
 

 

บทที่ 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 กฎหมายผังเมือง เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดและความสวยงาม เพื่อการคมนาคมการขนส่ง เศรษฐกิจ 
และให้เกิดความเหมาะสมกับพ้ืนที่โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาเมือง 
อันเป็นนโยบายสาธารณะของภาครัฐในการจัดท าภารกิจเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซ่ึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง การผังเมืองและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ท าให้สามารถใช้สอยพื้นที่
ในเมืองได้อย่างมีศักยภาพภายใต้ข้อจ ากัดของพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
เอกลักษณ์ของเมือง อันเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่และคุณภาพของเมืองท่ีดี ตาม
ทฤษฏีการใช้ท่ีดินในเมือง เพื่อสนับสนุนให้การท าหน้าที่ของเมืองเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาเมืองด้วยการจัดท าและวางผังเมือง อันเป็นการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินนี้ เป็น การด าเนินการของฝ่ายปกครองเพื่อประโยชน์สาธารณะในการใช้อ านาจ
มหาชนของฝ่ายปกครองจึงเป็นการใช้อ านาจเหนือกว่า ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์
ในทรัพย์สินของประชาชนอย่างหลีกเล่ียงมิได้ และผลกระทบนี้ก็เกิดขึ้นจากผลการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ภาครัฐจะต้องมีการแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากการใช้อ านาจเหล่านั้น ยิ่งในปัจจุบันรัฐมีภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะเพิ่มมากขึ้นภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครองก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องควบคุมการใช้อ านาจฝ่ายปกครอง เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 
 ในการด าเนินการจัดท าผังเมืองของต่างประเทศ ท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษามาในบทก่อนนั้น จะ
เห็นได้ว่าหลักการด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะในการจัดท าผังเมืองนั้น มีวิวัฒนาการที่
ยาวนานท าให้มีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการและแนวปฏิบัติการด าเนินภารกิจต่างๆให้มีความ
สอดคล้องกับยุคสมัยและมีการคุ้มครองสิทธิของประชาชนมากขึ้น ในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ผังเมืองนี้รัฐมิได้มีแต่มาตรการในการควบคุมให้เป็นไปตามผังเมืองเท่านั้น แต่ยังมีมาตรการ
ส่งเสริมและการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายให้กับประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบด้วย และมีองค์กรศาลปกครองตรวจสอบความชอบของผังเมืองตลอดทั้งการคุ้มครอง
และเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว เม่ือศึกษากฎหมายผังเมืองของ
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ประเทศไทยจึงพบว่า การจัดท าผังเมืองยังคงมีผลกระทบกับสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนโดยยัง
ไม่มีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนเช่น การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าและวางผังเมือง การพิจารณาค่าทดแทน หรือการอุทธรณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจะ
ได้มีการด าเนิน แก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความเหมาะสม
กับสภาวการณ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงเห็นสมควรที่จะมีมาตรการทางกฎหมายในการ
เยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญการผังเมือง พ.ศ.
2518 
 จากการศึกษามาตรการในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่ผ่านมาในบทก่อน ผู้ศึกษาจึงสรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

บทสรุป 

 1. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและ
วางผังเมือง ในขณะที่นานาอารยประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน
ของประชาชน ดังนั้นเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม่ ท่ีต้องให้ประชาชนมีบทบาทใน
นโยบายสาธารณะและเข้าถึงกฎหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของประชาชน แนวทางท่ีดีอัน
น าไปสู่ทางแก้ปัญหาก็คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของกฎหมายให้มากที่สุด 
เพราะประชาชนในแต่ละท้องท่ีต้องการผังเมืองท่ีมีความแตกต่างกัน กฎหมายผังเมืองประเทศไทย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนกระบวนการผังเมือง แต่การมีส่วนร่วมดังกล่าว
เป็นไปในทางเชิงทฤษฎีเท่านั้น เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายให้การ การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นอ านาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเลือกกลุ่มเฉพาะท่ีเป็นผู้แทนก็ไดท้ าให้สิทธิการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 
 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าทดแทน  การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
จ านวนประชากรที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นในทุกๆปี ตลอดจนถึงการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์ การ
ขยายตัวของชุมชนเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่เป็นระบบระเบียบส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา 
เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด และความแออัดของส่ิงปลูกสร้างประกอบกับสภาวะเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดล้อมในเมือง จึงท าให้ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองนั่นคือ การวางผังเมือง 
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีความเหมาะสมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ทางสังคม 
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เศรษฐกิจ ประชากร และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่ิงเหล่านี้ภาครัฐจึงต้องมีการตรากฎหมายผังเมืองขึ้นมา
ควบคุมจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน อันส่งผลให้ประชาชนไม่อาจใช้ท่ีดินได้อย่างอิสระต่อไป 
การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องอยู่ภายใต้ แผนผัง โครงการคมนาคมขนส่ง แนวเขตถนน ข้อก าหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน อันมีส่วนกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการถูกจ ากัด
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือเจ้าของท่ีดินต้องรับภาระบางอย่าง ต้องงดเว้นการกระท า
บางอย่างซ่ึงอาจส่งผลให้วิถีการด ารงชีพ การประกอบอาชีพเปล่ียนแปลงไป ตลอดถึงการท าให้
มูลค่าของทรัพย์สินด้อยค่าลง อันเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมายที่ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาท
ในส่วนการเยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวโดยมีการพิจารณาค่าทดแทน 
ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ อันเป็นการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
 3. ปัญหาการอุทธรณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ภายใต้แผนผังข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นี้ ท าให้ที่ดินที่เคยใช้ประโยชน์มาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวม ได้รับผลกระทบจึงต้องมีบทบัญญัติในการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้ตาม
มาตรา 27 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง และขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายหลังมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้วไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ท าให้ถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างเคร่งครัด และไม่มี
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคม เศรษฐกิจ ประชากร และปัจจัยด้านอ่ืนที่เปล่ียนแปลงตาม
การพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐในแก้ไข ปรับปรุง หรือ ยกเลิกข้อก าหนด การใช้ประโยชน์
ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายในการ
เยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมืองมาโดยตลอด
แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรมีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เพื่อน าไปสู่การยอมรับผังเมือง ดังนี้ 
 1. ภาครัฐควรมีมาตรการที่น าไปสู่การรับรู้ของประชาชนและการจัดให้มกีารประชุมแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการผังเมือง โดยผู้ศึกษาเสนอแนะให้องค์กรผู้มีอ านาจในการจัดท า
และวางผังเมือง จัดท าคู่มืออธิบายในความรู้เกี่ยวกับผังเมืองเบื้องต้น เช่นในเรื่องของความส าคัญของ



130 
 

 

ผังเมือง การมีส่วนร่วมในผังเมืองของประชาชน ประกอบท้ังความชัดเจนของผังเมืองในเรื่อง
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีผลกระทบในเรื่องใดบ้าง เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
ก่อนที่จะด าเนินการจัดการประชุม ให้ประชาชนแสดงความคิดในเรื่องของผังเมือง ในขั้นตอนการวาง
และจัดท าผังเมือง  
 ซ่ึงเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงป้องกัน  ก่อนที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะ
กระท าการทุกขั้นตอนโดยชอบด้วยหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ และชอบด้วยกฎหมายสารบัญญัติทาง
ปกครอง โดยผู้ศึกษาเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2518 ดังนี้ 
 เดิมบทบัญญัติ มาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 บัญญัติไว้
ดังนี้ ดังนี้ 
 “ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมใด  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี จัดให้มีการโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องท่ีที่จะมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น  ในการรับฟัง
ข้อคิดเห็นนี้จะก าหนดเฉพาะให้ผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได้  
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็น  ให้ก าหนดโดย
กฎกระทรวง” 
 โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นบทบัญญัติดังนี้ 
  “ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมใด  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี จัดให้มีการโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องท่ีที่จะมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น  หลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา  การประชุม  และการแสดงข้อคิดเห็น  ให้ก าหนดโดย
กฎกระทรวง” 
 2. กฎหมายเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้จัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนผู้อยู่ใต้
ปกครอง และหากการกระท าดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดต่อสิทธิของ
ประชาชนเกินควร ฝ่ายปกครองจะต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
กฎหมายนั้น ภาครัฐควรเปล่ียนแนวคิดและวิธีการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ โดยการสาน
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนให้เกิดความสมดุล ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะให้มี
มาตรการในการเยียวยาความเสียหายโดยการพิจารณาค่าทดแทนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
หรือผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากผลของการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผัง
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เมือง ซ่ึงอาจเป็นกรณี เช่น การก าหนดแนวเขตถนน หรือเป็นกรณีเฉพาะรายท่ีได้รับความเสียหาย 
โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทน เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องค่าทดแทน 
และนอกจากนี้ หากพิจารณาผลของการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมือง
แล้วอาจมีความไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงควรมีการน าเอาการจัด
โซนนิ่งเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับอัตราภาษีด้วย เช่น การจัดเก็บภาษีส าหรับท่ีดินที่อยู่ในเขตชนบท
และเกษตรกรรมในอัตราน้อยที่สุด และเขตการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมก าหนดอัตราภาษีที่
มากขึ้นด้วย  
 3. ส่วนการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากผังเมืองรวม ในส่วนนี้ผู้
ศึกษาเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน มาตรา 27 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในวรรคท้ายดังนี้ 
 “กรณีที่เจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดิน ได้รับความเสียหาย หรือผลกระทบจากการ
จ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใช้ท่ีดิน ต้องรับภาระที่ต้อง
ปฏิบัติอันเกินควร จากบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการผังเมือง ท้ังนี้เพ่ือที่จะ
เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป” 


