
 

 

บทที่ 4 

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  

 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบทท่ีก่อนแล้วนั้น ในบทนี้ผู้ศึกษาจะศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายใน
การเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมืองของ
ประเทศไทย เพื่อน ามาวิเคราะห์ และสรุปแนวทางท่ีได้มาเสนอแนะให้มีมาตรการทางกฎหมายใน
การเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่
ประชาชนต่อไป ดังนี้ 

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและวาง
ผังเมือง 

 การด าเนินการจัดท าและวางผังเมืองเป็นการพัฒนาเมืองอันเป็นแนวนโยบายของรัฐ ซ่ึงการ
ควบคุมการพัฒนาด้านต่างๆให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจแต่ละ
ท้องถ่ินย่อมมีความแตกต่างกัน ภายใต้แผนผังและข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท่ีก าหนดให้ในแต่
ละพื้นที่ใด สามารถใช้ประโยชน์ประเภทใดได้บ้าง เช่น การก าหนดเขตเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่โล่ง ซ่ึงท าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างจ ากัด ภายใต้แผนผังและ
ข้อก าหนดที่มีรายละเอียดมากมาย ล้วนแต่มีลักษณะเป็นข้อห้าม เช่น การก าหนดประเภท ขนาด ความ
สูงของส่ิงก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อการกระท าทางปกครองจะได้ด าเนินการไปอย่างถูกต้อง 
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  เพื่อ
มิให้การกระท าทางปกครองดังกล่าวสร้างภาระและความเสียหายให้กับประชาชนเกินสมควร โดยรัฐ
ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกับการด าเนินภารกิจของรัฐเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ  
 ดังนั้น เพ่ือประสิทธิภาพของกฎหมายและจะเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกกระทบกระเทือนจากการด าเนินการผังเมืองของรัฐ ตามท่ีรัฐ ธรรมนูญได้บัญญัติ
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รับรองไว้ในมาตรา 57 ซ่ึงบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมสุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนได้
เสียส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึง
ก่อนการด าเนินการ” 
 ดังนั้นสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ ตลอดจนการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนการด าเนินการวางผังเมือง หรือการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อส่วนได้เสียส าคัญของประชาชน จึงเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติ
รับรองไว้ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ท่ีจะต้องด าเนินการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในขั้นตอนของกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้ก าหนดทิศทางของผัง
เมือง และมีการต่อรองจากภาครัฐ เพื่อให้ผังเมืองเกิดความเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินในแต่ละ
ท้องท่ีอันเป็นความต้องการของประชาชนในท้องท่ีส่วนใหญ่นั้นเอง 
  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและวางผังเมือง จึงเป็นกระบวนการเยียวยาความ
เสียหายภายในฝ่ายปกครอง โดยการควบคุมฝ่ายปกครองไม่ให้กระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือท า
ให้เสียหายต่อสิทธิของประชาชนก่อนที่จะมีการวางและจัดท าผังเมือง อันกระทบต่อสิทธิการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของประชาชน พระราชบัญญัติการผังเมืองจึงก าหนดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าและวางผังเมือง ก่อนที่จะมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
 ซ่ึงใน มาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได้ก าหนดขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
  “ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมใด  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี จัดให้มีการโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องท่ีที่จะมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น  ในการรับฟัง
ข้อคิดเห็นนี้จะก าหนดเฉพาะให้ผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได้
....” 
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 จากบทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในการรับฟังความคิดเห็น  กรมโยธาธิการและผัง
เมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  แล้วแต่กรณี จะก าหนดเฉพาะให้ผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมตามความเหมาะสมก็ได้ จึงมีปัญหาว่าสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 ที่ให้
รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนการด าเนินการเป็นสิทธิ
ของประชาชนอันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรืออ านาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ หากวิเคราะห์ ค าว่า 
“สิทธิตามบท บัญญัติรัฐธรรมนูญ ” นี้ หมายถึง อ านาจที่กฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรอง
คุ้มครองแก่บุคคลในอันที่จะกระท าการใดไม่กระท าการใด รวมท้ังก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะให้
บุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของรัฐเข้าแทรกแซงในขอบเขตของสิทธิของบุคคลในบางกรณี 
ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึง
เป็นส่ิงท่ีต้องผูกพันขององค์กรผู้ใช้อ านาจทั้งหมดที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
ตามสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อให้สิทธิเหล่านั้นมีผลในทางปฏิบัติ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 
2540, หน้า 3 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2548, หน้า 82)  
 ดังนั้น สิทธิการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องผังเมือง จึงเป็นสิทธิตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองและคุ้มครอง หากพิจารณาถึงบทบัญญัติใน 
มาตรา 57 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แล้ว การที่กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้ใน
การวางผังเมือง รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนการ
ด าเนินการ ซ่ึงหมายความว่า หากหน่วยงานรัฐมีการจัดท าและวางผังเมืองในท้องท่ีใด ๆ จะต้องจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างท่ัวถึง นั่นคือ ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานรัฐเพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณาในการวางผังเมืองในท้องถ่ินนั้น ๆ เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญมี
เจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพ่ือมิให้หน่วยงานรัฐใช้อ านาจมหาชนที่เหนือกว่าเข้า
ด าเนินการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือส่วนได้เสียของประชาชนเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงการ
ด าเนินการในเรื่องผังเมืองจึงต้องจัดให้มีการประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถ่ิน เนื่องจากในแต่ละท้องถ่ินมีความต้องการผังเมืองท่ีมีความแตกต่างกัน ตาม
วัตถุประสงค์และจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ประชากร ส่ิงแวดล้อม และปัจจัยอ่ืนๆที่
มีความเกี่ยวข้อง ในส่วนขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องผังเมืองนี้ ใน
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส กระบวนการจัดการผังเมืองมีความเข้มงวดในมาตรการของการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลหลายฝ่ายและสามารถถูก
ระงับผังได้หากมีผู้ไม่ยอมรับผังการจัดท าผังเมืองนั้น โดยก่อนและระหว่างจัดท าผังเมือง กฎหมาย
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ก าหนดให้ต้องน าโครงการผังเมืองเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในผังเมืองดังกล่าวอย่างแท้จริง หากพิจารณาในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การจัดท าและวางผังเมืองของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่าให้ความส าคัญต่อสิทธิการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อจากภาครัฐให้ความเคารพ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน 
 ดังนั้นขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและวางผังเมืองจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นขั้นตอนก่อนการออกกฎหมายที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทุกคน 
การที่กฎหมายบัญญัติให้มาตรการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในอ านาจดุลพินิจ
ของเจ้าพนักงานว่าจะเลือกกลุ่มบุคคลมาประชุมเพื่อให้ครบขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น จึง
ไม่เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากในอ านาจดุลพินิจของฝ่าย
ปกครอง เป็นเรื่องท่ีกฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองเลือกปฏิบัติและตัดสินใจด้วยตนเองตามความ
รับผิดชอบและภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย ซ่ึงอาจมีการปฏิบัติและการตัดสินใจได้หลายอย่าง ซ่ึง
แต่ละอย่างต้องชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเป็นธรรมกับข้อเท็จจริงเฉพาะ
ราย เฉพาะคดี ซ่ึงผู้ศึกษามีความเห็นว่าในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนของการประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการจัดท าและวางผังเมือง เป็นเรื่องท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
รับรองไว้เพ่ือให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ท่ีจะต้องจัดให้มีขั้นตอนดังกล่าว การที่
บทบัญญัติในมาตรา 19 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได้บัญญัติให้กรม
โยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจดุลพินิจในการก าหนดเฉพาะให้ผู้แทนของ
ประชาชนเข้าร่วมประชุมก็ได้ จึงเป็นการจ ากัดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องผังเมือง ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 57 ได้บัญญัติรับรองไว้ จึงท า
ให้ในการจัดท าผังเมืองรวมส่วนใหญ่ประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา ความ
ต้องการ และทิศทางในการพัฒนาเมืองด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผน 
 ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชาชน เพื่อให้สิทธิ
แก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าและวางผังเมือง กล่าวคือ การก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับ การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้ ควรก าหนดให้ประชาชนใน
ท้องท่ีได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ควรบัญญัติกฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ดุลพินิจในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากผังเมืองเป็นเรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิการใช้
ประโยชน์ที่ดินของประชาชน ดังนั้นประชาชนในท้องท่ีนั้นจึงควรมีสิทธิก าหนดทิศทางของผัง และ
แสดงถึงปัญหาหรือความต้องการของผังเมืองด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพมีความ
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เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน อันเป็นสิทธิตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะต้องผูกพัน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง คุ้มครอง
สิทธิดังกล่าว เพ่ือให้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและวางผังเมืองนั้นให้มีผลในทาง
ปฏิบัติ อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าทดแทน 

 การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของฝ่ายปกครอง เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญประการหนึ่งของเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติรัฐ เนื่องจากกฎหมาย
เป็นเครื่องมือที่รัฐใช้จัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง และหากการกระท า
ดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดต่อสิทธิของประชาชนเกินควร ฝ่ายปกครองก็
จะต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ผู้ได้รับความความเสียหาย  
 การจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เป็นการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ท าให้ต้อง
ใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้แผนผังข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงเป็นตัวก าหนดกิจกรรมต่างๆ
ว่าพื้นที่บริเวณใดจะใช้ประกอบกิจกรรมใดได้บ้าง หรือร้อยละเท่าใดของพื้นที่ ซ่ึงส่งผลให้เจ้าของ
ที่ดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินไม่อาจใช้ประโยชน์ที่ดินอันขัดกับกฎกระทรวงใช้ให้บังคับผังเมืองรวม 
ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 อีกทั้งเจ้าของท่ีดินหรือผู้
ครอบครองท่ีดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ต้องใช้ท่ีดินภายใต้เง่ือนไข กล่าวคือ หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น
ต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวม  คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือระงับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรตามได้มาตรา 27 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงผลของการจ ากัดสิทธิในทรัพย์สินตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ดังกล่าว เป็นการจ ากัดสิทธิใน
ทรัพย์สินซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชน พลเมือง ได้รับความรับรองและคุ้มครองจาก
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด โดยบัญญัติ ไว้ในมาตรา 41 ที่บัญญัติว่า 
 “สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัด
สิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
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 อย่างไรก็ตามสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้รับความคุ้มครองนี้ อาจถูกจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพในทรัพย์สินได้หากเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นประโยชน์แก่มหาชน 
โดยบัญญัติอยู่ในมาตรา 29 ดังนี้ 
 มาตรา 29 บัญญัติว่า “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะ
กระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนด
ไว้และเท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับกรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคลคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่
ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม” 
 ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสอง ได้ก าหนด
รูปแบบหรือลักษณะของการออกกฎหมายไม่ให้กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพ รวมถึงกรอบท่ีจะ
ไม่มีการท าให้มีการออกกฎหมายล่วงล้ าสิทธิ โดยให้มีการอ้างอิงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้
อ านาจในการตรากฎหมาย ซ่ึงขอบเขตของการจ ากัดสิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องกระท า “เท่าที่จ าเป็น ” 
โดยมุ่งประสงค์เป็นการจ ากัดการใช้อ านาจเกินขอบเขตรัฐ กล่าวคือ การออกกฎหมายของฝ่ายนิติ
บัญญัติที่ต้องสอดคล้องกับ “หลักความพอสมควรแก่เหตุ ” ในที่นี้หมายถึง การใช้วิจารณญาณใน
การออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้บรรลุนโยบายที่มุ่งประสงค์ กฎหมายจึงต้องมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และความสัมพันธ์ของบุคคลกับรัฐ  
 ในกรณีที่มีมาตรการที่เหมาะสมหลายมาตรการ องค์กรนิติบัญญัติจะต้องเลือกเอา
มาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุดมาบัญญัติเป็นกฎหมาย หลักความ
พอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบนี้ เรียกร้องให้องค์กรนิติบัญญัติชั่งน้ าหนักประโยชน์ที่
มหาชนจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนจะต้องสูญเสียไป อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการ
แห่งกฎหมายที่เหมาะสมและจ าเป็น” (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2548, หน้า 154)  
 ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เมื่อข้อก าหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับแผนผังและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ อันส่งผลในการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของประชาชน ซ่ึงใน
ความเสียหายท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย ที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนหรือผลกระทบท่ีเกิน
ควรแก่เจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินโดยไม่มีค่าทดแทนจากรัฐ  
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 หากวิเคราะห์ตามหลักกรรมสิทธ์ิ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ที่
บัญญัติว่า 
 “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่ายทรัพย์สิน
ของตน และได้ซ่ึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับท้ังสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพย์สินของตนจาก
บุคคลผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย”  
 ซ่ึงสิทธิของเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลัก
กรรมสิทธ์ิดังนี้ 1. สิทธิใช้สอย 2. สิทธิจ าหน่าย 3. สิทธิได้ดอกผล 4. สิทธิขัดขวาง  อันเป็นสิทธิใน
ทรัพย์สิน ย่อมได้รับความรับรองและคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด และตามหลัก
กรรมสิทธ์ิ อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไป หากการใช้อ านาจของรัฐก้าวล่วงเข้าไปกระทบถึงสิทธิ
ดังกล่าว รัฐจะอ้างหลักกฎหมายมหาชนมาจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง
มิได้ แม้วัตถุประสงค์ของกฎหมายจะกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นบทบัญญัติที่เข้า
ข้อยกเว้นให้จ ากัดสิทธิและเสรีภาพได้ แต่อย่างไรก็ตามอ านาจดังกล่าวจ าต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น
เพื่อให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนให้น้อยที่สุด และหากมีความเสียหาย อันเกิดจากการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายดังกล่าวและมีผลแห่งความเสียหายเกิดขึ้นรัฐจะต้องมีการเยียวยาความเสียหายเหล่านั้น
ให้กับประชาชน เช่นกฎหมายที่มีบทบัญญัติจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีการจ่ายค่า
ทดแทนนั้นให้กับประชาชน คือ พระราชบัญญัติการฝ่ายผลิต พ.ศ.2511 ในมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ที่
บัญญัติว่า 
  “ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนในกรณีดังต่อไปนี้นี้ 

   (1) การใช้ท่ีดินปักหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า 
   (2) การใช้ท่ีดินปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน 
   (3) การใช้ท่ีดินที่ประกาศก าหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า 
   (4) การกระท าตามมาตรา 29 (3)” 
  จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการฝ่ายผลิต พ.ศ.2511 เป็นการใช้อ านาจรัฐเข้า
ด าเนินการ ในการปักหรือเดินสายไฟฟ้า ตั้งสถานีไฟฟ้า ตลอดการประกาศก าหนดเป็นเขตเดิน
สายไฟฟ้า ซ่ึงเจ้าของท่ีดินจะถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยจะสร้างโรงเรือน ส่ิงปลูก
สร้าง ต้นไม้หรือพืชผลในเขตดังกล่าวมิได้ ซ่ึงของพระราชบัญญัติการฝ่ายผลิต พ.ศ.2511 มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดท าบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนร่วม แม้จะเป็นการ
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จ ากัดสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สิน แต่การใช้อ านาจรัฐตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พ.ศ.
2511 นี้ก็มีการเยียวยาความเสียหายจากการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดยการจ่าย
ค่าทดแทนการจากการใช้ท่ีดินของเอกชนจัดท าภารกิจของรัฐ อันเป็นกฎหมายที่เป็นธรรม ซ่ึงหาก
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  ผู้ศึกษามีความเห็นว่าผลของ
กฎหมายทั้งสองฉบับมีผลของการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ของ
การจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มีมากกว่าแต่กลับไม่
มีค่าทดแทนในความเสียหาย  
  การที่ภาครัฐจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เป็นการใช้อ านาจรัฐที่ออกกฎกระทรวงอันมีผล
บังคับกับบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและการพัฒนาเมือง การที่ออกกฎกระทรวงมี
เนื้อหาเกี่ยวกับแผนผัง ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
จ ากัด อันส่งผลต่อสิทธิการมีและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้
โดยรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด อย่างไรก็ตามประชาชนก็ไม่อาจอ้างหลักกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินของเอกชน ตามมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขึ้นมายันอ านาจรัฐ
ได้นั้น เนื่องจากกฎหมายผังเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ จึงอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายมหาชนมาจ ากัดสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ได้ ซ่ึงกรณีดังกล่าวผู้ศึกษามีความเห็นว่าหากขอบเขตแห่งการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินไม่กระทบกระทั่งถึงแก่นอันเป็นสาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพของสิทธิการมีและการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ การใช้อ านาจกฎหมายมหาชนของรัฐ
ที่ปกครองด้วยระบบนิติรัฐนี้ก็มีขอบเขตที่จ ากัดไว้เช่นกัน กล่าวคือ การใช้อ านาจของรัฐจะต้องมี
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การใช้อ านาจของรัฐเพื่อให้บรรลุผลในภารกิจของรัฐ
หากเป็นมาตรการที่เกิดความเสียหายต่อประชาชนแล้ว รัฐต้องมีการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
แก่ประชาชน 
  ในส่วน หลักเกณฑ์การก าหนดค่าทดแทน เกี่ยวกับความเสียหายจากการจ ากัดสิทธิการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ยังไม่มีหลักกฎหมายบัญญัติไว้ จึงสมควรน า 
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 มาเป็นแนวทางในการพิจารณา เนื่องจากเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติในการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการผังเมือง  
อันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียง กล่าวคือผลจาการจ ากัดสิทธิดังกล่าว กรรมสิทธ์ิที่ดินยังเป็นของประชาชน 
แต่เจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินไม่อาจใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามความประสงค์ การใช้
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ประโยชน์ที่ดินต้องอยู่ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อันท าให้มีผลกระทบต่อสิทธิในการมีและการ
ใช้ทรัพย์สินตามหลักกรรมสิทธ์ิ เช่นเดียวกันที่สมควรจะได้รับค่าทดแทนจากรัฐ 
  เช่น การจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 2518 ในกรณี การก าหนดแนวเขตถนน ตัวอย่างใน กฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 ข้อ 8 วรรคสาม ท่ีบัญญัติว่า “การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีท่ีว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร ” วัตถุประสงค์ของ
การจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเป็นนโยบายและเป้าหมายของรัฐในการพัฒนาพื้นที่
ต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นโครงการคมนาคมและขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่เป็นประโยชน์แก่การ
คมนาคมขนส่งในอนาคต เป็นการวางโครงการไว้อย่างคร่าว ๆ ไม่มีความชัดเจนของกฎหมาย ท า
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงการก าหนดแนวเขตถนนในลักษณะนี้ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน ดังตัวอย่าง ดังนี้ (เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2538 , หน้า 
37)  
  เช่น กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินได้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนอยู่
ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เช่น ก่อสร้างอาคารโรงงานและประกอบกิจการ
โรงงาน เมื่อมีกฎกระทรวงก าหนดแนวถนนโครงการ ผ่านที่ดินหรืออาคารโรงงานบางส่วน หรือ
ทั้งหมด เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการใดๆได้อีก เว้นแต่
จะใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารโรงงานเช่นนั้นต่อไปก็ยังคงสามารถใช้ต่อไปเท่าที่ได้ใช้มาก่อนจะ
ใช้เพื่อการอย่างอ่ืนไม่ได้นอกจากรอการจัดซ้ือ หรือเวนคืนเพื่อน าไปก่อสร้างถนนเท่านั้น 
  ผลกระทบดังท่ีกล่าวข้างต้นนั้น หากพิจารณาผลของการจ ากัดสิทธิในกรณีนี้ อาจถือ
ได้ว่าสิทธิในการมีและการใช้ทรัพย์สินได้สูญส้ินไป หรือกล่าวอีกนัยคือ กรณีดังกล่าวมีผล “เสมือน
เป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงหากพิจารณากรณีที่กฎหมายก าหนดให้มีการเสียวัตถุแห่งสิทธิ 
เช่นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 42 ยัง
ก าหนดให้มีการใช้ค่าทดแทน ในขณะที่กรณีดังกล่าวให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน กลับไม่มีค่าชดเชย 
ขณะเดียวกันรัฐกลับได้ประโยชน์อย่างยิ่งกรณีจึงถือได้ว่ากฎกระทรวงดังกล่าวได้วางขอบเขตล้ าเข้า
ไปกระทบถึงแก่นหรือสารัตถะของสิทธิในทรัพย์สินแล้ว ดังนั้นการก าหนดแนวเขตถนนโครงการ
ดังกล่าวก็อาจจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน” (เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2538, หน้า 48 )  
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  กรณีนี้ยังมีมีความเห็นของ คณะกรรมการการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับค่าทดแทนในเรื่องของการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วน
แนวเขตถนนดังนี้ 
  “ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีท่ีว่างห่างจากแนวเขตทางนั้น เป็นการ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะกึ่งเวนคืน โดยรัฐไม่มีการก าหนดระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการจ่ายค่าทดแทน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด อีก
ทั้งเป็นการห้ามประชาชนซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดินปลูกสร้างอาคารหรือใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ
ที่ว่างดังกล่าว ข้อก าหนดดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรอนสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน กรมโยธาธิ
การและผังเมืองควรศึกษาหลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหายกรณีหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีการ
กระท าท่ีเป็นการรอนสิทธิในที่ดินของประชาชนผู้เป็นเจ้าของท่ีดิน เช่นกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย” (กระทรวงมหาดไทย, 2552, หน้า 5) 
  จากความเห็นข้างต้นผู้ศึกษาเห็นว่ากฎหมายผังเมืองมีลักษณะเป็นการรอนสิทธิ  สิทธิ
ในทางทรัพย์สินของประชาชนอย่างกว้างขวางและรุ่นแรง  ซ่ึงความเสียหายของประชาชนในผล
ของการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง อาจขึ้นได้หลายกรณี เนื่องจากการ
ตีความกฎหมายที่เคร่งครัดมิให้ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง และกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้มีการใช้
ประโยชน์มาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงกรณีนี้กฎหมายไม่มีการก าหนดค่าทดแทนไว้ หากเป็น
กรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าจะต้องแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือระงับ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เคยมีมาก่อน  ในกรณีเช่นนี้ภาครัฐจะมีการเยียวยาในความเสียหายอย่างไร หรืออ้างความเป็น
กฎหมายมหาชนที่มีอ านาจเหนือกว่าเพื่อการด าเนินการจัดท าภารกิจของรัฐเท่านั้น 
  ซ่ึงท่ีดินที่ได้รับผลกระทบจากการจัดท าภารกิจของรัฐและมีการจ่ายค่าทดแทนจากรัฐ
นี้ ปรากฏอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในกฎหมายผังเมืองท่ีมีการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จนเกินควรนี้ถือว่าเป็นการเวนคืน การเวนคืน เป็นการใช้อ านาจออกกฎหมายจ ากัดสิทธิในการใช้
ประโยชน์ที่ดินของเอกชน เป็นการใช้อ านาจ  Police power แต่การเวนคืนที่ดินเอกชนซ่ึง
รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้เป็นการใช้อ านาจ Power of eminent domain ซ่ึงการใช้อ านาจควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินท าเกินเลยอ านาจ Police power ไม่ได้ ท าให้กฎหมายที่ออกตามอ านาจ  Police 
Power เป็นโมฆะ แต่รัฐบาลต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของทรัพย์สิน เนื่องด้วยในระบบกฎหมาย
แบบจารีตประเพณี (Common law) ซ่ึงเป็นระบบกฎหมายที่ให้ความส าคัญกับอ านาจตุลาการมาก 
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ค าตัดสินของศาลถือว่าเป็นกฎหมาย และศาลที่ตัดสินในคดีต่อมาที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกันจะต้อง
ถูกผูกพันให้ตัดสินเหมือนกัน โดยสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนที่เป็นเจ้าของท่ีดินหรือเจ้าของ
ทรัพย์สินจะได้รับการประกันจากธรรมนูญของรัฐบาลกลางและธรรมนูญของมลรัฐ ในเรื่องการ
วางผังเมืองเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของตน และในบางกรณีนอกจากจะจ ากัดสิทธิการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของเอกชนแล้ว ยังท าให้มูลค่าของทรัพย์สินลดลงอย่างมาก หรือหมดส้ินไปเลย 
และหากมีการจ ากัดสิทธิมากเกินไปจะมีผลซ่ึงเท่ากับเป็นการเวนคืน (Taking) ทรัพย์สินของเอกชน 
โดยรัฐต้องจ่ายค่าทดแทนที่ยุติธรรม  
  เช่นในคดี Lucas v. South Carolina Council, 505 U.S. 1003 (1992) ท่ีรัฐต้องจ่าย
ค่าชดเชยจากการที่เจ้าของท่ีดินได้รับผลกระทบจากกฎหมายผังเมือง กล่าวคือนาย  Lucas เจ้าของ
ที่ดินได้ซ้ือที่ดินติดชายหาด 2 แปลง โดยตั้งใจจะสร้างบ้าน ต่อมาก่อนการสร้างบ้านได้มีประกาศใช้
กฎหมายชื่อว่า Beachfront management act ซ่ึงห้ามมิให้มีการสร้างบ้านในที่ดินพื้นที่ดังกล่าว นาย  
Lucas จึงได้น าคดีขึ้นสู่ศาล เพราะเหตุที่สิทธิของตนได้รับผลกระทบ (Taking) จากการพิจารณาของ
ศาลล่างโดยใช้คณะลูกขุนพิจารณาข้อเท็จจริง ท่ีเห็นว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวท าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของท่ีดิน 2 แปลงไม่มีเหลือเลย ศาลฎีกาจึงเห็นว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวได้มีผลเท่ากับเป็นการเวนคืน
ที่ดิน 2 แปลง ของเจ้าของท่ีดินแล้ว (มานิตย์ จุมปา, 2552, หน้า138 )  
  กรณีข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้อ านาจรัฐเข้าแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน แม้จะกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนมากก็ตาม รัฐ
จะต้องมีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกกระทบกระเทือนจากการใช้อ านาจใน
การจัดท า และวาง ผังเมืองดังกล่าว โดยที่รัฐต้องมีการจ่ายค่าทดแทนในกรณีที่ความเสียหายท่ี
ประชาชนได้รับนี้ อันเป็นผลกระทบจากผังเมืองโดยตรงโดยที่ความเสียหายนั้นสามารถพิสูจน์ได้  
  ซ่ึงผู้ศึกษาขอแยกการพิจารณาหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการก าหนดค่าทดแทน
ออกเป็นประเด็นการพิจารณาดังนี้  

 1. ผลแห่งความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 ในการก าหนดค่าทดแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนเจ้าของท่ีดิน หรือผู้
ครอบครองท่ีดิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเหนือที่ดินที่ประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
เป็นผลมาจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ท า
ให้เจ้าของท่ีดินหรือผู้ครองครองท่ีดิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเหนือที่ดิน ถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินตลอดระยะเวลาอาจได้รับผลกระทบอันพิจารณาดังนี้ 
  1.1 ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
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  เมื่อ มีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ท่ีดินในเขตนั้นย่อมถูก
จ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท่ีห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอันขัดกับแผนผังข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 กล่าวคือการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนก็ ไม่อาจมีสิทธิใช้สอยในที่ดินของตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์ ตามหลักกรรมสิทธ์ิ ในมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่นไม่อาจใช้
สอยที่ดินได้ตามโครงการที่คาดหวังไว้เช่น ที่ดินที่อยู่โซนสีเหลืองเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
สามารถปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยได้ประเภทเดียว ไม่สามารถก่อสร้างอาคารประเภทอ่ืนได้ เช่น 
การอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด ห้องแถว ตึกแถว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ. 17/2545) เป็น
ต้น 
  หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขอ่ืน ๆ เช่น ร่างกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมือง ก าหนดให้การสร้างบ้านของประชาชนในพื้นที่ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่ใกล้เคียงถนนอุทยานและพุทธมณฑลต้องเป็นหลังคาจั่ว ทรงปั้นหยา หรือ
ทรงสถาปัตยกรรมไทย สีหลังคาให้ใช้สีกลุ่มสีส้มอิฐ หรือส้มกระเบ้ืองดินเผา สีแดงอิฐหรือสี
น้ าตาลเท่านั้น (มติประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547) หากมีการใช้บังคับ
กฎหมายในลักษณะดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก หาก
ภาครัฐมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองดังกล่าว ภาครัฐควรที่จะมีมาตรการในการ
เยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น เช่นในกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันให้อ านาจองค์กรฝ่ายปกครองออกค าส่ังมาตรการโน้มน้าวให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดใดชนิด
หนึ่งในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง มาตรการเช่นนี้มิใช่มีลักษณะบังคับ เพียงแต่ว่าราษฎรคนใดปลูกพืช
ชนิดที่ฝ่ายปกครองก าหนดไว้ในท้องท่ีนั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือบางอย่างจากรัฐบาล (Decision, 
1908, p. 419 อ้างถึงใน เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2538, หน้า 28) 
  1.2 ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 
  ที่ดินที่เคยใช้ประโยชน์มาก่อนที่จะมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวม ย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้ โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่คณะกรรมการผังเมืองมี
อ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรได้ ตาม
มาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เช่น การกรณีเจ้าของท่ีดินหรือผู้
ครอบครองท่ีดินประกอบกิจการโรงงานมาก่อนมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมโดยขาดต่อ
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อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและเลิกประกอบกิจการมาระยะหนึ่ง แม้พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 จะอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ได้ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติโรงงานได้
บัญญัติไว้ ซ่ึงกรณีดังกล่าวหากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินเดิมประสงค์ประกอบกิจการ
ประเภทเดิมอีกก็ไม่อาจอ้างการสืบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 27 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518ได้ ย่อมถือว่าเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินไม่ประสงค์
จะประกอบกิจการอีกต่อไป (บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 415/2546)  
  1.3 ผลกระทบต่อราคาท่ีดินหรือค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน 
  ซ่ึงพิจารณาได้จากการก าหนดค่าทดแทนที่ดินที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่า
ทดแทน ซ่ึงใช้ราคาที่ดินตามบัญชีท่ีก าหนดค านวณทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่
ประกาศใช้ในปีก่อนเป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณค่าทดแทน หรือจากราคาประเมินจากส านักงาน
ที่ดินในเขตดังกล่าว เนื่องจากเมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ย่อม
ส่งผลต่อพื้นที่ท่ีถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาท่ีดินหรือค่าเส่ือมราคา
ของท่ีดินในแต่ละท้องท่ีย่อมมีความแตกต่างกัน เช่นที่ดินในเมืองย่านพาณิชยกรรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ราคาประเมินที่ดินย่อมมีราคาที่สูงมาก หากเป็นพื้นที่ในเขตชนบทในต่างจังหวัด
ก็จะมีราคาประเมินที่ราคาไม่สูงนัก หากต้องเปรียบเทียบผลจากการถูกจ ากัดสิทธิในส่วนผลกระทบ
ต่อราคาท่ีที่ดินหรือค่าเส่ือมราคาย่อมมีความแตกต่างกัน 

 2. หลักเกณฑ์การก าหนดค่าทดแทน 
 ในการก าหนดค่าทดแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนเจ้าของท่ีดิน หรือผู้ครอง
ครองท่ีดิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเหนือที่ดินที่ประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เป็นผล
มาจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงการ
จ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน มีก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2518 กล่าวคือ 5 ปี ซ่ึงจะขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงได้อีก 5 ปี ในกรณีที่ไม่
อาจด าเนินการแก้ไขผังเมืองรวมได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าวก็สามารถขยายระยะเวลาการใช้
บังคับกฎกระทรวงได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี ซ่ึงการใช้บังคับกฎกระทรวงก็เป็นเช่นนี้ไป
ตลอดระยะเวลา ท าให้เจ้าของท่ีดินหรือผู้ครองครองท่ีดิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเหนือที่ดิน ถูกจ ากัด
สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดระยะเวลา  
 ซ่ึงหากพิจารณาในค่าทดแทนให้กับเจ้าของท่ีดินทุกแปลงเมื่อมีการประกาศใช้
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ย่อมเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ไม่อาจกระท าได้ เนื่องจากมี
ประชาชนบางกลุ่มบุคคล หรือเฉพาะรายท่ีได้รับความเสียหายในกรณีดังกล่าว และความเสียหายก็มี



120 
 

 

ความแตกต่างกัน ซ่ึงผู้ศึกษาเห็นว่าควรแยกการพิจารณาเป็นกรณีที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และมี
ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างแท้จริงที่อาจค านวณค่าทดแทนได้  
 ส่วนในกรณีความเสียหายท่ีเป็นความคาดหวังในการลงทุน หรือโครงการต่างๆนั้นไม่
อาจเป็นเรื่องท่ีจะก าหนดเป็นค่าทดแทนได้ เนื่องจากเป็นความเสียหายในอนาคตจึงไม่อาจน าเอา
ความสูญเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์ที่ดินมาค านวณเป็นราคาค่าทดแทนได้ ซ่ึงกรณีนี้น่าจะเป็น
การเยียวยาในรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่ค่าทดแทน และมีผลในการเยียวยาทุกพื้นที่ท่ีมีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง เช่นการใช้มาตรการทางภาษ ีซ่ึงภาษีที่ดินที่ใช้เก็บจากเจ้าของท่ีดิน
หรือผู้ครอบครองท่ีดินนี้ ใช้อัตราภาษีที่มีความแตกต่างกัน เช่นกรณี ย่านพาณิชกรรม หรือย่าน
อุตสาหกรรมก็จะใช้อัตราภาษีอย่างหนึ่ง หากเป็นย่านเกษตรกรรมก็ใช้อัตราภาษีอีกอัตราหนึ่งเป็น
ต้น 
 
 
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าทดแทน 
 เนื่องจากในการด าเนินการจัดท าและวางผังเมืองเป็นการจัดท าภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของรัฐฝ่ายปกครอง และมีความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชนจากการใช้อ านาจจัดท า
ภารกิจต่างๆเหล่านั้น แม้จะเป็นการใช้อ านาจมหาชนที่เหนือกว่าเอกชนก็ตาม รัฐยังต้องมีหน้าที่ใน
การเยียวยาความเสียหายดังกล่าว หากพิจารณาความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายไทย บุคคลหรือ
ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิในการฟ้องบังคับรัฐให้มีการใช้ค่าทดแทนเยียวยาความเสียหายได้ 
เนื่องจากรัฐมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ได้รับรองให้หน่วยงานรัฐต่างๆมีฐานะเป็น
นิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ที่บัญญัติให้กระทรวง 
ทบวง กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนจึงเป็นการ
เรียกร้องหรือการฟ้องคดีแก่หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กระท า
การแทนรัฐ ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าทดแทน หรือการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากการจัดท าและการ
วางผังเมืองนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงเป็นหน่วยราชการสังกัดใน
กระทรวงมหาดไทย อันมีภารกิจในด้านการผังเมือง  ก าหนดและก ากับดูแลนโยบายการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

 4. เขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีและอ านาจการพิจารณาค่าทดแทน 
 การฟ้องต่อศาลปกครองเป็นกรณีที่กฎหมายให้เอกชนคนใดคนหนึ่งซ่ึงได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการกระท าของฝ่ายปกครอง มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการกระท าทางปกครองท่ี
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มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของตน และเรียกให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ตน 
 ซ่ึงในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
มีการฟ้องคดีใน 3 ประการคือ 
  1. การฟ้องเพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมโดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุด  
  2.  การฟ้องเพิกถอนเพิกถอนค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นคดีพิพาทที่เกิดจากการปฏิเสธ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ซ่ึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองช้ันต้น  
  3. การฟ้องคดีเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม มาตรา 70 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง ซ่ึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองช้ันต้นเช่นกัน 
 ในคดีที่เกี่ยวกับผังเมืองรวมนี้ มีปัญหาว่าหากศาลมีการเพิกถอนการกระท าทางปกครองจาก
การออกกฎท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลจะมีค าส่ังในการเยียวยาความเสียหายอย่างไร ซ่ึงในเรื่อง
ของการเยียวยาความเสียหายจากศาลปกครองนั้น หากศาลปกครองเห็นว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม หรือค าส่ังทางปกครอง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองก็จะเพิกถอนกฎ หรือค าส่ังทาง
ปกครองนั้นโดยไม่มีการพิจารณาในกรณีค่าทดแทนในความเสียหายอันเป็นผลของการด าเนินการของ
รัฐ เนื่องจากศาลจะไม่พิพากษาเกินค าขอแม้ว่าศาลจะเห็นว่าในกรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้รับความ
เสียหาย  
 ซ่ึงกรณีดังกล่าวมีประเด็นการพิจารณาว่า หากผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าทดแทนในความเสียหาย
อันเป็นผลจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ศาลปกครองจะมีอ านาจในการพิจารณาค่าทดแทน
ดังกล่าวได้หรือไม่ ส าหรับการแบ่งเขตอ านาจศาลระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรม หากเป็นการ
ฟ้องคดีขอให้ใช้เงินซ่ึงเป็นการฟ้องการท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนจะอยู่ในอ านาจของศาลไหน
นั้น ต้องพิจารณา ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2542 กล่าวคือ หากเป็นการท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าส่ังทางปกครองหรือค าส่ังอ่ืนหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรแล้ว จะอยู่ในอ านาจศาลปกครอง แต่หากเป็นการ
ฟ้องการกระท าอย่างอ่ืนที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวจะอยู่ในอ านาจศาลยุติธรรม  
 ในกรณีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2542 การที่กฎหมายใช้ค าว่า ความรับผิดอย่างอ่ืน สันนิษฐานได้ว่าเพื่อให้ศาล
ปกครองพัฒนาหลักความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง เพื่อคุ้มครองสิทธิของราษฎรกรณีที่ไม่อาจ
ฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดทางละเมิดได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยชอบด้วย
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กฎหมาย หรือแม้กระท าการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ก็ตาม (ฉันทิกา กุลธ ารงค์, 2551, หน้า 173) เช่น ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ผู้ถูก
ฟ้องคดีซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522ไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง เนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีหน้ากว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
แต่กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 49 จะต้องมี
การเว้นระยะห่างระหว่างอาคารด้านข้าง ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้าง ซ่ึงในกรณีดังกล่าวศาลปกครองมีค าพิพากษาว่าค าส่ังของผู้ฟ้องคดีเข้าลักษณะเป็นการรอน
สิทธิของผู้ฟ้องคดี ซ่ึงผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเยียวยา
ความเดือดร้อนของตนได้ภายใต้เง่ือนไขแห่งการฟ้องคดี 
 ซ่ึงในคดีที่ฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดในค่าทดแทนที่เอกชนได้รับความเสียหายในคดี
ผังเมืองของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีลักษณะดังนี้ 
  1.  ความรับผิดโดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย หรือที่เรียกว่าความรับผิดชอบของรัฐ
โดยปราศจากความรับผิด มีหลายกรณี เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายการบริหารจัดการใช้
พื้นที่ของเทศบาล ท่ีเป็นสถานการณ์กระทบโครงการที่ก าลังด าเนินการซ่ึงท าให้การก่อสร้างล่าช้า 
ความรับผิดของฝ่ายปกครองโดยไม่มีความผิดที่ต้องเยียวยากับเอกชน 
  2. ความรับผิดที่เกิดจากความผิดเป็นความผิดเกิดจากการด าเนินการของฝ่ายปกครอง
ส่งผลให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบ เช่น การออกใบอนุญาต การปฏิเสธไม่
ออกใบอนุญาต การถอนใบอนุญาต การชะลอการพิจารณาในการอนุญาตที่มิชอบด้วยกฎหมาย  
  การเยียวยาความเสียหาย มีลักษณะ เป็นความเสียหายเป็นผลโดยตรงเกิดจากการ
กระท าของฝ่ายปกครอง ความเสียหายต้องเป็นรูปธรรม ความเสียหายต้องแน่นอน ความเสียหาย
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้ 
  ในกรณีนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการที่ประชาชนได้รับความเสียหายจากอ านาจออก
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม หรือค าส่ังทางปกครองและมีความเสียหายเกิดขึ้น หากประชาชน
ผู้ฟ้องคดีฟ้องมีการเรียกค่าทดแทนในกรณีดังกล่าวมาด้วย เช่นนี้เห็นได้ว่า ความเสียหายเป็นผลจาก
การใช้อ านาจตามกฎหมาย ซ่ึงศาลปกครองมีอ านาจในการพิจารณาค่าทดแทน ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ที่ให้ศาลปกครองมี
อ านาจการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการท าละเมิด หรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าส่ังทางปกครอง 
หรือค าส่ังอ่ืน  
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  ซ่ึงในกรณีดังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาหลักกฎหมาย 
หรือแนวค าวินิจฉัยที่จะเป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาหลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชน ในกรณีที่ ราษฎรไม่อาจฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดทางละเมิดได้ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย ซ่ึงกรณีดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขเยียวยาจากรัฐ 
  ดังนั้น การพัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาค่าทดแทนในกรณีที่ความเสียหาย
เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย จากการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงกรณียังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการพัฒนาหลัก
กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จากการละเมิดสิทธิในการพัฒนา ซ่ึงหมายถึง
สิทธิของประชาชนที่จะก าหนดความต้องการหรือทิศทางในการพัฒนาตนเอง หรือโอกาสที่จะ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันที่ปัจจุบันกฎหมายของนานาประเทศได้มีการพัฒนากฎหมายให้มีการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพ่ือเป็นการทดแทนความเสียหายจากการที่องค์กรของรัฐ
ใช้อ านาจที่เหนือกว่าเอกชนจัดท าภารกิจของรัฐ โดยใช้อ านาจเหล่านั้นแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน 

ปัญหาการอุทธรณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การอุทธรณ์เป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้อ านาจฝ่ายปกครองให้ชอบด้วย
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองนี้ เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใน
ท้องท่ีใดแล้ว อันส่งผลให้ท้องท่ีนั้นต้องใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้ข้อก าหนดแผนผังต่าง ๆ อันกระทบ
ต่อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  จึงได้ก าหนดให้ 
ที่ดินที่เคยใช้ประโยชน์มาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สามารถใช้ประโยชน์เช่นว่า
นั้นต่อไปได้ แต่หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่มีมาก่อนนั้นเป็นการขัดต่อ
นโยบายของผังเมืองแล้ว คณะกรรมการผังเมืองสามารถ ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นได้  
โดยพระราชบัญญัติการผังเมืองได้มีมาตรการเยียวยาโดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์อีก
ชั้นหนึ่ง (พระราชบัญญัติการผังเมือง มาตรา 70 วรรคสอง) หากไม่พอใจในค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ์ก็สามารถที่จะมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้อีกชั้นหนึ่ง (พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง มาตรา 70 วรรคท้าย) ดังบทบัญญัติดังนี้ 
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 “มาตรา 27 ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว  ห้ามบุคคลใดใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดไป จากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม  หรือปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับข้อก าหนด
ของผังเมืองรวมนั้น  
 กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมแล้ว  แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อ
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัยของประชาชนและ
สวัสดิภาพของสังคม  คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น
ต่อไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรได้  การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวให้
ค านึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของท่ีดินและทรัพย์สินอ่ืนที่เกี่ยวกับท่ีดิน การลงทุน 
ประโยชน์หรือความเดือดร้อนร าคาญท่ีประชาชนได้รับจากกิจการนั้น  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผัง
เมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย 
 เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการ
ผังเมืองมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินทราบ  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินมี
สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70” 
 มาตรา  70 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อาจอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าส่ังหรือ
หนังสือแจ้งความ ในกรณีต่อไปนี้  
  (1) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา  27 
วรรคสอง  
  อุทธรณ์  ในกรณี  (1) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์  (พระราชบัญญัติการผังเมือง 
มาตรา 70 วรรคสอง) 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการอุทธรณ์แล้วแต่
กรณีได้มีค าวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธิยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองได้ภายในก าหนดหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้ทราบค าวินิจฉัยนั้น (พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง มาตรา 70 วรรคสอง) 
  การให้สิทธิในการอุทธรณ์เพื่อเป็นการตรวจสอบดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบ
ต่อสิทธิของประชาชน และยังสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง อันเป็นมาตรการเยียวยาท่ีเป็นธรรม 
เนื่องจากการตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจจากภายในฝ่ายปกครองแล้ว ยังมีการควบคุมและ
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ตรวจสอบการใช้อ านาจปกครองโดยองค์กรศาลปกครองอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงจะให้การรับรองได้ว่าศาล
ปกครองจะให้ความยุติธรรมที่จะไม่มีการแทรกแซงใด ๆ ท่ีมีผลต่อค าพิพากษา 
  แต่มาตรการดังกล่าวนี้เป็นการให้อุทธรณ์เฉพาะบางกรณี ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ว่าจะมีการอุทธรณ์
เกี่ยวกับข้อก าหนดการใช้ประโ ยชน์ที่ดินได้หรือไม่ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ภายใต้ข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองนี้ ต้องอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดจากการจ ากัดค านิยาม ของค าว่า “การใช้ประโยชน์ที่ดิน” ซ่ึงหมายถึง การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการใดๆไม่ว่ากิจการนั้นจะกระท าบนพื้นดินเหนือพื้นดินหรือใต้ดิน 
และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร ” ค าจ ากัดความที่กว้างและครอบคลุมเช่นนี้ ยิ่งส่งผล
กระทบต่อสิทธิการมีและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เนื่องจากกฎหมายผังเมืองนี้มีความสัมพันธ์กับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ด้วย เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เป็นต้น  
  กฎหมายผังเมืองท่ีเกี่ยวกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรณีการอนุญาตให้มีการ
อุทธรณ์เกี่ยวกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในฝ่ายปกครองนี้ ปรากฏอยู่ในกฎหมายผังเมือง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีบัญญัติให้มีการอุทธรณ์ปรับเปล่ียนข้อบัญญัติควบคุมย่านซ่ึงเรียกว่า 
คณะกรรมการปรับเปล่ียนข้อก าหนด (Board of Adjustment) มีหน้าที่ อนุญาตผ่อนผันจากกฎหมายที่
ใช้ควบคุมอยู่ และรับฟังอุทธรณ์จากการตีความข้อบัญญัติ ( รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย ( Final 
Report) โครงการศึกษาเรื่องหลักกฎหมายผังเมืองและระบบการผังเมืองของต่างประเทศ 
กรณีศึกษา: ประเทศสหรัฐอเมริกา) จากการศึกษาพบว่ากฎหมายผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการอนุญาตให้อุทธรณ์เกี่ยวกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ปรับเปล่ียนข้อก าหนด ซ่ึงลักษณะของกฎหมายมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้
สิทธิอุทธรณ์ได้แม้จะมีข้อบัญญัติควบคุมย่านแล้วก็ตาม  
  ซ่ึงกรณีนี้จึงน่าจะน ามาปรับใช้กับกฎหมายผังเมืองในประเทศไทยในกรณีที่มีการ
ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้
สิทธิในทรัพย์สินของตนได้เพิ่มมากขึ้น โดยการพิจารณาความเป็นไปทางด้านวิชาการซ่ึงมี
คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้ให้ความเห็นทางด้านวิชาการว่ากรณีใดที่จะสามารถอนุญาตผังเมืองได้  
  ในขณะที่กฎหมายผังเมืองใน ประเทศสหราชอาณาจักร (The town and country planning 
Act 1990) มีลักษณะกลไกบังคับของกฎหมายให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นการ
รวมเอากฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารมารวมอยู่ในฉบับเดียวกัน โดยก าหนด
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กฎหมายบังคับไว้ใน Section 54 a of the town and country planning Act 1990 ให้มีการยื่นขออนุญาต
ผังเมือง (Planning permission)และการอุทธรณ์ (Planning appeal ) ถ้าโครงการที่ขออนุญาตไม่อยู่ใน
กรอบพัฒนาของผังเมืองจะไม่ได้รับอนุญาตผังเมือง (Planning refuse) ซ่ึงเจ้าของโครงการสามารถยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการผังเมืองท้องถ่ิน และหากไม่พอใจในค าส่ังก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ที่ดูแลเรื่องการวางแผนพัฒนาและผังเมือง และหากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าตัดสินก็สามารถยื่นฟ้องต่อ
ศาลได้(รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Final report) โครงการศึกษาเรื่องหลักกฎหมายผังเมืองและ
ระบบการผังเมืองของต่างประเทศ กรณีศึกษา: ประเทศสหราชอาณาจักร)  
  จะเห็นได้ว่า ในกฎหมายผังเมืองในประเทศสหราชอาณาจักร  (The town and country 
planning Act 1990) มีบทบัญญัติในการอุทธรณ์ กรณีที่โครงการที่ขออนุญาตที่ไม่อยู่ในแผนการ
พัฒนาหรือแผนผังเมือง ซ่ึงลักษณะของการก าหนดแผนผังการพัฒนาหรือแผนผังเมืองมีการออกแบบ
ให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีทางเลือก การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแผนผังมีความยืดหยุ่นใน
การตัดสินใจในการอนุญาตผังเมือง โดยมีการอนุญาตให้มีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 
  ซ่ึงหากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายผังเมืองไทยในเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินภายหลังการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมภายในฝ่ายปกครองแล้ว 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นั้นยังไม่มีบทบัญญัติดังกล่าว ลักษณะกฎหมายผังเมืองประเทศ
ไทยมีลักษณะการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนเกินไป เมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้วที่ดินก็ถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ภายใต้แผนผัง ข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามท่ีปรากฏในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมอย่างเคร่งครัด ไม่
มีความยืดหยุ่น คงมีเพียงแต่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินเท่านั้นที่จะใช้ดุลพินิจ
ในการแก้ไขปรับปรุงแผนผังข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้น ตามมาตรา 26 วรรคสาม แห่ง
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่บัญญัติว่า  
  “ในระหว่างท่ีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เห็นสมควร จะก าหนดให้แก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม่ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  หรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐก็ได้  โดยให้น าความใน
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  ซ่ึงผู้ศึกษามีความเห็นว่า กรณีเกี่ยวกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหากไม่ขัดกับ
สภาพแวดล้อมหรือมีผลกระทบต่อพื้นที่ตามหลักวิชาการแล้ว กฎหมายผังเมืองก็ควรจะมีการพิจารณา
การอนุญาตโดยการอุทธรณ์เกี่ยวกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในฝ่ายปกครอง ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้มีโอกาสในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการผังเมืองถึงความเสียหายและ
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ผลกระทบอย่างไรจากการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เพื่อเป็นข้อมูล
ในการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ัง
ยังเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการประเมินผังเมืองท่ีจัดท าขึ้นมานั้นว่าเหมาะสมอย่างไรหรือไม่กับ
พื้นที่นั้นอันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กล่าวคือ การปรับสมดุลของกฎหมายให้มีความเหมาะสม
กับองค์ประกอบโดยรวมของพื้นที่ นั่นคือ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและประชาชน เช่นนี้ เมื่อมีการ
ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ก็สมควรที่จะเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้มีสิทธิ
อุทธรณ์ในความเสียหายหรือผลกระทบ หรือข้อขัดข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ ที่จะไม่
เป็นการปิดกั้นสิทธิในการพัฒนาของประชาชน และเป็นการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะ
กับประโยชน์ของประชาชน มิให้มีความขัดแย้งอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจนเกินควร จากการห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงนี้จากนโยบายในการพัฒนาเมืองของรัฐ ซ่ึงจะต้องมีการเยียวยาท่ีเป็นธรรมจากการบังคับ
ใช้กฎหมายกฎหมาย เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนให้น้อยที่สุด จึงควรมีบทบัญญัติการ
อุทธรณ์ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 27 วรรคแรก ท้ังนี้เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ให้
องค์กรฝ่ายปกครองผู้จัดท าผังเมืองได้ทราบถึงผลกระทบ ตลอดทั้งการทบทวนข้อก าหนดต่าง ๆ ในผัง
เมือง เพื่อจะได้น าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อก าหนดให้มีความเหมาะสมในท้องท่ีต่อไป  


