษ์ปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคม ความจ าเป็นในการคุ้มครองระบบกฎหมาย ความปรารถนาของรัฐ เพื่อค้ า
จุนสถาบันทางการเมือง ควรปรารถนารวมท้ังการมีอยู่และประสิทธิภาพอย่างได้ผลยิ่ง แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ 
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   2.1 ผลประโยชน์ของรัฐในฐานะ เป็นรัฐาธิปัตย์ผู้ทรงอ านาจเหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมอันได้แก่ 
    ก. สิทธิในฐานะส่วนบุคคล รวมท้ังอิสระในการเคล่ือนไหว ชื่อเสียง และเป็นที่
เคารพนับถือของฐานะบุคคลของรัฐ 
    ข. สิทธิทางเศรษฐกิจเป็นความปรารถนาทางเศรษฐกิจขององค์การทาง
การเมือง การค้ าจุนและได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 
   2.2 ผลประโยชน์ของรัฐในฐานะรัฐาธิปัตย์ ผู้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ก. รัฐาธิปัตย์ผู้ทรงอ านาจเหนือผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ประวัติศาสตร์ยุโรปใน ศ.ต. ที่ 16-18 เป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดย
สมบูรณ์ อันเป็นผลจากการลอกเลียนแบบฉบับของพระเจ้าจัสติเนียน ของกฎหมายโรมันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรับเอาการปกครองฐานะเผด็จการของจักรพรรดิโรมัน อันเรียกว่า Legibus Solutus โดยถือ
กษัตริย์หรือประมุขเป็นตัวแทนของความเที่ยงธรรมสูงสุด มิใช่เป็นสิทธิแต่เป็นเกียรติยศทฤษฏี
กฎหมายต้องอาศัยกษัตริย์เป็นส่ิงซ่ึงประกาศใช้ได้ ศาลอาศัยผู้พิพากษาเป็นตัวแทน องค์กรทาง
การเมือง อาศัยกษัตริย์เป็นเกียรติยศสูงสุด แต่บัดนี้ส่วนเหล่านี้เป็นการคุ้มครองโดยทั่วไปของสังคม 
หรือ เรียกว่าผลประโยชน์สาธารณะส่วนขอบเขตนั้น อาศัยกาลสมัย ส่ิงแวดล้อมและวิธีการที่ใช้ท่ี
เหมาะสม  
    ข. รัฐาธิปัตย์ผู้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของสังคมในส่วนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นส่ิงเดียวกัน โดยเคร่งครัดแล้ว ผลประโยชน์นี้มิใช่เป็นผลประโยชน์
สาธารณะความรับผิดชอบและอธิปัตย์ของรัฐนั้น เป็นเสมือนบิดาของรัฐ ( Parens patriac) มีอ านาจ
ค้ าจุนความปลอดภัยโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารของรัฐเป็นเสมือนผู้รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
  3. ผลประโยชน์ของสังคม ผลประโยชน์ประการสุดท้าย ได้มีผู้พิพากษาผู้ยิ่งใหญ่ท่าน
หนึ่ง ชั่งน้ าหนักเกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ขององค์กรทางการเมือง อันเป็นผลประโยชน์
สังคมนั้น เขาเพียงแต่ใช้หลักพื้นฐานที่สุดของกฎหมายก็สามารถแก้ปัญหาวิกฤตไปได้ ( The most 
fundamental principle of law) 
  ตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร จ าต้องมีระเบียบก าหนดอย่างแน่นอน เพ่ือให้เหมาะสม
กับตัวบทพาวนด์แสดงความเห็นว่าเราไม่อาจจะเอาตัวกฎหมายมาตัดสินพฤติกรรมทั่วไปในสังคม
นั้น คือ ความพอใจในการเรียกร้อง ความปรารถนา อุปสงค์หรือคาดหมาย เราไม่ถามว่า “อะไรท า
ให้เสรีภาพของนิติกรรมที่เป็นนามธรรมนั้นถึงขีดสุด” แต่จะถามว่า “มีวิศวกรรมสังคมเฉลียวฉลาด
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หรือไม่ ที่อยู่ภายในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสภาพข้อเท็จจริงทางสังคมโดยปราศจากเวลาและ
สถานที่ และถูกจ ากัดการอ้างตนเองโดยเสรี” เราจะคุ้มครองผลประโยชน์ทั้งหมดได้ หรือไม่ อย่าง
น้อยที่สุดเพื่อให้ได้มาซ่ึงจ านวนมากที่สุด” 
  เมื่อพิจารณาในเชิงล าดับความส าคัญหาใช่มีผลประโยชน์ประเภทใดที่ส าคัญ
เหนือกว่าผลประโยชน์อีกประเภทหนึ่งโดยธรรมชาติไป เนื่องจากทันทีท่ีมีการจัดล าดับความส าคัญ
ของผลประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นระเบียบอันแน่ชัด หรืออยู่ในล าดับเฉพาะ หรือถาวร ผลประโยชน์
ต่าง ๆ นี้ จะสูญเสียลักษณะของการเป็นเครื่องมือของการกระท าวิศวกรรม และจะกลายเป็นเรื่อง
ประกาศ หรือนโยบายทางการเมืองในทันที พาวนด์ เห็นว่า ผลประโยชน์ที่แน่นอนอันหนึ่งอาจจะ
ถือว่ามีล าดับความส าคัญมากกว่าในช่วงเวลาหนึ่งอันแน่นอน แต่ในช่วงเวลาอ่ืน ผลประโยชน์อัน
นั้นอาจถูกพิจารณาว่าด้อยความส าคัญกว่าผลประโยชน์อีกอันก็ได้ จะมีท่ีอาจถือว่ามีความส าคัญ
ที่สุดก็เฉพาะผลประโยชน์ในชีวิตของปัจเจกบุคคลเท่านั้น และแท้จริงแล้วผลประโยชน์ทุกประเภท
ก็ล้วนเป็นการเรียกร้องจากปัจเจกชนทั้งส้ิน ข้อแตกต่างอยู่ตรงท่ีวิธีการพิจารณาผลประโยชน์ซ่ึง
บางอย่างอาจเห็นเป็นการเรียกร้องจากปัจเจกชนมากกว่า แต่บางอย่างก็อาจถือเป็นการเรียกร้องใน
นามสังคมหรือมหาชนมากกว่า สุดแต่จะพิจารณาในแง่ใด ดังนั้น ผลประโยชน์แต่ละประเภทจึง
สามารถเปล่ียนแปลงแทนกันและกันได้  (Roscoe, Pound, p.334 อ้างถึงใน  จรัญ โฆษณานันท์, 
2547, หน้า 257-258) 
  ในทฤษฎีผลประโยชน์ของ พาวนด์ นี้ เขาไม่จัดน้ าหนักความส าคัญของผลประโยชน์
แต่ละประเภท หากกลับเน้นความเป็นกลาง ( Neutrality) ในน้ าหนักคุณค่า โดยก่อนที่จะท าการ
ตัดสินถึงผลลัพธ์การคานผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลนั้น บรรดานักวิศวกรรมทั้งหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นนักนิติบัญญัติ หรือผู้พิพากษา จ าต้องน าเอาผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันทั้งหลายนี้ขึ้นมา
พิจารณาในระดับเดียวกัน จะเป็นระดับปัจเจกชนหรือสังคมก็ได้ แต่มิใช่ไปก าหนดให้ผลประโยชน์
ประเภทหนึ่งมีความส าคัญเหนือกว่าผลประโยชน์อีกประเภทหนึ่ง จุดมุ่งหมายที่ก าหนดความเป็น
กลางเช่นนี้ ก็เพื่อลบล้างความมีอคติทางอารมณ์ความรู้สึกในจิตใจของผู้มีอ านาจคานผลประโยชน์
ที่อาจรักชอบ หรือให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษ 
  ที่ส าคัญการคานผลประโยชน์ดังกล่าว จ าต้องมอบความสมดุลในแง่ผลลัพธ์ที่จะ
ส่งผลกระทบกระเทือนน้อยที่สุด ต่อโครงสร้างแห่งระบบผลประโยชน์ทั้งหมดของสังคม หรือ
ผลลัพธ์ที่เป็นการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ทั้งหมดให้มากเท่าที่จะเป็นได้ พร้อมกับการสูญเสียน้อย
ที่สุดต่อผลประโยชน์รวมท้ังหมดของสังคม  

 3. รัฐกับสิทธิในทรัพย์สินในประเทศตะวันตก 
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 การเติบโตของการค้าในยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ 1400 เป็นต้นมา ท าให้มีการ
ตอบสนองโดยการมีระบบกฎหมายพาณิชย์ ศาลการค้าท่ีสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดา
พ่อค้าได้ โดยวิวัฒนาการด้านการพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศได้มีมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 
18 ซ่ึงเป็นยุคที่เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาในประเทศยุโรปตะวันตก โดยมีส านักชื่อ The 
physiocrates ซ่ึงมีความเชื่อว่า กฎธรรมชาติจะบังคับให้การเศรษฐกิจด าเนินไปเองได้ นัก
เศรษฐศาสตร์ส านักนี้จึงลงเอยด้วยสุภาษิตที่ว่า “Laissez faire, laissez passer” ซ่ึงแปลตามตัวอักษร
ว่า ปล่อยให้ท าไป ปล่อยให้ผ่านไป ซ่ึงหมายความว่า ต้องให้เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบ
เศรษฐกิจทั้งปวง และพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเต็มที่ และให้ยกเลิก ด่าน
ภาษีโดยปล่อยให้สินค้าผ่าน โดยสะดวก ต่อมา Adam Smith บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ได้แต่ง
หนังสือต าราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกออกมาจ าหน่ายชื่อ The wealth of nations ซ่ึงสาระส าคัญของ
หนังสือ คือ รัฐควรจ ากัดบทบาท ในการสร้างส่ิงท่ีเป็นสาธารณูปโภคเท่านั้น ท่ีเหลือปล่อยให้
กลไกตลาดหรือมือที่มองไม่เห็น  (Invisible hand) ท างานโดยปัจเจกบุคคล (Individual) ซ่ึงล้วนแต่
เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ( Selfinterested) ไม่ควรจะถูกจ ากัดเสรีภาพในการประกอบธุร- 
กรรมทั้งหลาย หนังสือของ Adam Smith ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นต าราทางเศรษฐศาสตร์ที่ทรง
อิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่ง (ศักดา ธนิตกุล, 2551, หน้า 26) 
 ผลของแนวความคิดเสรีนิยมของปัจเจกบุคคล ( Liberalism และ Individualism) ดังกล่าว
ได้ถูกถ่ายทอดสู่ระบบกฎหมายของรัฐสมัยใหม่ในประเทศยุโรปได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งของ 
ปรัสเซียปี ค.ศ.1789 ประมวลกฎหมายของนโปเลียนปี ค.ศ.1800 ประมวลกฎหมายเยอรมัน ( BGB) 
ปี ค.ศ.1801 โดยเฉพาะประมวลกฎหมาย 2 ฉบับหลังได้กลายเป็นต้นแบบ ( Models) ในการยกร่าง
ประมวลกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง และประมวลกฎหมาย
พาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย รวมถึงประมวล
กฎหมายของประเทศในลาตินอเมริกาและ แอฟริกาด้วยโดยสาระส าคัญซ่ึงถือกันว่า เป็นเสาหลัก
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยุคปัจจุบัน คือ 
  (ก) ปัจเจกบุคคล (Individual) เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย ( A right holder) กล่าวคือ
มิใช่เฉพาะรัฐหรือผู้ปกครองเท่านั้นที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิได้เช่นในอดีต แต่ปัจเจกบุคคล คือ ผู้มี
บทบาทส าคัญในระบบกฎหมายยุคปัจจุบันที่จะท านิติกรรมต่าง ๆ ได้ 
  (ข) สิทธิในทรัพย์สินถือว่าเป็นสิทธิที่สมบูรณ์และเด็ดขาดที่สุดในบรรดาสิทธิของ
เอกชนทั้งหลาย 
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  (ค) เสรีภาพของบุคคลที่จะเข้าท านิติกรรมสัญญาได้โดยอิสระ ( Freedom of contract) 
ตราบที่ไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะของรัฐอย่างร้ายแรง 

 4. รัฐกับสิทธิในทรัพย์สินในประเทศไทย 
 ในระยะเวลาท่ีประเทศไทยรับกฎหมายตะวันตกเข้ามานั้นสภาพ โครงสร้างการเมือง
เศรษฐกิจและระบบกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการรองรับสิทธิในทรัพย์สินของ เอกชนก าลังอยู่ใน
ระยะปรับเปล่ียนเข้าไปใกล้ระบบกฎหมายของยุโรปพอดี กล่าวคือ มีการเปล่ียนวัตถุแห่งสิทธิ 
(Object of rights) จากแรงงานไปสู่ที่ดิน และจากที่ดินของพระมหากษัตริย์ และเจ้านายไปสู่ที่ดิน
ของเอกชนมากขึ้น (ศักดา ธนิตกุล, 2551, หน้า 28-31)  
 วัตถุแห่งสิทธิในทรัพย์สิน ( Object of property rights) ที่ส าคัญที่สุดมีอยู่สองชนิด คือ 
แรงงานและที่ดิน เพราะท้ังสองอย่างเป็นปัจจัยการผลิต (Factor of production) ที่ส าคัญที่สุดในวิชา
เศรษฐศาสตร์ ในยุคที่มีประชากรน้อยแต่มีที่ดินว่างเปล่ามากมาย แรงงานย่อมมีความส าคัญในเชิง
เศรษฐกิจมากกว่าท่ีดิน วัตถุแห่งสิทธิที่ส าคัญจึงเป็นแรงงาน เช่น ทาส มิใช่ท่ีดิน ต่อมาเมื่อระบบการ
ผลิตเปล่ียนแปลงไป ประชากรเพ่ิมมากขึ้น เทคโนโลยีการขนส่งท่ีเจริญขึ้นท าให้ที่ดินทวีความส าคัญ
ในฐานะวัตถุแห่งสิทธิในทรัพย์สินมากขึ้น ในยุโรปได้มีการเปล่ียนแปลงความส าคัญจากแรงงานไปสู่
ที่ดินในช่วงระยะเวลาปี ศ.ศ.900-1500 โดยมีเหตุผลหลัก คือ ท่ีดิน เริ่มหาได้ยากขึ้น 
 ส่วนในประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรมนั้นในอดีตเนื่องจากมีแรงงานน้อย
เมื่อ เปรียบเทียบกับท่ีดินว่างเปล่าซ่ึงมีอยู่มากมาย วัตถุแห่งสิทธิในทรัพย์สินส่วนใหญ่จึงเป็น
แรงงานระบบกฎหมายของไทยจึงเป็นระบบกฎหมายที่เน้นสิทธิในแรงงานมิใช่สิทธิในที่ดิน การจัด
ระเบียบโครงสร้างของสังคมตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 4 คือ การแบ่งคนออกเป็นส่ีระดับ คือ 
บุคคลระดับเจ้า และระดับขุนนาง ซ่ึงท้ังสองระดับนี้ถือว่าเป็นชนชั้นปกครอง และมีบุคคลผู้อยู่ใน
ระดับใต้การปกครอง คือ ไพร่ และทาส 
 ส่วนเรื่องกรรมสิทธ์ิในที่ดินนั้น นักประวัติศาสตร์กฎหมายไทยท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ ร. แลง
กาต์ ได้สรุปว่า เป็นระบบกฎหมายที่อ่อนแอและไม่ม่ันคง ตัวอย่างเช่น สิทธิของเจ้าของท่ีดินใน
สมัยอยุธยานั้น เจ้าของท่ีดินมีโอกาสที่จะหมดสิทธิในที่ดินได้ค่อนข้างง่ายนั้นเอง 
 การเปล่ียนแปลงในระบบกฎหมายไทยเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในทรัพย์สินได้เกิดขึ้น
อย่างใหญ่หลวง ภายหลังท่ีประเทศไทยถูกประเทศอังกฤษบังคับให้ท าสนธิสัญญาเบาริ่งในปี ค.ศ.
1855 (รัชกาลที่ 4) โดยสนธิสัญญาดังกล่าวมีสาระส าคัญ คือ การยกเลิกการผูกขาดการค้าสินค้าของ
ระบบพระคลังสินค้า รัฐบาลไทยมีสิทธิเก็บภาษีขาเข้าได้เพียงร้อยละสาม ส่วนภาษีขาออกเก็บได้
ตามพิกัดสินค้าท่ีแนบท้ายสนธิสัญญา และรัฐบาลไทยยังต้องจ ายอมท าสนธิสัญญากับประเทศอ่ืน ๆ 
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ในท านองเดียวกันกับการท าสนธิสัญญากับประเทศอังกฤษด้วยอีกถึงสิบสามประเทศ ผลของ
สนธิสัญญา ในทางเศรษฐกิจ คือ ท าให้เศรษฐกิจของไทยเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น
ทั้งในทางการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ กล่าวคือ ผลผลิตข้าวของประเทศไทย
แทนที่จะ ถูกใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ดังเช่นในอดีต ประเทศไทยได้ส่งข้าว
ออกไปจ าหน่าย ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นท าให้มีความต้องการที่จะปลูกข้าวเพื่อส่งออกไปขายใน
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น แต่ประเทศไทยเองในเวลานั้นมีข้อจ ากัดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
(Rice productivity) โดยการยกระดับเทคโนโลยี เช่น ระบบชลประทานที่ดี ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ให้
ผลผลิตสูง ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เนื่องจากรัฐบาลไทยจ าเป็นต้องเลือกใช้งบประมาณที่มีอยู่จ ากัดไป
สร้างทางรถไฟเพื่อเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติ เพราะก าลังถูกคุกคามอ านาจอธิปไตยโดย
ประเทศสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสการขยายท่ีดินปลูกข้าวโดยปราศจากการยกระดับ
ประสิทธิภาพจึงเป็นทางเลือกในขณะนั้น 
 ด้วยเหตุผลนี้ท าให้ต้องมีระบบกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิในที่ดินของปัจเจกชน เช่น การ
ออกโฉนดในปี ค.ศ.1867-1868 มีการตรากฎหมายที่ดินที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยมีการแบ่งประเภท
ของท่ีดินในปี ปี ค.ศ.1892 และมีการจัดหอทะเบียนที่ดินขึ้นระหว่างปี ปี ค.ศ.1901-1920 ในอีกมุม
หนึ่งของปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ คือ แรงงานนั้น เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเอง จึงได้ยกเลิกการเกณฑ์แรงงานจากไพร่ในปี ค.ศ.1899 และการยกเลิกทาสในปี 
ค.ศ.1905 ท าให้แรงงานมีการเคล่ือนไหวโยกย้ายได้สะดวกขึ้น แทนที่จะต้องอยู่ติดกับเจ้านายเพื่อ
รับใช้ไพร่สามารถไปท างานที่ใดก็ได้ที่ตนต้องการ ท าให้แรงงานที่จะใช้ปลูกข้าวมีมากขึ้น ค่าแรงที่
แท้จริง (Real wage) จึงต่ าลง ประกอบกับมีแรงงานอพยพจากประเทศจีน มาเข้าท างานในประเทศ
ไทยด้วย ท าให้ความส าคัญของแรงงานลดน้อยลง  
 ระบบกฎหมายไทยภายหลังปี ค.ศ.1855 จึงให้ความส าคัญแก่ระบบการรับรองสิทธิใน
ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินมากยิ่งขึ้น โดย เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี ค.ศ.1899 ซ่ึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยก าลัง
ยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์ตามแบบประเทศยุโรปตะวันตก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์ของเยอรมัน ซ่ึงประเทศ
ญี่ปุ่นได้ยกร่างลอกเลียนไปก่อนหน้าประเทศไทยและประกาศใช้ในปี ค.ศ.1898 และปีค.ศ.1899 
ตามล าดับนั้น นาย Tokichi Masao (ซ่ึงต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยามหิธรรมนู -
ปกรณ์โกศล) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายชาวญี่ปุ่นได้พยายามยกร่างตามแนวของประมวลกฎหมาย
แพ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์ของญี่ปุ่น ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การรับกฎหมายตะวันตกซ่ึงรับ 
รองสิทธิของปัจเจกชนในทรัพย์สินโดยเฉพาะการรับรองสิทธิของเอกชนในที่ดินจึง ค่อนข้างจะ
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สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลาปรับเปล่ียนอย่างใหญ่หลวง ช่วงทศ 
วรรษ 1890 และ 1900 ของประเทศไทย 

 5. การรับรองสิทธิในทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
 ในการศึกษาการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน ผู้ศึกษาจะศึกษาถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวกับการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนโดยจะศึกษารัฐธรรมนูญของต่างประเทศและ
ของประเทศไทย เพื่อที่จะได้ทราบถึงความส าคัญของการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน
พลเมืองของแต่ละประเทศ  
  5.1 รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ (ปาน แดงประเสริฐ, 2538, หน้า 33-36) 
   5.1.1 รัฐธรรมนูญ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 
ธันวาคม ค.ศ.1961) 
   มาตรา 14 
    1) สิทธิในทรัพย์ และสิทธิในการรับมรดกย่อมได้รับความคุ้มครองสภาพและ
ขอบเขตของสิทธิให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
    2) การมีทรัพย์สินย่อมมีหน้าที่ด้วย การใช้ทรัพย์สินจะกระท าในลักษณะเพื่อ
ส่วนรวม 
    3) การเวนคืนจะกระท าได้แต่เพ่ือส่วนรวม การเวนคืนจะกระท าได้ก็แต่โดย
กฎหมายให้อ านาจกระท าได้ หรืออาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซ่ึงบัญญัติถึงลักษณะ
และขอบเขตค่าชดเชยด้วย การก าหนดค่าชดเชยนั้นให้ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและ
ผลประโยชน์ของผู้ เสียหาย ในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันในเรื่องค่าชดเชยให้ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม
ได้ 
   มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสังคม การโอนที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ปัจจัยในการผลิตของเอกชนมาเป็นของรัฐ หรือในลักษณะอ่ืนที่เป็นเศรษฐกิจที่รัฐควบคุมจะกระท า
ได้ก็แต่โดยบัญญัติแห่งกฎหมายที่บัญญัติถึงประเภทและขอบเขตของค่าท าขวัญไว้ ส าหรับค่าท า
ขวัญนั้นให้น าบทบัญญัติถึงประเภทและขอบเขตของค่าท าขวัญไว้ ส าหรับค่าท าขวัญนั้นให้น า
บทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสาม ประโยคที่สามและส่ีมาใช้โดยอนุโลม 
   5.1.2 รัฐธรรมนูญ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ.
1925 และ 1957) 
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   มาตรา 15 การยึดทรัพย์สินของบุคคลจะกระท ามิได้ ยกเว้นไว้แต่กฎหมายของทาง
ศาสนาให้กระท าได้ ซ่ึงต้องมีการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของทรัพย์สินนั้น และมีการชดเชยที่เป็น
ธรรม 
   5.1.3 รัฐธรรมนูญ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับ ค.ศ.1972) 
   มาตรา 20  
    1) สิทธิในทรัพย์สินบุคคลได้รับความคุ้มครอง  สภาพของสิทธิและข้อจ ากัด
สิทธิให้ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
    2) การใช้สิทธิในทรัพย์สิน จะต้องไม่ขัดต่อสวัสดิภาพของประชาชน 
    3) ในกรณีที่มีการยึด ใช้ หรือจ ากัดทรัพย์สินของเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
จ านวนค่าชดเชยและวิธีการชดเชยให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
   5.1.4 รัฐธรรมนูญ ประเทศสาธารณรัฐตุรกี (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.
1961) 
   มาตรา 36 บุคคลมีสิทธิที่จะมีสิทธิในทรัพย์สินและมรดก การจ ากัดสิทธิเหล่านี้จะ
กระท าได้ก็แต่โดยกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
   การใช้สิทธิในทรัพย์สินจะต้องไม่ขัดต่อสวัสดิภาพสาธารณะ 
   มาตรา 38 หากมีความจ าเป็นเพื่อสาธารณประโยชน์ รัฐและองค์การของรัฐมี
อ านาจภายใต้หลักการและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเพื่อการนี้ ที่ยึดทรัพย์สินที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ที่ เป็นของเอกชนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้โดยจ่าย
ค่าชดเชยท่ีเป็นธรรม เป็นเงินสดให้แก่เจ้าของเสียก่อน 
   ระเบียบการจ่ายค่าชดเชยท่ีเป็นธรรมของท่ีดินที่มีการยึด เพื่อให้ชาวนามีท่ีดินเป็นของ
ตนเองได้ เพ่ือโอนป่าเป็นของชาติ เพื่อปลูกป่า และเพื่อให้มีการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวด ๆ ระยะเวลา
จ่ายเป็นงวดนี้จะต้องไม่เกินสิบปีหากต้องจ่ายเป็นงวดจะต้องจ่ายเป็นงวดละเท่ากัน และต้องเสีย
ดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วย 
   ส าหรับค่าท่ีดินที่มีการยึดเป็นของรัฐที่ชาวนาได้ท านาอยู่แล้ว จ านวนที่ดินที่จ าเป็น
ต่อการครองชีพของชาวนาให้ก าหนดไว้ในกฎหมาย และค่าของท่ีดินที่ยึดเอามาจากชาวนานั้น 
จะต้องจ่ายเป็นเงินสดในทุกกรณี 
   5.1.5 รัฐธรรมนูญ ประเทศสหรัฐเม็กซิโก (ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ.1917) 
   มาตรา 27 กรรมสิทธ์ิในที่ดินและน้ าที่อยู่ในเขตแดนของรัฐ เป็นของรัฐซ่ึงมีอ านาจ
โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่เอกชนได้ โดยมีสภาพกลายเป็นทรัพย์สินของเอกชน 
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   จะยึดทรัพย์สินของเอกชนไม่ได้ ยกเว้นเพื่อสาธารณูปโภคและมีการเสียค่า
ทดแทนเพื่อเป็นธรรม 
   ประเทศชาติมีสิทธิที่จะจ ากัดการใช้สิทธิในทรัพย์สินของเอกชน เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมได้ รวมท้ังการก าหนดการควบคุม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุ้มครอง
และจัดให้มีการแจกจ่ายทรัพย์สินส่วนรวมของรัฐด้วยความเป็นธรรม เพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้จัดแบ่ง
ที่ดินผืนใหญ่เป็นแปลงเล็กได้และพัฒนาที่ดินแปลงเล็กที่ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว จัดตั้งชุมชน
เกษตรกรรมที่มีน้ าและที่ดินพร้อมเพรียง และส่งเสริมการเกษตรและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติมิให้ถูกใช้ประโยชน์ที่เป็นภัยต่อสังคมท้องท่ี
ที่มีประชากรมากมาย แต่ไม่มีท่ีดินและน้ าพอเพียงกับความต้องการของประชาชน ย่อมมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐ ซ่ึงอาจเอาท่ีดินผืนใหญ่ใกล้เคียงมาจัดแบ่งให้ได้ แต่สิทธิในที่ดินแปลงเล็กที่
ใช้ประโยชน์อยู่แล้วย่อมได้รับความคุ้มครองตลอดเวลา 
   5.1.6 รัฐธรรมนูญประเทศราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
   มาตรา 11 ทรัพย์สินของบุคคลจะถูกยึดไม่ได้ เว้นแต่เพ่ือสาธารณประโยชน์เฉพาะ
แต่กรณี และตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และจะต้องให้ค่าชดเชยท่ีเป็นธรรมแก่เจ้าของด้วย 
   5.1.7 รัฐธรรมนูญประเทสสาธารณรัฐอิรัก (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ.
1964 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1964 และวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1965) 
   มาตรา 12 ทรัพย์สินของบุคคลได้รับการคุ้มครอง กฎหมายจะได้ก าหนดหน้าที่
ทางสังคมของทรัพย์สินส่วนบุคคล การโอนทรัพย์สินของบุคคลเป็นของรัฐนั้นจะกระท าไม่ได้ เว้น
ไว้แต่เพ่ือสาธารณประโยชน์และมีการจ่ายค่าชดเชยท่ีเป็นธรรมตามกฎหมาย 
   5.1.8 รัฐธรรมนูญ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (ประกาศใช้
เมื่อปี ค.ศ.1962) 
   มาตรา 15 สิทธิในทรัพย์สิน บุคคลไม่ต้องเสียสิทธิในทรัพย์สิน เว้นไว้แต่โดย
กฎหมาย 
   5.1.9 รัฐธรรมนูญ ประเทศอนาโค (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ.1911 และ
แก้ไขเพิ่มเติม) 
   มาตรา 9 สิทธิในทรัพย์สินจะละเมิดมิได้ การยึดทรัพย์สินของบุคคลจะกระท ามิได้ 
เว้นไว้แต่เพ่ือสาธารณประโยชน์ เฉพาะกรณีที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายเท่านั้น และให้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม และมีการจ่ายค่าทดแทนนั้นก่อนการเข้ายึดทรัพย์สิน
นั้น 
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  5.2 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
  มาตรา 41 ที่บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง  ขอบเขต
แห่งสิทธิ และการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

หลักการและแนวความคิดในการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในการจัดท าผังเมือง 

 ในการด าเนินกิจกรรมทางปกครองนั้น จ าเป็นอย่างมากที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จะต้องค านึงถึงหลักการอันเป็นรากฐานของ หลักนิติรัฐ กล่าวคือ การกระท าของรัฐทุกอย่างจะต้อง
มีกฎหมายรองรับและให้อ านาจหรืออธิบายด้วยกฎหมายได้ เพราะการกระท านั้นรัฐจะต้องผูกพัน
กับกฎหมายและการใช้อ านาจภายใต้กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพื่อก าหนดขอบเขตของการใช้
อ านาจรัฐและอ านาจฝ่ายปกครองเพื่อคุ้มครองประโยชน์แก่ปัจเจกชน ดังนั้น การกระท าทุกอย่าง
ต้องชอบด้วยกฎหมาย และมีการควบคุมการกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  

 1. หลักการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง  
 มีผู้อธิบายว่า โดยที่การด าเนินการของฝ่ายปกครองเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น 
การที่จะท าให้การด าเนินภารกิจของฝ่ายปกครองบรรลุตามความมุ่งหมายได้จึงจ าเป็นที่จะต้องให้
ฝ่ายปกครองใช้อ านาจมหาชนได้ ลักษณะการใช้อ านาจมหาชนของฝ่ายปกครองจึงเป็นการใช้
อ านาจเหนือที่อาจไปกระทบต่อปัจเจกบุคคลได้ และโดยที่ภาระหน้าท่ีของรัฐสมัยใหม่ได้มีการ
ขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวางแต่เดิมนั้นรัฐมีภาระหน้าท่ีที่เรียกว่าเป็นรัฐเฝ้ายาม กล่าวคือ รัฐมี
ภาระหน้าที่ส าคัญอยู่ 2 ประเภท คือดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และดูแลความมั่นคง
ของประเทศจากการรุกล้ าของศัตรูภายนอกประเทศ ต่อมาภารกิจของรัฐได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง
นอกเหนือจากภาระหน้าที่ 2 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว รัฐสมัยใหม่ได้ขยายภารกิจในการเข้าไป
ด าเนินการสาธารณะต่าง ๆ มากขึ้น การขยายภารกิจของรัฐดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลต่อการเพิ่ม
ภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครองมากขึ้นเช่นกัน ยิ่งฝ่ายปกครองมีภาระหน้าที่มากเพียงใดการใช้อ านาจ
มหาชนของฝ่ายปกครองท่ีจะไปกระทบต่อสิทธิของประชาชนก็มีมากขึ้นเพียงนั้น และด้วยเหตุนี้
เองจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมฝ่ายปกครอง (วีระพงษ์ บุญญานุสนธ์ิ, 2549, หน้า 31-34) 
 ในทางหลักการของกฎหมายมีเหตุผลอย่างน้อย 5 ประการ ท่ีจะต้องควบคุมตรวจสอบ
ฝ่ายปกครอง ซ่ึงเหตุผลทั้ง 5 ประการนี้ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจาหลักนิติรัฐ กล่าวคือ หลักการแบ่งแยก
อ านาจ หลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและ
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เสรีภาพของประชาชน หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา และหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของฝ่ายตุลาการ 
  1.1 หลักแบ่งแยกอ านาจ 
  หลักแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานส าคัญของหลักนิติรัฐ เพราะนิติรัฐไม่อาจจะสถาปนา
ขึ้นมาได้ ภายใต้ระบบการปกครองท่ีไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ และระบบการปกครองท่ีไม่มีการ
ควบคุมตรวจสอบซ่ึงกันและกันระหว่างอ านาจภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายตุลาการ จะต้องสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซ่ึงกันและกันได้ ท้ังนี้เพ่ือให้เกิด
การถ่วงดุลกันระหว่างอ านาจ ดังนี้ 
  ก. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางนิติบัญญัติ 
  การกระท าทางนิติบัญญัติ คือ การใช้อ านาจนิติบัญญัติออกกฎหมาย คือฝ่ายนิติบัญญัติ
ไม่อาจออกกฎหมายมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ เว้นแต่ที่รัฐธรรมนูญให้อ านาจกระท า
ได้ โดยกฎหมายนั้นต้องมาจากประชาชนหรือผู้แทนของประชาชน หากมีการกระท าของฝ่ายนิติ
บัญญัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ปัญหาว่าฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ฝ่าย
ตุลาการกล่าวคือจะศาลจะเป็นผู้ช้ีขาดว่ากฎหมายที่ออกมานั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
  ข. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางตุลาการ 
  การกระท าทางตุลาการ คือการใช้อ านาจตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดีต่าง ๆ 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าฝ่ายทางตุลาการในรัฐนิติรัฐ คือ มีหลักประกันความเป็น
อิสระของตุลาการ เพราะตุลาการเป็นผู้ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยการยกเลิกหรือเพิกถอน
การกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  อย่างไรก็ตาม แม้องค์กรตุลาการจะเป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย แต่
องค์กรตุลาการก็ต้องตกอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายด้วย กล่าวคือ ตุลาการต้องวินิจฉัยชี้
ขาดคดีไปตามตัวบทกฎหมาย ในระบบกฎหมายจึงต้องมีกลไกในการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางฝ่ายตุลาการ  
  ค. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางบริหาร 
  ฝ่ายบริหารแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ รัฐบาลกับฝ่ายปกครอง หลักแห่งความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติการทางปกครอง หรือนิติกรรมทางปกครองท่ีจะกระทบต่อสิทธิของปัจเจกชนต้องมีกฎหมาย
ให้อ านาจ ถ้าการกระท าทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีกระบวนการควบคุม เช่น ถ้าเป็นนิติ
กรรมทางปกครองท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ก็จะมีการยกเลิกเพิกถอน และถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่
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เอกชน ฝ่ายปกครองก็ต้องรับผิดด้วย หากเป็นการปฏิบัติการทางปกครองท่ีมิชอบด้วยกฎหมายและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนฝ่ายปกครองต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย (มานิตย์ จุมปา, 2546, 
หน้า 72-73) 
  1.2 หลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 
  หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครองถือเป็นหลักย่อยของหลักนิติรัฐหลัก
หนึ่งโดยหลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครองเป็นการเชื่อมโยงหลักรัฐนิติรัฐเข้ากับหลัก
ประชาธิปไตย กล่าวคือ การใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่
ออกโดยองค์การนิติบัญญัติ อันเป็นองค์กรที่มีพื้นมาจากตัวแทนของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรากฎหมายที่กระทบสิทธิหรือจ ากัดสิทธิของประชาชนนั้น 
จะต้องผ่านความเห็นชอบของตัวแทนประชาชน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนด
ไว้ 
  1.3 หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  เป็นหลักย่อยของหลักนิติรัฐอีกหลักหนึ่ง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายต่างยอมรับ
ความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนไปตามความประสงค์ของ
บุคคลนั้น ๆ ดังนั้นเพื่อเห็นแก่ความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละ
คน รัฐจึงต้องให้ความเคารพต่อแดนของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดยอ านาจรัฐจะกระท าได้เมื่อมีกฎหมายซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
ตัวแทนของประชาชนให้อ านาจกระท าการดังกล่าว 
  ประเภทของการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง 
  การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง หมายถึง การตรวจสอบฝ่ายบริหารที่อาจ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการแก้ไขความเสียหายท่ีเกิดแก่ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ เกิดความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการกระท าของฝ่ายบริหาร ท้ังท่ีเป็นการควบคุม
ภายในโดยฝ่ายบริหารและการควบคุมภายนอก เช่น ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรม หรือโดย
ประชาชน เป็นต้น 
  เนื่องจากการแบ่งลักษณะการควบคุมฝ่ายปกครองก็เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะต่าง ๆ 
จึงสมควรแบ่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน และการควบคุมฝ่าย
ปกครองแบบแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1. การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน เป็นการควบคุมฝ่ายปกครองไม่ให้กระท า
การที่ขัดต่อกฎหมาย หรือท าให้เสียหายต่อสิทธิของประชาชนก่อนที่จะมีการกระท าทางปกครอง 
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กล่าวคือ เป็นการควบคุมเป็นระยะตระเตรียมการก่อนที่ฝ่ายปกครองจะมีค าส่ัง หรือการกระท าอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง การควบคุมแบบนี้แยกออกได้ 3 แบบ คือ 
   ก. การควบคุมโดยองค์กร 
   ข. การควบคุมโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
   ค. การควบคุมโดยให้ประชาชนรับรู้ และเข้าถึงเอกสารราชการ และการให้เหตุผล
ในค าส่ังทางปกครอง 
   2. การควบคุมแบบแก้ไข เป็นการควบคุมหลังจากที่มีการออกค าส่ังทางปกครอง 
อนุมัติ อนุญาต ให้ด าเนินกิจการโครงการต่าง ๆ แล้ว แม้ว่าจะมีการควบคุมแบบป้องกันดีแล้ว แต่
หากไม่มีการควบคุมแบบแก้ไขอีกชั้นหนึ่ง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและความชอบธรรมใน
การบริหารงานของฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจมีหลักประกันที่เพียงพอแน่นอน นอกจากนี้ในการ
ควบคุมแบบป้องกัน ประชาชนผู้เสียหายยังไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อีกด้วย ดังนั้น การ
ควบคุมแบบแก้ไขจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส่งเสริมให้การควบคุมแบบป้องกันมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อาจแบ่งการควบคุมแบบแก้ไขได้เป็น 2 ประเภท คือ ภายในและการควบคุมภายนอก 
   3. การควบคุมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน
โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เหตุผลของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการก่อนมีการ
กระท าทางปกครองนั้นอาจพิจารณาได้ 3 ประการ คือ 
   ประการแรก เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบุคคลที่อาจจะเสียหาย 
   ประการที่สอง เพื่อสาธารณะประโยชน์เอง เพราะจะท าให้สามารถประเมินความ
ต้องการและความรู้สึกของผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
   ประการที่สาม เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร ท้ังนี้เพ่ือให้วิธีการกระท าในทาง
ปกครองไม่มีลักษณะส าเร็จรูป แต่จะเป็นการหาวิธีปรองดองกัน 
   รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งออกได้ 3 ประการ คือ 
   1.วิธีการโต้แย้ง วิธีนี้เป็นกรณีที่ถือหลักว่า บุคคลที่อาจได้รับความเสียหายจากการ
กระท าในทางปกครองย่อมมีสิทธิที่จะโต้แย้งป้องกันสิทธิของตนก่อนที่จะมีการกระท านั้น เป็น
กรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่จะเสียหายโดยตรง ไม่ใช่เกี่ยวกับบุคคลจ านวนมากซ่ึงจะเป็นการใช้วิธี
อ่ืน 
   2. การปรึกษาหารือ  ฝ่ายปกครองจะด าเนินการปรึกษาโดยผ่านตัวแทนของกลุ่ม
บุคคลเหล่านั้น มีบางกรณีที่ท าเป็นแบบสอบถาม หรือการสุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของการปรึกษา
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ก็เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆอันเป็นประโยชน์ก่อนการด าเนินการ จึงถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งในการคุ้มครอง
สิทธิประชาชน 
   3. การไต่ส่วนทั่วไป เป็นการสอบถามกับผู้เสียหายโดยตรง โดยไม่ค านึงถึงว่ากลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะมีจ านวนมากน้อยเพียงไร การไต่ส่วนนี้นอกจากจะมีกฎหมายบัญญัติให้ฝ่าย
ปกครองต้องท า ฝ่ายปกครองยังสามารถริเริ่มท าได้เองด้วย ซ่ึงแยกการไต่ส่วนออกเป็น 3 แบบใหญ่ 
ๆ คือ 
   ก. แบบที่เกี่ยวกับการกระท าทางปกครอง มีลักษณะทั่วไปบังคับต่อทุกคน ถ้า
โครงการนั้นมีการคัดค้านมาก ก็เป็นไปได้ว่าฝ่ายปกครองจะต้องล้มเลิก 
   ข. เป็นไปในทางลักษณะในทางปกครอง ในกรณีที่จะมีค าส่ังอันขัดขวางหรือ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิของประชาชนบางส่วน เช่นการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
การจัดรูปท่ีดินเพื่อการกสิกรรม เป็นต้น 
   ค. เป็นลักษณะกึ่งพิพาท คือฝ่ายปกครองจะอยู่ในฐานะคนกลางระหว่างกลุ่ม
เอกชน หรือกลุ่มเอกชนกับเจ้าหน้าที่ อ านาจท าค าส่ัง กรณีพบได้ในอเมริกาซ่ึงค าส่ังทางปกครอง
จ านวนมากจะออกมาได้ ก็เมื่อมีการฟังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว และในอังกฤษในการใช้วิธีนี้ในการ
ครอบคลุมถึงการด าเนินงานของการบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การสาธารณสุข เป็นต้น 
  1.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 
  หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาเป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
ฝ่ายปกครองออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้มีลักษณะดังนี้  (ขนบ 
มากบุญ, 2549, หน้า 11-12) 
   1. หลักความแน่นอนของกฎหมาย  เป็นหลักการที่หลีกเล่ียงความไม่แน่นอนใน
การบังคับใช้กฎหมาย เป็นการเรียกร้องให้บัญญัติกฎหมายที่มีความแน่นอนเพียงพอที่จะให้บุคคล
ในสังคมสามารถทราบได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายใดที่ต้องค านึงถึงหากเขาจะกระท าการอันใด
อันหนึ่ง และกฎหมายดังกล่าวมีข้อเรียกร้องอย่างใด จากข้อเรียกร้องดังกล่าวบุคคลจึงสามารถจะ
ก าหนดการกระท าของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และท าให้แน่ใจว่าการกระท าของ
ตนไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
    1.1 หลักความชัดเจนของกฎหมาย  เป็นการเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารในการออกกฎหมายล าดับรอง ในการบัญญัติกฎหมายต้องมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อให้
บุคคลสามารถก าหนดพฤติกรรมของตนเองภายใต้สภาพการณ์ในทางกฎหมายเรื่องนั้นได้ ตามหลัก
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นิติรัฐมิได้ห้ามในการที่จะบัญญัติ “ถ้อยค าในทางกฎหมายที่ขาดความชัดเจน ” และการบัญญัติถึง 
“เงื่อนไขทั่วไป” 
    1.2 หลักคุ้มครองความสุจริต เป็นการเรียกร้องต่อฝ่ายปกครอง กรณีการยกเลิก
เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีให้ประโยชน์แก่ผู้รับนิติกรรมทางปกครอง ถ้าผู้รับนิติกรรมทาง
ปกครองเชื่อโดยสุจริตว่า นิติกรรมทางปกครองนั้นออกโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังเมื่อได้ชั่ง
น้ าหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะ ในกรณีการยกเลิกนิติกรรมทางปกครองกับความสุจริตของ
บุคคลนั้นแล้ว เห็นควรที่จะคุ้มครองบุคคลดังกล่าว กรณีนี้ให้ใช้หลัก ความคุ้มครองความสุจริตของ
ผู้รับนิติกรรมทางปกครองเพื่อคุ้มครองบุคคลดังกล่าว 
   2. หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง  เป็นการเรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้
บังคับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะการย้อนหลังกลับไปเป็นโทษต่อเหตุการณ์
ที่ได้ส้ินสุดแล้ว โดยการมีผลย้อนหลังของกฎหมาย อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 
    2.1 การมีผลย้อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย หรือการมีผลย้อนหลังในผลของ
กฎหมาย ได้แก่ กรณีข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งได้ผ่านไปแล้ว เพราะกฎหมายได้บัญญัติให้มีผลกับ
ข้อเท็จจริงที่ได้ส้ินสุดไปแล้ว เช่น การเพิ่มอัตราเบี้ยบ านาญ โดยให้มีผลย้อนหลังโดยแท้ย่อมหมาย 
ความว่า ผู้รับบ านาญเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาท่ีผ่านไป ตามท่ีกฎหมายให้มีผลย้อนหลังไปถึง 
    2.2 การมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ หมายถึง กรณีกฎหมายได้เช่ือมโยงกับข้อเท็จ 
จริงที่ได้เกิดขึ้นในอดีต แต่ข้อเท็จจริงนั้นยังมิได้ส้ินสุดลงในขณะที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ และ
กฎหมายได้บัญญัติให้มีผลส าหรับข้อเท็จจริงนั้นในอนาคต เช่น ในกรณีการเพิ่มอัตราเบี้ยบ านาญ
ส าหรับผู้มีสิทธิได้รับบ านาญ โดยมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ กรณีนี้ให้มีผลนับจากวันที่กฎหมายมี
ผลใช้บังคับ 
   3. หลักพอสมควรแก่เหตุ หรือหลักความได้สัดส่วน ถือเป็นหลักกฎหมายมหาชน
ทั่วไป ท่ีมิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นหลักกฎหมายส าคัญในการตรวจสอบการ
กระท าท้ังหลายของรัฐ มีผลต่อความสมบูรณ์ หรือความชอบด้วยกฎหมายของการกระท านั้น ๆ 
หลักความได้สัดส่วนมิได้มุ่งเฉพาะจ ากัดการแทรกแซงของรัฐเท่านั้น แต่เป็นหลักการทางเนื้อหาท่ี
ห้ามมิให้มีการใช้อ านาจอย่างอ าเภอใจ และยังเป็นหลักการที่ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลด้วย 
  1.5 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย
ตุลาการเป็นความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการตามหลักความเสมอภาคของการใช้กฎหมายที่
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เท่าเทียมกัน โดยถือว่า เป็นหลักความเสมอภาคในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงรูปแบบการใช้
กฎหมายตามหลักความเสมอภาค มีดังนี้ (ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 8-10) 
   1. ความผูกพันของฝ่ายตุลาการในทางปฏิเสธ  หมายความว่า ฝ่ายตุลาการต้องไม่
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เรียกว่า ความผูกพันของฝ่าย
ตุลาการในทางปฏิเสธ เป็นความผูกพันที่จะต้องไม่พิจารณาพิพากษาให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย โดยหมายความว่า บุคคลมีสิทธิเรียก ร้องมิให้มีการใช้กฎหมายแตกต่างไปจาก
บทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติในลักษณะของการใช้บังคับในเรื่องนั้น คือฝ่ายตุลาการ
จะต้องไม่ใช้กฎหมายให้เป็นไปตามองค์ประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 
   2. ความผูกพันของฝ่ายตุลาการที่จะต้องใช้กฎหมายเท่าเทียม  หมายความว่า ฝ่าย
ตุลาการมีความผูกพันต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ บุคคลมีสิทธิเรียกร้องอย่างเท่า
เทียมกันในการที่จะให้ฝ่ายตุลาการใช้บทบัญญัติกฎหมายให้ตรงกับข้อเท็จจริงในกรณีของตน เป็น
การเรียกร้องฝ่ายตุลาการยอมรับการผูกพันตนอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมาย แม้กฎหมายจะบัญญัติให้
ค านึงถึงข้อเท็จจริงที่เป็นลักษณะพิเศษกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม 
   3. ความผูกพันของฝ่ายตุลาการที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง  
หมายความว่า ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง กล่าวคือ บุคคลย่อมมี
สิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันต่อฝ่ายตุลาการ ในกรณีกฎหมายบัญญัติให้มีการใช้ดุลพินิจโดย
เรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ท้ังส้ิน 

 2. หลักการด าเนินการของฝ่ายปกครอง 
 ในการด าเนินการของฝ่ายปกครองในการวางและจัดท าผังเมือง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง ฝ่ายปกครองต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์เอกชนให้มีความสมดุลซ่ึงกันและกัน โดย
มีข้อพิจารณาตามหลักการนิติรัฐ 4 ประการ คือ (สมยศ เชื้อไทย, 2552, หน้า 41-42) 
  1. ต้องวินิจฉัยให้ประโยชน์มหาชนและประโยชน์เอกชนให้มีความสอดคล้องกันมาก
ที่สุด 
  ในการด าเนินการของฝ่ายปกครอง จะต้องด าเนินให้ประโยชน์มหาชนและประโยชน์
เอกชนมีความประสานกลมกลืนกัน  
  2. ประโยชน์มหาชนอยู่เหนือประโยชน์เอกชน  ประโยชน์ของมหาชนย่อมอยู่เหนือ
ประโยชน์เอกชน เพราะเป็นประโยชน์ที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ ส่วนประโยชน์เอกชนนั้นเป็น
ประโยชน์ของแต่ละคน 
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  3. ประโยชน์เอกชนพึงสละเพื่อประโยชน์มหาชนเพียงขนาดเท่าที่จ าเป็น  แม้จะถือว่า
ประโยชน์มหาชนอยู่เหนือประโยชน์เอกชน แต่ก่อนที่จะอ้างความสูงสุดของประโยชน์มหาชนไป
บังคับตัดรอนสิทธิหรือประโยชน์ของเอกชนนั้น จะต้องพิเคราะห์อย่างรอบคอบท่ีจะไม่ท าให้
เอกชนเสียเปรียบโดยไม่จ าเป็น กล่าวคือ จะใช้หลักนี้ต่อเมื่อมีกรณีเป็นปรปักษ์ระหว่างประโยชน์
ทั้งสองอย่างแท้จริง และไม่มีทางท่ีจะประสานให้ประโยชน์ดังกล่าวสอดคล้องกันได้อย่างแท้จริง
ตามหลักประการแรก กล่าวคือ แม้จะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเสมอ เมื่อ
ไม่มีวิธีที่จะด าเนินงานมหาชนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้โดยไม่กระทบถึงสิทธิของเอกชนแล้ว การ
ด าเนินงานมหาชนที่ถูกต้องจะเลือกเอาวิธีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกชนน้อยที่สุด  
  4. เอกชนผู้ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพึงได้รับค่าชดเชย
ความเสียหาย เมื่อเอกชนต้องยอมรับความเสียหายเป็นพิเศษ เนื่องจากกิจการที่ท าไปเพื่อประโยชน์
ส่วน รวม มิใช่เพราะความผิดของตน แต่เพราะคุณค่าท่ีเหนือกว่าของรัฐฝ่ายปกครองจะต้องด าเนิน 
การให้เอกชนผู้เสียหายนั้นได้รับค่าชดเชย การที่จะอ้างเอาประโยชน์มหาชนไปลบล้างประโยชน์
ของเอกชนโดยไม่พิเคราะห์ถึงความผิดของเอกชนย่อมเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยหลักความ
ยุติธรรม ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญจึงต้องประกันสิทธิของบุคคลให้ได้รับค่าทดแทน 

แนวความคิด กระบวนการ วิธีการเยียวยาการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาบางประการในการจ ากัด
สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน จากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ส่งผลให้ที่ดิน
ในเขตดังกล่าวไม่อาจใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง ซ่ึงเป็นการสร้างภาระในทรัพย์สินให้กับประชาชนอยู่ไม่น้อย เนื่อง
ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่ประกาศใช้ผังเมืองรวม หากภาครัฐพิจารณาถึงในแง่เศรษฐกิจของประชาชนแล้ว 
การจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน ย่อมเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ที่ปัจจุบันนานาประเทศต่างให้การยอมรับสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น และ
หากเป็นการจ ากัดสิทธิที่กระทบสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของประชาชนจนเกินควรแล้ว ผู้
ศึกษาจึงเห็นว่า ภาครัฐสมควรที่จะมีมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูก
จ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อชดเชยความเสียหายในบางส่วนที่ประชาชนได้รับ โดยผู้ศึกษา
จะกล่าวถึง แนวความคิดเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย กระบวนการเยียวยาความเสียหาย และ
วิธีการเยียวยาความเสียหาย ดังนี้ 

 1. แนวความคิดในการเยียวยา 
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 เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อเนื่องมาถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาเป็นแนวความคิด
นิติรัฐในคริสต์ศตวรรษที่ 20 กล่าวคือแนวความคิดเสรีนิยมท าให้เริ่มการยอมรับการที่ประชาชนมี
อ านาจฟ้องฝ่ายปกครองต่อศาลเพื่อให้ศาลควบคุมตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครองว่าชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ในระยะแรกประชาชนจะฟ้องฝ่ายปกครองได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติของ
กฎหมายรองรับอ านาจนี้ไว้โดยเฉพาะ ฉะนั้นประชาชนย่อมไม่มีอ านาจฟ้องฝ่ายปกครอง เรียกว่า
อ านาจฟ้องคดีตามที่กฎหมายบัญญัติเฉพาะราย ส่วนแนวความคิดนิติรัฐเรียกร้องหลักการแบ่งแยก
อ านาจ ดังนั้น การกระท าของฝ่ายปกครองซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในอ านาจบริหาร จะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมตรวจสอบของศาล  
 ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าการกระท าทุกอย่างของฝ่ายปกครองจะถูกฟ้องร้องต่อศาลได้ แต่เฉพาะนิติ
กรรมทางปกครองเท่านั้นที่อาจถูกฟ้องร้องต่อศาลได้ ทั้งนี้โดยไม่ต้องพิจารณาว่า จะมีบทบัญญัติใน
กฎหมายปกครองพิเศษ เฉพาะเรื่องรองรับอ านาจฟ้องนี้ไว้โดยเฉพาะหรือไม่ เรียกหลักการฟ้องคดี
นี้ว่า หลักอ านาจฟ้องคดีปกครองอย่างกว้าง รัฐเสรีประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้ยึดหลักอ านาจฟ้องคดี
ปกครองอย่างกว้าง และศาลมีอ านาจควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรม
ทางปกครอง แต่ไม่มีอ านาจเข้าไปวินิจฉัยในเนื้อหาของดุลพินิจฝ่ายปกครอง  (กมลชัย รัตนสกาว -
วงศ์, 2545, หน้า 150-153) เนื่องจากฝ่ายปกครองจะมีการควบคุมดุลพินิจของฝ่ายปกครองภายใน 
อันเป็นขั้นตอนในการให้ความคุ้มครองประชาชนจากการอุทธรณ์ภายในอีกล าดับหนึ่ง ซ่ึงผู้ศึกษา
จะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 2. กระบวนการเยียวยา 
 การคุ้มครองสิทธิของประชาชนต่อการกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายใต้หลักนิติ
รัฐ ซ่ึงประกอบด้วย หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการกระท าของฝ่ายปกครองจะต้องชอบด้วย
กฎหมาย ก่อให้เกิดความคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ระบบการคุ้มครองสิทธิของประ 
ชาชนในนิติรัฐ อาจแบ่งการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , 
2545, หน้า 152) 
  1. การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงป้องกัน เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ภายในอ านาจบริหารส่วนของฝ่ายปกครอง โดยให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนก่อนที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะออกนิติกรรมทางปกครอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนต่อการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่เริ่มด าเนิน การรับเรื่อง สืบหาข้อเท็จจริง ปรับข้อเท็จจริงที่
ยุติเข้ากับข้อกฎหมาย เช่น ค าส่ัง หรือใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องกระท า
การทุกขั้นตอนโดยชอบด้วยหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ และชอบด้วยกฎหมายสารบัญญัติทาง
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ปกครอง ท านองเดียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
  2. การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงแก้ไข  เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกนิติกรรมทางปกครองแล้ว อันมีผลไปกระทบสิทธิ หรือ
โต้แย้งสิทธิของประชาชน ซ่ึงได้แก่การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรที่ใช้อ านาจบริหารภายในฝ่าย
ปกครองประการหนึ่ง และการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการอีกประการหนึ่ง 
กล่าวคือ องค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการหรือศาลจะควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายสาร
บัญญัติ และวิธีสบัญญัติของนิติกรรมทางปกครอง ส่วนการควบคุมการตรวจสอบภายในของฝ่าย
ปกครองนั้นจะควบคุมตรวจสอบท้ังความชอบด้วยกฎหมาย และความชอบด้วยวัตุประสงค์ เนื้อหา
ของการใช้ดุลพินิจของนิติกรรมทางปกครอง 
   2.1  กระบวนการเยียวยาความเสียหายภายในฝ่ายปกครอง  ในการด าเนินกิจกรรม
ทางปกครองนั้น รัฐสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติอาจก าหนดให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้อง
ผูกพันตนต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ เมื่อมีองค์ประกอบส่วนเหตุเกิดขึ้นครบถ้วน องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมต้องมีหน้าที่กระท าการตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเรียกว่า “อ านาจผูกพัน” 
และ “อ านาจดุลพินิจ” ดังนี้  
    1. อ านาจผูกพัน อ านาจผูกพัน เป็นอ านาจที่ให้แก่ฝ่ายปกครอง โดยบัญญัติไว้
ล่วงหน้าว่า เมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้เกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายปกครอง
จะต้องใช้อ านาจกระท าการและต้องกระท าการโดยมีเนื้อความตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น เมื่อ
ก าหนดว่า ชายและหญิงซ่ึงยื่นค าร้องขอจดทะเบียนสมรส มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
การสมรสครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว นายทะเบียนครอบครัวจะต้องจด
ทะเบียนสมรสให้แก่ผู้ร้องเสมอ จะเห็นได้ว่า อ านาจผูกพันคือหน้าที่ แต่เหตุที่ยังคงเรียกว่า เป็น
อ านาจก็เนื่องจากการกระท าท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นี้ กฎหมายยอมรับว่า มีผลสมบูรณ์ใช้บังคับ
ได้  
    2. อ านาจดุลพินิจ อ านาจดุลพินิจ เป็นอ านาจที่กฎหมายให้แก่ฝ่ายปกครอง โดย
บัญญัติให้ฝ่ายปกครองสามารถเลือกปฏิบัติและตัดสินใจด้วยตนเองตามความรับผิดชอบ และ
ภายในขอบเขตแห่งกฎหมายนี้ อาจมีการปฏิบัติและการตัดสินใจได้หลายอย่าง และแต่ละอย่างชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นกัน การก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจนี้ เนื่องจากความคิดในเรื่อง
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นกรณี 
ๆ ไป ท าให้การใช้กฎหมายมีความยืดหยุ่นสอดคล้องและเป็นธรรมกับข้อเท็จจริงเฉพาะรายได้ เป็น
การค านึงถึงความยุติธรรมเฉพาะคดี ซ่ึงเรื่องอ านาจดุลพินิจนี้เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ (ขนบ มาก -
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บุญ, 2549, หน้า 19) 
   ดังนั้นในการใช้อ านาจดุลพินิจขององค์กรฝ่ายปกครองนอกจากจะต้องใช้อ านาจ
อย่างแท้จริงแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองยังจะต้องใช้อ านาจอย่างมีเหตุผล (reasonable) กล่าวคือ การใช้
อ านาจให้เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วน (Principle of Propertionality) เพื่อให้การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของราษฎรเป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็นต่อการรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์มหาชน ซ่ึงหลักแห่ง
ความได้สัดส่วนนี้มีสาระส าคัญประกอบด้วยหลักเกณฑ์ย่อย ๆ 3 หลักคือ  (Mahendra P Singh, pp. 
88-92 อ้างถึงใน เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2538, หน้า 28) 
    1. หลักแห่งความเหมาะสม ( Principle of Suitability) เป็นหลักที่บังคับให้
องค์กรฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจเลือกกระท าการที่อยู่ในวิสัย จะท าให้เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่
ให้อ านาจปรากฏเป็นจริงได้ ในทางปฏิบัติการกระท าการใดซ่ึงไม่อาจท าให้เจตนารมณ์หรือความ
มุ่งหมายของกฎหมายฉบับที่ให้อ านาจปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้ย่อมเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบ เช่น 
ในกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันให้อ านาจองค์กรฝ่ายปกครองออกค าส่ังมาตรการโน้ม
น้าวให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง มาตรการเช่นนี้มิใช่มีลักษณะ
บังคับ เพียงแต่ว่าราษฎรคนใดปลูกพืชชนิดที่ฝ่ายปกครองก าหนดไว้ในท้องท่ีนั้นก็จะได้รับความ
ช่วยเหลือบางอย่างจากรัฐบาล ถ้าองค์กรฝ่ายปกครองออกมาตรการโน้มน้าวให้ราษฎรปลูกพืชชนิด
หนึ่งในท้องท่ีซ่ึงสภาพอากาศไม่อ านวยให้พืชงอกงามได้ ก็แสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ (Decision, 1908, p. 419 อ้างถึงใน เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 
2538, หน้า 28) 
    2. หลักแห่งความจ าเป็น ( Principle of necessity) หมายความว่าบรรดาการ
กระท าหลาย ๆ การกระท าซ่ึงล้วนแล้วแต่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่ให้อ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกัน องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องใช้ดุลพินิจเลือกการกระท าท่ี
มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของราษฎรน้อยที่สุด เช่น ในกฎหมายของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสให้อ านาจนายกเทศมนตรีออกค าส่ังห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดงานชุมนุมสาธารณะ ถ้า
ปรากฏว่าการชุมนุมสาธารณะที่มุ่งหมายจะจัดนั้นอาจน ามาซ่ึงความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในเขต
เทศบาล นาย Benjamin จะจัดการประชุมโฆษณาความคิดบางอย่างในเขตเทศบาลหนึ่งซ่ึงเคยจัด
มาแล้วในท้องท่ีอ่ืน ๆ และปรากฏว่ามีชาวบ้านมาประท้วง นายกเทศมนตรีจึงห้ามมิให้จัดโดยอ้างว่า 
การชุมนุมสาธารณะนั้นน่าจะน ามาซ่ึงความไม่สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ศาลปกครองของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศ ส พิพากษาเพิกถอนค าส่ังห้ามดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า จริงอยู่การชุมนุม
สาธารณะอาจน ามาซ่ึงความไม่สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล แต่นายกเทศมนตรีสามารถรักษาความ
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สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลได้โดยใช้มาตรการอ่ืนที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
น้อยกว่าการออกค าส่ังห้ามชุมนุมสาธารณะ การห้ามชุมนุมจึงไม่ใช่มาตรการที่จ าเป็นอันจะขาดเสีย
มิได้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ยังมีมาตรการอ่ืนที่จ ากัดเสรีภาพการชุมนุมน้อย
กว่านี้ แต่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้เช่นกัน (คดี C.E., 1933, p. 541 อ้างถึงใน เอกบุญ  
วงศ์สวัสดิ์กุล, 2538, หน้า 29)  
    3. หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ  (Principle of 
proportionality in the narrow sense) เป็นหลักที่เรียกร้องให้กระท าการโดยอยู่ภาวะสมดุล กล่าวคือ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการให้เป็นไปตามค าส่ังหรือมาตรการนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการบังคับให้เป็นไปตามค าส่ังหรือมาตรการนั้น นั่นคือองค์กรฝ่ายปกครอง 
จะต้องช่ังน้ าหนักผลได้และผลเสีย แล้วเลือกเอาค าส่ังมาตรการที่สมดุล (เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล , 
2538, หน้า 30)  
   หลักนี้บังคับให้องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร ก าหนดมาตรการที่สามารถด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อ านาจได้จริง แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ราษฎรน้อยที่สุด และห้ามมิให้องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารออกมาตรการใด ๆ ซ่ึงหากได้บังคับใช้
แล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมากไม่คุ้มกับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ราษฎร หลักการนี้
หมายความว่า องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารมีอ านาจจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรเท่าที่จ าเป็นแก่
การด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้น การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ หรือ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบธรรม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้ และเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพมิได้” (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2553, หน้า 279) 
   บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากค าส่ังทางปกครองสามารถร้องขอให้หน่วยงานของ
ฝ่ายปกครองซ่ึงเป็นผู้ท่ีออกค าส่ังทางปกครองนั้น หรือหน่วยงานของฝ่ายปกครองระดับสูงขึ้นไป 
ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้ออกค าส่ังทางปกครอง โดยการยื่นอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์
ต่อหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือให้มีผลการด าเนินการพิจารณาตรวจสอบทบทวนค าส่ังทางปกครอง อัน
อาจน าไปสู่การยกเลิกเพิกถอนค าส่ังทางปกครองได้ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2546, หน้า 50-51) 
   ในบรรดาองค์กรภาครัฐทั้งหมด องค์กรฝ่ายปกครองเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
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ประชาชนมากที่สุด เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และในการด าเนินการของฝ่ายปกครอง
ในบางเรื่องก็อาจมีการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงในพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ในมาตรา 70 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์ไว้ ดังนี้ 
   ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ อาจอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับค าส่ัง หรือหนังสือแจ้ง
ความ ในกรณีต่อไปนี้ 
    (1) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม 
มาตรา 27 วรรคสอง 
    (2) การปฏิเสธหรือส่ังการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดิน หรือที่จะก่อสร้าง
อาคารตามมาตรา 35 
    (3) การส่ังให้รื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 55 
    (4) การคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อ หรือย้ายอาคารตามมาตรา 57 วรรคสอง หรือ
มาตรา 58 
    (5) การก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 59 
    (6) การกันเงินค่าตอบแทนไว้ตามมาตรา 61 
    (7) การก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 62 
    (8) การจัดให้ท าหรือวางท่อน้ า ทางระบายน้ า สายไฟฟ้า หรือส่ิงอ่ืนซ่ึง
คล้ายคลึงกันตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง และการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ท่ีดินตาม
มาตรา 68 วรรคสอง  
   การอุทธรณ์กรณี (4) และ (6) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วน
ท้องถ่ิน ในกรณี (1) (2) (3) (5) (7)และ (8) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 
   ซ่ึงมาตรา 70วรรคหนึ่ง และวรรคสอง เป็นการบัญญัติหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และ
จ าแนกประเภทการอุทธรณ์ว่ากรณีใดที่จะอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วน
ท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยก าหนดระยะอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับค าส่ัง 
หรือหนังสือแจ้งความ  
   2.2 กระบวนเยียวยาทางองค์กรศาล  ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายปกครองไม่
เพียงแต่ท าให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีความสัมพันธ์กับองค์กรนิติบัญญัติในฐานะที่ตนเป็นผู้
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่องค์กรนิติบัญญัติตราขึ้นเท่านั้น แต่ยังท าให้องค์กรฝ่ายมี
ความสัมพันธ์กับองค์กรตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท าทางปกครองจะมีผลบังคับได้จริง ก็โดยการที่มีองค์กรอ่ืนมาควบคุมตรวจสอบการใช้
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กฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองมิให้ใช้อ านาจนั้นสร้างความไม่เป็นธรรม หรือกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนโดยปราศจากเหตุผลทางกฎหมาย และหากมีการใช้อ านาจดังกล่าว
ไปแล้ว องค์กรนั้นก็จะต้องมีอ านาจแก้ไขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได้ด้วย ในรัฐนิติรัฐ องค์กร
ตุลาการมีบทบาทในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง และการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการล่วงละเมิดโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น (วรเจตน์ ภาคี-
รัตน์, 2546, หน้า 50-51) 
   ในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 84 ก ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2542 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือ “ให้มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีข้อพิพาทของกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ หรือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระท าหรือละเว้นการกระท าท่ีหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซ่ึงตามอ านาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าว เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกกฎ หรือค าส่ังทางปกครอง การกระท าละเมิดในทางปกครอง หรือการท าสัญญาทาง
ปกครอง อันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน...” (ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า33) 
 
   ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 การกระท าทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาหรือมี
ค าส่ังของศาลปกครองช้ันต้น มีดังนี้ 
    1) เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
    2) กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎ ค าส่ัง หรือการกระท าอ่ืน
ใด 
    3) ผู้กระท าได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเกี่ยวกับ 
     (1) ไม่มีอ านาจ 
     (2) นอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
     (3) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
     (4) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
     (5) ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน 
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     (6) ไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ 
     (7) ไม่สุจริต 
     (8) มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
     (9)  มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น 
     (10) มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินควร 
     (11) มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ 
   จากมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2542 นี้ ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา หรือมีค าส่ังในเรื่องการกระท าต้อง
ชอบด้วยกฎหมาย 3 ประการ คือ  
    1. ชอบด้วยขอบอ านาจที่กระท า พิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายในด้าน
อ านาจของผู้กระท าเกี่ยวกับการกระท าท่ีไม่มีอ านาจ นอกเหนืออ านาจหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    2. ชอบด้วยรูปแบบของการกระท า พิจารณาจากรูปแบบขั้นตอนการกระท าท่ี
กฎหมายก าหนดไว้เกี่ยวกับการกระท าท่ีไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ อันเป็นสาระส าคัญ 
    3. ชอบด้วยเนื้อหาของการกระท า พิจารณาจากพฤติกรรมหรือกระบวนการที่
กระท าตามที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการกระท าท่ีไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชน
เกินควร มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบเช่น ใช้ดุลพินิจขัดต่อ
หลักความได้สัดส่วน ขัดต่อความเสมอภาค เป็นต้น (อ าพล เจริญชีวินทร์, 2544, หน้า 281)  
   ในฐานะที่เป็นองค์กรตุลาการ ศาลปกครองจะท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้กฎหมาย
ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อันส่งผลให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้อ านาจด้วยความ
ระมัดระวังและการกระท าทางปกครองมีความสอดคล้องกับกฎหมายยิ่งขึ้นนี้ ใน พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 ในมาตรา 70 วรรคสอง ได้บัญญัติหลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์โดยการยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองไว้ดังนี้ 
   เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการอุทธรณ์
แล้วแต่กรณีได้มีค าวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธิ
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในก าหนดหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้ทราบค าวินิจฉัยนั้น  
   จากกรณีข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในมาตรา 70 
วรรคสอง ได้บัญญัติวิธีการและหลักเกณฑ์ไว้ ในเรื่องการอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง ภายในระยะเวลา
หนึ่งเดือน นับแต่ได้รับทราบค าวินิจฉัยจากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถ่ิน หรือคณะ 
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กรรมการอุทธรณ์ 

 3. วิธีการเยียวยา 
 ในการด าเนินกิจกิจกรรมของฝ่ายปกครอง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
ที่เป็นเอกชนอ่ืนได้ ความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความส าคัญมากเนื่องจากในปัจจุบัน 
ฝ่ายปกครองได้เพิ่ม “การแทรกแซง” ของฝ่ายปกครองเข้าไปในด้านต่าง ๆ มาก เมื่อความเสียหาย
เกิดขึ้นก็ย่อมจะต้องมีการเยียวยาความเสียหายนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับ
ความเสียหาย ในปัจจุบันนี้ระบบความรับผิดของฝ่ายปกครองท่ีมีต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการ
กระท าของฝ่ายปกครองเอง ได้รับการยอมรับด้วยวิธีการฟ้องขอให้ฝ่ายปกครองจ่ายค่าทดแทน ซ่ึง
ฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่ท่ีจะต้องจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่เอกชนผู้เสียหาย (นันทวัฒน์  บร-
มานันท,์ 2551, หน้า176-177) 
 การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของฝ่ายปกครอง เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญประการหนึ่งของเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม เนื่องจาก
กฎหมายเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้จัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง และหาก
การกระท าดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดต่อสิทธิของประชาชนเกินควร ฝ่าย
ปกครองก็จะต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายดังกล่าว 
 
 
 
 วิธีการเยียวยาความเสียหาย แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การเยียวยาโดยวิธีการเงินและการ
เยียวยาโดยวิธีการอ่ืน ดังนี้ 
  3.1 วิธีการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีทางการเงิน การเยียวยาความเสียหายโดยวิธีทาง
การเงินเป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่
สะดวกและมีประสิทธิภาพและครอบคลุมความเสียหายท่ีประชาชนได้รับถึงแม้จะไม่อาจท าให้ผู้
ได้รับความเสียหายกลับสู่สภาพเดิมได้ แต่วิธีการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีทางการเงิน ก็ช่วยแบ่ง
เบาภาระแห่งความเสียหายให้แก่ประชาชนได้ โดยวิธีการเยียวยาดังกล่าวฝ่ายปกครองควรค านึงถึง
ความเสียหายทางด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เนื่องจากการประกาศใช้ผังเมืองในแต่ละท้องท่ีมีความ
แตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ ประชากรและผลกระทบท่ีได้รับก็มีความแตกต่าง
กันจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการก าหนดมาตรฐานการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีทาง
การเงิน ดังนั้นภาครัฐจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายมาเยียวยาความเสียหายดังกล่าว  
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  3.2 วิธีการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีการอ่ืน  เนื่องจากความเสียหายท่ีประชาชน
ได้รับ จากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มีความ
เสียหายเกิดขึ้นแก่ประชาชนอยู่มาก ซ่ึงการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนนี้ อาจเป็นวิธีเยียวยา
ร่วมกับวิธีการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหาย การ
เยียวยาความเสียหายโดยวิธีการอ่ืนนั้นอาจเป็นมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ร่วมกับ
วิธีการเยียวยาทางการเงิน เช่น มาตรการทางภาษีเพื่อเป็นการแก้ไข เยียวยา ความเสียหายให้มี
น้อยลง 


