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บทที่ 1 พื้นฐำนแนวคิดด้ำนกฎหมำย

1.1 พื้นฐำนแนวคิดด้ำนกฎหมำย
1.2 แนวคิดและพัฒนำกำรด้ำนกำรจัดกำรที่ดิน
1.3 ประวัติศำสตร์ที่ดิน



1.1 พื้นฐำนแนวคิดด้ำนกฎหมำย

ควำมเข้มข้น

ระหว่ำงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชนบท
ก็แตกต่ำงกัน

ควำมซับซ้อนและควำมหลำกหลำยทำงสังคมที่แตกต่ำงกัน



1.1 พื้นฐำนแนวคิดด้ำนกฎหมำย
นิธิ เอียวศรีวงศ์ : องค์ประกอบส ำคัญ 5 ประกำรของกฎหมำย



1.2 แนวคิดและพัฒนำกำรด้ำนกำรจัดกำรที่ดิน



1.1 มนุษย์ สังคม และกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกัน

-กำรแบ่งหน้ำที่กันท ำงำน
-กำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับสมำชิก >>> กำรรวมกลุ่มทำงสังคม

-บำงครั้ง คนหนึ่งได้ แต่คนหนึ่งเสีย >>> ควำมจ ำกัดของทรัพยำกร
(พัทยำ สำยห,ู 2540 เรื่อง กลไกทำงสังคม)

-ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มไดก้ับกลุ่มเสียผลประโยชน์

-ข้อตกลงทำงสังคมร่วมกัน >>> วัฒนธรรม สังคม และกำรเมือง



-กระบวนควำมเป็นเมือง (Urbanization) >>> กำรจัดกำรเชิงพื้นที่

-นับเป็นหนึ่งในทรัพยำกรสำธำรณะ 
ต้องมีกำรตกลงกันของสังคมแห่งนั้นด้วยเช่นกัน

1.1 มนุษย์ สังคม และกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกัน





-ตัดสินใจ ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงสุด
-ไม่สนผลกระทบระยะยำว
-สูญเสียทรัพยำกรอย่ำงถำวร

สถำนกำรณ์ทรัพยำกรจ ำกัด
ควำมต้องกำรใช้ไม่จ ำกัด

-กำรบริหำรจัดกำรเมืองมีสิ่งนี้เสมอ

กำรสร้ำงตรรกะร่วมกัน/บรรทัดฐำน
สิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ







ถ้ำกำรบริหำรที่ดินและที่อยู่อำศัยไม่ดี

“เมืองจะเป็นอย่ำงไร ?”



1.3 ประวัติศำสตร์ที่ดิน



ศักดินำ (Feudal System)
ล ำดับศักย์ตำมจ ำนวนที่นำ

เจ้ำแผ่นดิน

เชิงเศรษฐศำสตร์ 
• ที่ดินเป็นหนึ่งในปัจจัยทีส่ ำคัญ มีจ ำกัด ครอบครองได้ ควบคุมกำรผลิตได้
• Land Lord 
• กำรกระจุกตัวของที่ดิน ในกำรครอบครองเกิดอะไรขึ้น

เชิงสังคมและกำรปกครอง
• ชนชั้นปกครอง กับชนชั้นไพร่  สิทธิในกำรครอบครองต้นทุนกำรผลิต



ศักดินำ (Feudal System)
ล ำดับศักย์ตำมจ ำนวนที่นำ

เจ้ำแผ่นดิน ???



ศักดินำ (Feudal System)
รัชสมัยพ่อขุนรำมค ำแหง : ระบบเวียง วัง คลัง นำ

ควำมเป็นเมืองไม่มำกเท่ำปัจจุบัน

กำรดูแลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน >>> กรมนำ
2 หมวด
บริหำร และ ตุลำกำร



ศักดินำ (Feudal System)
รัชสมัยพ่อขุนรำมค ำแหง : ระบบเวียง วัง คลัง นำ

2 หมวด >>> บริหำร และ ตุลำกำร
บริหำร >>> จัดหำ บุกเบิกที่ดินรกร้ำง >>> ท ำนำ ท ำกิน

เขียนโฉนดแก่ผู้เข้ำบุกเบิก

ตุลำกำร >>> ป้องกันลักลอบกระท ำกำร หรือแย่งนำ
ลักเครื่องมือ ขโมยไถ ฯลฯ



ศักดินำ (Feudal System)
ปัญหำเก่ียวกับกำรออกสิทธิ์

หนังสือสิทธ์ิ ไม่อำจระงับข้อพิพำท 
โต้แย้งปัญหำเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
ข้อควำมหนังสือไม่กระจ่ำงเป็นหลักฐำนยืนยันได้

เกี่ยวข้องกับกำรเป็นภำษีตั้งแต่โบรำณ 
จังกอบ >>> เก็บเป็นสินค้ำที่จ ำหน่ำย
อำกร >>> ผลประโยชน์จำกประกอบกำร เช่น ท ำนำ ท ำสวน ของป่ำ
ส่วย >>> ของที่เรียกจำกเมืองภำยใต้กำรปกครอง
ฤชำ >>> ค่ำธรรมเนียมจำกรำษฎรได้รับประโยชน์โดยรัฐ เช่น โฉนด 



โฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย
จุดเริ่มต้นกำรท ำแผนที่และโฉนดแบบใหม่

โฉนด คือ กำรก ำหนดเขตที่ดิน ในกำรครอบครองและปกัปันทีท่ ำกิน เพื่อกำรเก็บภำษีของรัฐ 
ซึ่งมีมำแต่อดีตกำล

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีต ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่หรือขนำด

แต่ให้ควำมส ำคัญกับปริมำณผลผลิต >>> ภำษี
เกี่ยวกับเงื่อนไขด้ำนกรรมสิทธิ์และสิทธิ์กำรถือครองสมัยนั้น

เจ้ำแผ่นดินในอดีตสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้
จัดสรรคนกลุ่มใหม่เข้ำใช้ประโยชน์แทนที่เพื่อไม่มีคนใช้แล้ว 
โดยไม่ต้องแย่งกัน



โฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย
จุดเริ่มต้นกำรท ำแผนที่และโฉนดแบบใหม่

ประเทศไทย เริ่มให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่รำษฎรอย่ำงชัดเจน 
ในรัชสมัย ร.5 พ.ศ.2444 ยุคล่ำอำณำนิคมจำกต่ำงประเทศ

โฉนด 
- ตรำแดง รับรองกำรเปลี่ยนสิทธิ์
- ตรำจอง หนังสือครองที่ดิน 3 ปี กำรเก็บค่ำนำ
- ใบเหยียบย่ ำ อำยุ 1 ปี 
- สวน เก็บภำษี
- ป่ำ เพื่ออนุรักษ์



เทคโนโลยีกำรท ำโฉนดที่ดิน

ระบบที่ดินในปัจจุบัน
(กรมที่ดิน)

www.Dol.go.th



ประเภทของเอกสำรสิทธิที่ดิน (สค1,นส.2,นส.3,นส.3ก,นส.4 โฉนดที่ดิน)





เทคโนโลยีกำรท ำโฉนดที่ดิน
http://www.dol.go.th/landdoc/DocLib/RTK2562.PDF

RTK GNSS Network คืออะไร ?

http://www.dol.go.th/landdoc/DocLib/RTK2562.PDF




Assignment 1st

งำนกลุ่ม มี 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน

พระราชบญัญัตภิาษีที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
น ำเสนอหน้ำชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 10 นำที
ส่งงำนเป็น power point และ 

รำยงำน (ประกอบด้วย)
- ภำคสรุปเนื้อหำ
- ภำควิเครำะห์
- กำรอ้ำงอิง

https://asa.or.th/laws/news20190315/?fbclid=IwAR1X5gkIWFBr9NTJzuNu3nJGfafhhnK1ODNJ0rk099T-zFJjldr6REbjSSk

