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พันธกิจ
“เป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมืองด้วยการ
กำหนดสนับสนุนและกำกับให้งานด้านการผังเมืองด้านอาคาร

และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

บรรณาธิการแถลง 
 สรรพชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากวัยเด็ก สู่วัยหนุ่มสาว จนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุตามลำดับ  

การดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้เข้มแข็งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการตระเตรียมร่างกายให้แข็งแรง 

สามารถเดินทางไกลไปยังปลายทางของชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยความห่วงใยและตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อยกย่องเชิดชู ผู้สูงอายุ ท่านจะได้พบกับรายละเอียดของ

กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง “บทสัมภาษณ์” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านชำนาญ พจนา อดีตข้าราชการระดับสูงของ  

กระทรวงมหาดไทย ผู ้ที ่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และยังทำงานเพื ่อสังคมอย่างไม่หยุดนิ ่งจนถึงปัจจุบัน   

นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ “เคล็ดลับสุขภาพดี” สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลาย อีกทั้ง “เบี้ยยังชีพ” 

เรื่องควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ และ “การปรับเปลี่ยนเจตคติ” เรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคในสังคมไทย 

 คณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ 17 ซึ่งเป็นคณะกรรมการผังเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีท่านใดบ้าง   

มีหน้าที ่และความสำคัญอย่างไร ท่านจะได้รับทราบในวารสารฉบับนี ้ ส่วนบทความทางวิชาการที ่มีคุณค่า   

ยังคงนำเสนอให้ท่านได้ติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
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 กิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   
ในงานดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และ
ปัจจัยจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยนายอุดม พัว
สกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 
 ในงานนี้ นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กล่าวใจความตอนหนึ่งว่า “สังคมจะ

เป็นสุขได้ ต้องมีการเกื้อกูลกันจากผู้ที่มีกำลังมากกว่า ไปสู่ผู้ที่มีกำลังน้อยกว่า จากรุ่นสู่รุ่น การที่กรมฯ  

ได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ที่คอยให้ความคิดเห็น  

ที่เป็นประโยชน์ ทำให้สังคมมีความสุข เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังไม่ควรมองข้าม” 

       ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เดิมใช้ชื ่อว่า “สถานสงเคราะห์คนชรา  
บ้านบางแค” ตั้งอยู่ที่ 813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2496 นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตาม
นโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแคได้ปรับบทบาทจากหน่วย
งานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ เป็นส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจนถึง
ปัจจุบัน 
 
 

“อิ่มใจได้มาเยือน  
ไม่ลืมเลือนผู้สูงวัย” 

 รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
โดยเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพื่อรณรงค์ให้สังคม
ได้ตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จึงได้จัดโครงการ “อิ่มใจได้มาเยือน ไม่ลืมเลือนผู้สูงวัย” เพื่อดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล  
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ผู้อาวุโสที่มากด้วยประสบการณ์อันทรงคุณค่า

บทสัมภาษณ์

	 วารสารกรมโยธาธิการและผังเมืองฉบับนี ้ จ ึงขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ผู ้อาวุโสที ่มากด้วย

ประสบการณ์ อันทรงคุณค่า ซึ่งกองบรรณาธิการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านชำนาญ 

พจนา อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ระดับ 11 ข้าราชการ

ระดับสูงที่คนมหาดไทยให้ความเคารพนับถือ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหลายวงการ ในปัจจุบันท่าน

ยังมีสุขภาพแข็งแรง และยังมีบทบาทภารกิจด้านพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญในหลายองค์กร ต่อไปนี้เป็น

ประวัติโดยย่อ ซึ่งท่านได้กรุณาให้สัมภาษณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมคณะกรรมการ 

ควบคุมอาคาร ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 

โดยกองบรรณาธิการ

 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2552 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ เพื่อให้สังคมไทยตระหนักในความสำคัญของผู้สูงอายุ  
ยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ หนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การนำความรู้ 
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากผู้สูงอายุมาถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลัง 
ได้ศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต   

ท่านชำนาญพจนา

นายชำนาญ พจนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 
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เมื่อผมไปสอบชิงทุนไปนอก  
ผมไม่มีเส้นสาย  
สอบครั้งที่ 5  

กว่าจะได้ไป ทุน USAID 

ประวัติชีวิตความเป็นมาของท่าน 
 ผมเป็นคนต่างจังหวัด พ่อแม่เป็นชาวไร่

ชาวนา พ่อเป็นเสมียนตราอำเภอและปลัดอำเภอ

เท่านั้นเอง ในสมัยที่ผมเป็นเด็กผมเคยไปหาบของมา

ขาย ปลูกข้าวโพด - แตงโม เคยทำสมัยที่อยู่อำเภอ

วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ที่บ้านเกิด ตั้งแต่ผมเป็น

นักเรียนชั้นประถมช่วยหาบครามที่ใช้ย้อมผ้าไปส่ง 

ครามเป็นต้นไม้ นำใบมาต้มมาเคี่ยวใช้ย้อมผ้าเป็น  

สีคราม ทำมาหมดแล้ว ปลูกข้าวโพด มัน แตง  

แล้วหาบมาขายตลาดช่วยแม่ตอนเป็นเด็ก ป.4   

ยังไม่มี ป. 6 ในสมัยนั้น   

 พอผมจบ ป. 4 แล้ว เรียนชั้นมัธยม ม.1  

-ม. 2 สมัยสงครามอินโดจีน พ.ศ. 2484 - 2485  

ผมได้พาสชั้น ม. 2 ขึ้น ม. 3 เรียนปีเดียว 2 ชั้น   

แล้วก็ไปเรียนต่อที่จังหวัดหลังสงคราม เข้าไปเรียน

เทอมกลาง ของกลางของปี พ.ศ. 2488 ไปเรียน   

ม. 4 อยู่แค่ 6 เดือน แล้วสอบขึ้น ม. 5 ไปเรียน

จังหวัดอยู ่ 2 ปีคร ึ ่ง แล้วก็เร ียนเตรียมอุดมที ่  

จ ังหว ัดอุดร เป ็นศ ิษย ์ เก ่าอยู ่อุดรพ ิทยานุกูล   

จากนั้นไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ หลังจากจบเตรียม 1 

ที่จังหวัดอุดรธานี   

 เตรียมปีที่ 2 ขอพ่อมาเรียนกรุงเทพฯ พ่อ

บอกจะเอาเงินที่ไหนให้ ผมบอกขอเดือนละ 200-250 

บาทก็พอ เงินเดือนพ่อไม่ถึง 1,000 บาท ในขณะนั้น

เตรียมอักษรศาสตร์ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ มีว่างอยู่ 

6 ที่ สมัคร 86 คน ได้ 6 คน เข้าเรียนปี 2 โดยเป็น

ศิษย์เก่าสวนกุหลาบ 1 ปี แล้วมาเข้าจุฬาฯ คณะ

รัฐศาสตร์พร้อมกับเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ไป

ด้วย เรียนควบกันได้ 2 ปริญญาพร้อมกันในปี

เดียวกัน ในปี 2497 จึงเป็นศิษย์เก่าทั้ง 2 สถาบัน  

ชีวิตราชการที่ผ่านมา  
 ผมเริ่มรับราชการตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอ คือ

เสมียนน่ันเอง ทำหน้าท่ีเกือบทกุอย่าง ต้องพิมพ์งานเป็น 

ผมเป็นปลัดอำเภอมาต้ังแต่ อายยุ่าง 23 เป็นปลัดอำเภอ

ได้ปีกว่า แล้วมาอบรมมาเรียนวิชาสังคมสงเคราะห์ที่

กระทรวงวัฒนธรรม สมัยน้ันเขาเรียกสำนักวัฒนธรรม

หญิง ในสมัยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เป็น  

ผูอ้ำนวยการสำนัก สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เรียน 1 ปี  

ก.พ. เทียบปริญญาโทให้   

 ผมเริ ่มร ับราชการเง ินเดือน 1,050 บาท 

(เกียรตินิยม) บวกเงินเพิ่มอีก 1,000 กว่าบาท พอผม

ได้ประกาศนียบัตรวิชาสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเทียบให้

เท่าปริญญาโท ผมเลื่อนขั้นขึ้นไปกินอัตรา 200 บาท 

เงินเพิ่มอีก 1,000 กว่า แต่รวมแล้วยังไม่ถึง 2,000 

บาท เมื่อผมเลื่อนจากขั้น 160 บาท ไปกินอัตราขั้น 

200 บาทเท่ากับได้เลื่อนเงินเดือน 4 ขั้น ผมได้กำไร

ตอนนั้น  

 พอเงินเดือนผมถึงขั้น 280 บาท ก็สอบเป็น

ข้าราชการชั้นเอก เงินเดือนชั้นเอกสมัยนั้นเต็มขั้น 

360 บาท ในสมัยนั้นระบบราชการยังเรียกชั้นเอกอยู่ 

สอบได้ในลำดับที่ 6 ผมจึงได้รับเงินเดือนบวกเงิน

เพิ่มอีก รวมแล้วได้ 3,500 กว่าบาท  
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 เมื่อผมไปสอบชิงทุนไปนอก ผมไม่มีเส้นสาย 

สอบคร้ังท่ี 5 กว่าจะได้ไป ทนุ USAID (องค์การความ

ร ่ วมม ือ เพ ื ่ อการพ ัฒนาระหว ่ า งประ เทศของ

สหรัฐอเมริกา) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2512 ทนุ 

AID อายผุม 39 ปี แล้ว ถ้าอาย ุ 40 ปี  ก.พ.ไม่ให้ไป 

นอกจากจบนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์  แล้ว

ผมจบ MPA จาก Southern California ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัย 1 ใน 10 ของวิทยาลัยเอกชนในอเมริกา 

ผมได้ MPA มาในปี พ.ศ. 2513  ในเดือนตลุาคม พ.ศ 

2513 ก็มาอยู่โรงเรียนนายอำเภอ 1 ป ี ในสมัยนั้น  

คุณชลอ ธรรมศิร ิ ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาย

อำเภอ ผมเป็นรองผูอ้ำนวยการ ท่านอายมุากกว่าผม 5 ปี 

ผมอยูช่่วยโรงเรียนนายอำเภออยู ่ 1 ปี หลังจากกลับจาก

ต่างประเทศ  

 ในปี พ.ศ. 2514 ผมย้ายไปเป็นปลัดจังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ ขณะนั้นยังเป็นชั้นเอก

อยู่ อยู่ที่ขอนแก่น 2 ปี ขณะนั้นมาเข้าอบรมโรงเรียน

นักปกครองระดับสูง รุ ่นที ่ 1 (นปส.รุ ่น 1) อยู ่

ขอนแก่นได้ปีที ่ 2 ก็ย้ายไปเป็นรองผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2516 เป็นรองผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดเพียงปีเดียว  

 ในป ี พ.ศ. 2517 ผมก็ได ้ย ้ายไปดำรง

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ก็มาจัดการ

กับปัญหานักศึกษาสไตรก์ ต้องอดหลับอดนอนอยู่ 2 

คืน ผมพูดดังๆ จนถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าเมา ผมก็

เอา ทสปช. เอามวลชนเป็นพวกเขาสนับสนุน ผม

บอกให้นักศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่

เหลืออยู่ประมาณ 100 กว่าคน ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

ให้ผู้หญิงขึ้นไปอยู่หอชายชั้นบน ผู้ชายให้อยู่ข้างล่าง 

ทั้งหมด 170 กว่าคน ถ้าใครจะกลับบ้านจะให้รถไป

ส่งที ่จ ังหวัดขอนแก่นซึ ่งเป็นศูนย์รวมปลายทาง   

สั่งรถมาขนนักศึกษา 5 คัน ให้ตำรวจนำหน้าและ  

ท้ายขบวน นำไปส่งไม่ถึงชั่วโมงก็มีโทรศัพท์วิทยุเข้า

มาบอกว่าหัวหน้านักศึกษาจะให้ลงมารวมกันที ่

วิทยาลัยครูพระนคร (ชื่อเรียกในสมัยนั้น) ที่บางเขน 

กรุงเทพฯ ขณะนั ้นย ังไม ่ได ้ เป ็นมหาว ิทยาล ัย   
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ผมบอกได้ตกลงกันแล้วอย่าได้มาทำผิดข้อตกลง  

ตกลงกันแล้วคุณจะให้ไปส่งแค่ศูนย์รวมสถานีรถ

ขนส่งที่จังหวัดขอนแก่น แล้วคุณจะแยกย้ายกันกลับ 

จะไปภาคไหนก็แล้วแต่คุณผมส่งแค่นั้น ถ้าใครจะไม่

ไปให้ลงที่บ้านท่าพระ ซึ่งห่างประมาณ 12 กิโลเมตร

จะถึงจังหวัดขอนแก่น  

 ในปี พ.ศ. 2518 ผมไปอยู่มหาสารคามเป็นปี

ที ่ 2 ประมาณต้นเดือนมีนาคม ทางมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นก็สมทบมาโจมตีผมด้วย  พอผมมาเป็น  

ผู ้ว ่าฯขอนแก่น หมายถึงย ้ายมาจากหนองคาย   

ผมอยู่มหาสารคาม 2 ปี แล้วย้ายไปหนองคาย 2 ปี 

ครึ่ง แล้วกลับมาจังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมีนาคม 

ปี พ.ศ. 2522 

 ขอนแก่นก็มาจัดการกับปัญหานักศึกษาที่นี่

อีก  นักศึกษาขับไล่อธิการบดี คณบดี 2 คน แข่งขัน

กันเป็นอธิการบดี  เราคนกลางก็เข้ามาจัดการกับนัก

ศึกษา ไปดูที่หอประชุมที่ห้องสมุด ข้าวของเสียหาย

หมด ผมบอกคุณเป็นนักศึกษาคุณทำแย่กว่าเด็ก ป.4 

ไม่ระเบียบวินัย ผมเอาของจริงมาพูด  ชีวิตนี้เอาของ

จริงมาพูดทั้งนั้นตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอ เป็นนายอำเภอ 

 เมื่อผมเป็นนายอำเภอ ผมย้ายจากอำเภอที่

เล็กที่สุด  พอผมเรียนจบแล้วออกไปรับราชการได้ 2 

ปี ครึ่ง ผมก็เป็นนายอำเภอแล้ว ตอนนั้นอายุย่าง 26 

เป็นนายอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ซะ

เต็มที่เลย 4 ปี กว่าด้วยซ้ำ  จำได้ว่า 4 ปีครึ่ง พอ

สอบชั้นเอกได้ก็เลื่อนไปอยู่อำเภอใหญ่  ที่อำเภอเมือง  

จังหวัดนครพนม  จังหวัดมหาสารคามผมย้ายมาเป็น

ครั้งที่ 2 โดยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

 แต่ว่ามีเหตกุารณ์ท่ีเหมือนมีโชคช่วย กล่าวคือ  

ว่ามีคอมมิวนิสต์มาแทรกซึมอยูใ่นพ้ืนท่ี วันเสียงปืนแตก  

ผมก็ยังเป็นนายอำเภอ ท่านชำนาญ ยุวบูรณ์ อธิบดี

กรมการปกครองในสมัยนั ้นเรียกประชุม ประจำ

กระทรวง 6 จังหวัด เรียกปลัดจังหวัด 6 จังหวัด ไป

ประชุม ผมก็ยังนึกว่าจะถูกลงโทษอะไร เรียกมา

ประชุม ที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วให้ตามไปประชุม

ที่จังหวัดอุบลราชธานี  และตามไปจังหวัดนครพนม

ผมอยู่ที่นั่น ปรากฏว่าจัดประชุมด่วน เรื่อง ความ

ช่วยเหลือของอเมริกา ตอนนั ้นเขาเรียก USOM  

(องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐฯ = United 

States Operations Mission) จะช่วยเครื่องจักร

กลเพื่อทำถนนสร้างทางในเขตแทรกซึมคอมมิวนิสต์ 

6 จังหวัดแรก ในช่วงนั้นผมเป็นปลัดจังหวัดเร่งรัด

พัฒนาชนบท มี พี่ศุภโชค อยู่จังหวัดเลย พี่เสงี่ยม 

ราชเรืองรบิล เป็นนายอำเภอเมืองหนองคาย เสียชีวิต

แล้วเช่นกัน ผมอยู่จังหวัดนครพนม คุณบุญช่วย  

ศรีสารคาม ก็อยู่จังหวัดอุดรฯ คุณดำรงค์ วชิโรดม  

อยู ่จ ังหวัดอุบลราชธานี และที ่จ ังหวัดสกลนคร  

คุณวุฒินันท์ อารยะ เป็นปลัด รพช. สกลนคร ใน  

6 จังหวัด ผมอยู่ในจังหวัดที่แทรกซึมรุนแรงที่สุดคือ

จังหวัดนครพนม 

 ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สร้างถนน

สร้างทางอยู ่ 4 ปี เต็มๆ วันเสียงปืนแตก คือ 7 

ส ิงหาคม 2507 ผมก็อยู ่ท ี ่น ั ่น พ.ต.อ.สง ัด  

โรจนภิรมณ์ เป็นคนสงขลา เสียชีวิตไปแล้ว เป็น  

ผู้กำกับ ผมเป็นนายอำเภอเมือง ไปรักษาการปลัด 

รพช. เขาเรียกประชุมเดือนกันยายน พ.ศ. 2507  

เริ่มงาน รพช. รุ่นแรกในสมัยนั้นขึ้นรถต้องเปลี่ยน

ทุกที เวลาจะออกพื้นที่ตามไปดูลูกน้องทำงาน จะนั่ง

รถเอาตำรวจนำไปไม่ได้ รถผมคนต้องแต่งตัวเป็น

ชาวบ้านแต่มีอาวุธไปด้วย 4-5 คน  มี อส. 4 - 5 คน 

ไปด้วย  ผมเห็นผู้ก่อการร้ายมองผม 
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อยู่ในระยะ 200 เมตร จากป่าข้างทาง ที่กิ่งอำเภอ

ปลาปาก จังหวัดนครพนม ในสมัยนั้นทางเข้ายังไม่มี

ถนนลูกรังเป็นทางเกวียน มีไม้หมอน ผมไปตั้งกิ่ง

อำเภอ  ลูกน้องผมคนไหนไม่ดีก็ให้ตำรวจจัดการไป  

ที่กิ ่งอำเภอปลาปาก ปลาปากคือปลาตะเพียนเป็น

ภาษาอีสาน เดี ๋ยวนี ้เป็นอำเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม 

 ลูกน ้องเป ็นปลัดก ิ ่ง อยู ่ท ี ่ก ิ ่ งอำเภอเขา  

สวนกวาง เป็นอำเภอสุดท้ายที่ติดต่อกับเขตจังหวัด

อุดรธานี มีเหตุการณ์รุนแรงเหมือนกัน ตอนนั้นต้นปี 

2523 แล้ว ในปี พ.ศ. 2523 ยังมีเหตุรุนแรงอยู ่  

มาสงบเอากลางปี 2524 ปลัดอำเภอ หัวหน้าประจำ

กิ่งอำเภอ ยศร้อยเอก เสียชีวิตบนบ้าน โดนบุกเข้า

โจมตีเวลาประมาณตี 2 กว่า ผมออกไปตอนโพล้เพล้

ใกล้สว่าง ก็เล่าย้อนหลังให้ฟังผมยังพอจำเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นได้ ปัจจุบันผมอายุย่าง 78 ปีแล้ว 

 พอพ้นจาก รพช. ก็มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น เมื่อปี 2522 ที่เล่ามา ซึ่งจัดการกับปัญหา

นักศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นครั้งสุดท้าย พวกฮิปปี้ทั้ง

หลาย ที่สะพายย่าม ผมยาว ตอนนั้นเราถอนกำลัง

ทหารจากลาวมาอยู่ที่อำเภอน้ำพอง สนามบินระดับ

อินเตอร์เครื ่องบินลงได้แต่ไม่มีใครอยู่ ผมเลยให้

ทหารไปรักษาการอยู่ที ่นั ่น ทหารที่ถอนมาจากลาว  

มีทั้งทหารบกและทหารอากาศเป็น 1,000 คน ก็ได้

อาศัยทหารเหล่านี ้มาช่วย ผมบอกกับผู ้การว่าขอ

ทหาร 1 โหล หรือซัก 1 หมู ่ เข้าไปช่วยจัดการ  

เอากรรไกรไปด ้วยไปช ่วยก ันต ัดผมน ักศ ึกษา  

ผมบอกว่าคุณผมยาวถ้าไม่มีเงินตัดผม ให้มาบอกผม 

ผมตัดให้ฟรีเลย ถ้าไม่ไปตัดก็ให้ทหารช่วยตัด ถ้าไม่

ยอมให้จัดการเลย มีทหารอาสาช่วยดูแล้วไม่เหมาะ

สมที่จะเป็นนักศึกษา ก็จัดการกันขนาดนี้ ที่ดังมา  

 นอกจากดังในต่างจังหวัดแล้ว ก็มาดังที่สภา

ตอนยึดทรัพย์จอมพลถนอม จอมพลประภาสอีกครั้ง 

เม ื ่อเป ็นสภานิต ิบ ัญญัต ิเม ื ่อเด ือนพฤศจิกายน   

พ.ศ. 2516 

 ผมเข้ามาเป็นสภานิติบ ัญญัติหลังปฏิว ัต ิ  

เมื่อ 14 ตุลาคม 2516 ในเดือนพฤศจิกายนเขาก็

เล ือกสมาชิกสภา ที ่ เขาเร ียกว่าสมาชิกสนามม้า   

จาก 2,500 กว่าคน มาเป็นสมาชิกสภา 199 หรือ 200 

คน ผมได้รับการคัดเลือกมาในจำนวนนั้นด้วย ใน

ขณะนั้นผมเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

สมาชิกนิติบัญญัติรุ่นนั้นเป็นรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2516 - 

2517  เป็นอยู่ 1 ปี 3 เดือน เขาก็เอาเรื่อง ยึดทรัพย์

จอมพลถนอม กับจอมพลประภาส เข้ามา อาจารย์

สัญญาซึ่งเป็นอาจารย์ผม เคยสอนคณะนิติศาสตร์ 

เสนอร่างกฎหมายเพื่อยึดทรัพย์ฯ ผมบอกเสนอทำไม 

กฎหมายธรรมนูญการปกครองก็มีอยู่ อำนาจนายก

รัฐมนตรี มาตรา 17 หรือ 21 สมัยจอมพลสฤษดิ์ 

มาตรา 17 ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวให้อำนาจ

นายกที ่จะยึดทรัพย์ได้ แล้วเสนอ ครม.รับทราบ  

หรือเห็นชอบ ทำไมจะต้องมายืมมือสภานิติบัญญัติ  

คล ้ายๆ สภาเป ็นเผด ็จการ จะย ึดทร ัพย ์  

เขาว่าผมเป็นสมุนเผด็จการ 
ผมบอกสภาว่า “พวกคุณ 

คือ เผด็จการ”  
กฎหมายมีแล้วไม่ใช้ 
อำนาจตามกฎหมาย 
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 เมื่อปี พ.ศ.2526 ท่านพลเอกสิทธิ จิระโรจน์ 
ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ใน
ขณะนั้น ท่านย้ายผมเข้ามาเป็นอธิบดีกรมแรงงาน 
เมื่อท่านไปตรวจราชการนั้นผมไม่รู้จักท่านมาก่อนผม
พาท่านไปกินข ้าวธรรมดา ท ่านไปเห ็นผมตอน
บรรยายสรุปอยู ่ ท ่านถามผมว่าจะไปแก้ป ัญหา
แรงงานได้อย่างไร ผมก็อธิบายให้ท่านฟัง ท่านเห็น
ผมทำงานขึงขังแล้วพูดเรื ่องแรงงานถูกโกง กรณี
แรงงานไปทำงานต่างประเทศ ผมบอกว่าจะเอาเงิน
ที่ไหนไปเสียให้เขา 7-8 หมื่น ถึงแสน รายได้ไปนอก 
ไปอยู่ทำงาน 2 ปี ก็ยังใช้หนี้ไม่หมดกลับมาจะได้
อะไร ผมรู้ท่านก็รู ้ว่ากรมแรงงานหากินกันอยู่ ผม
บอกผมจะเข้าไปช่วยถ้าท่านต้องการให้เข้าไปช่วยแก้
ปัญหา ต้องเสนอแก้กฎหมาย ซึ่งเป็นช่องโหว่ของ
กฎหมายอยู ่ กฎหมายเป็นทางหากิน กฎหมาย  
ใบอนุญาตฉบับเดียวหาแรงงานภายในประเทศก็ได้
ต่างประเทศก็ได้ ค่าขออนุญาตแค่ 100 บาท ค่าปรับ
แค่ไม่เกิน 2,000 แล้วผู้ทำผิดจะไปกลัวอะไร ต้องแก้
กฎหมายให้มีหลักประกัน แยกใบอนุญาต ไปทำงาน
ต่างประเทศ คนงานภายในประเทศ-ต่างประเทศต้อง
แยกกันต่างหาก ผลสุดท้ายก็สำเร็จใช้บังคับมาจนถึง
ปัจจุบัน  
 พระราชบัญญัติปี 2518 ใช้มาจนถึงปัจจุบันมี
แก้ไข 2 ครั้ง กฎหมายจัดหางาน ให้มีหลักประกันไม่
เกิน 5 ล้าน ระยะแรกเอาประกัน 5 แสน หรือ ล้าน 
แต่ระยะหลังนี่จัดเก็บเต็มที่แล้ว หมายถึงเก็บจาก  
ผู้ได้รับใบอนุญาต เช่นแรงงานต่างประเทศ ต้องมี
หลักประกัน 5 ล้านบาทถึงจะได้รับใบอนุญาต ถ้ามี
เรื่องขึ้นมาก็ยึดหรือเอากับคนที่ต้องชดใช้ ถ้าชดใช้ไม่
พอ 5 ล้านก็ฟ้องร้องทางแพ่งต่อไป เป็นการช่วย
แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานที่กรมแรงงาน  
เป็นผลงานตอนเป็นอธิบดีกรมแรงงาน  
กระทรวงมหาดไทย  

จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร 

และพันเอกณรงค์ กิติขจร ผมไม่เห็นด้วย แต่ผล

สุดท ้ายกฎหมายผ่านสภา ผมบอกว ่าเป ็นสภา

เผด็จการ สมัยนั้นอาจารย์ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

เป็นประธานสภา     

 เขาว่าผมเป็นสมุนเผด็จการ ผมบอกสภาว่า

พวกคุณคือเผด็จการ กฎหมายมีแล้วไม่ใช้อำนาจ

ตามกฎหมาย แล้วเอาอำนาจของสภาเพื่อตราพระราช

บัญญัติยึดทรัพย์คน 3-4 คนและครอบครัว ผมบอก

สภานิติบ ัญญัติผมไม่ยอมเป็นเผด็จการกับคุณ  

ผลสุดท้ายอาจารย์สัญญาไปคิดทบทวนคงจะเห็นจริง 

อาจารย์สัญญาจึงไม่ยอมนำกฎหมายที ่ผ ่านสภา

ทูลเกล้าฯถวายในหลวง เพราะกฎหมายธรรมนูญการ

ปกครองให้อำนาจอยู่ คืออำนาจของนายกรัฐมนตรี 

นี่คือเหตุการณ์ที่ผมกล้าแสดงความคิดเห็นแย้งกับ 

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งท่านเสียไปแล้ว 

หลังจากนั้นมา ผมเลยโด่งดังทั่วประเทศ  เมื่อปลาย

ปี พ.ศ.2517 เพราะต่อสู้จนชนะสภานิติบัญญัติได้   

 ตอนมาดังที่สภาในขณะนั้นผมยังเป็นรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผมทำได้อย่างนี้เพราะ  ท่าน

อธิบดีกรมอัยการในขณะนั้น อาจารย์กมล วรรณะ

ประภา สนับสนุนผมอยู่ ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยอยู่ ผมได้เลื่อนตำแหน่งจากรอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

มหาสารคาม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517 

 

กับผลงานที่ภูมิใจในชีวิตราชการ 
 เรื ่องที ่เล่ามา เรื ่อง ยึดทรัพย์ เป็นเรื ่องที ่

เอาชนะสภานิติบัญญัติได้ อันดับสองรองลงมา  

ก ็เร ื ่องท ี ่ปราบปรามคอมมิวนิสต์เป ็นผลสำเร ็จ   

โดยสู ้ตายอยู ่ถ ึง 4 ป ีคร ึ ่ ง และท ี ่กรมแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย 
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งานผังเมือง ผมภูมิใจที่ได้ 
มาต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์  
เราเอาความคิดเห็นของประชาชน 
เป็นหลัก แล้วให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจง 

ว่าความจริงเป็นอย่างไร 

งานผังเมืองสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (อธิบดี)  
 ผังเมืองฉบับแรกที่ประกาศบังคับใช้ในสมัยที่

ผมเป็นผู้อำนวยการสำนักผังเมืองคือ ผังเมืองรวม

บร ิ เวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ผังเมืองฉบับที่ 2 คือผังเมืองกทม. 

หลังจาก กทม.ก็ผังสมุทรปราการ สมุทรปราการนี่ผม

ดังพอสมควร เรื่องที่มีการวิ่งเต้นของกลุ่มอิทธิพล

พวกเสียผลประโยชน์ จะให้เป็นพื้นที่สีเหลือง สีแดง  

สีส้ม แต่เราต้องการรักษาสีเขียวไว้ซัก 60-70% 

เพราะฉะนั้นผังสมุทรปราการจึงออกประกาศบังคับใช้

หลังผัง กทม. 3 - 4 ปี ที่จริงควรจะออกก่อนหรือ

พร้อมๆกับผังเมืองระยอง ก็เพราะกลุ่มผลประโยชน์  

 งานผังเมือง ผมภูมิใจที่ได้มาต่อสู้กับกลุ่ม

อ ิทธ ิพลผลประโยชน์ เราเอาความคิดเห ็นของ

ประชาชนเป็นหลัก แล้วให้เจ้าหน้าที ่ไปชี ้แจงว่า  

ความจริงเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นที่เขาให้ห่างถนน 

20 เมตร ผมไม่เห็นด้วย อย่างน้อยต้อง 40 - 50 

เมตร อย่างนี้เป็นต้น ส่วนมากในเขตอิทธิพลทั้งหลาย  

อย่างน้อยถนน 1 เส้นต้องห่าง 40 เมตร แต่กำหนด

ไว้มาตรฐาน 50 เมตร ไม่ใช่แค่ 40 เมตรติดถนน  

เดี ๋ยวนี ้ท ี ่จอดรถเต็มถนนไปหมด ที ่ถนนแคบๆ  

คือไม่เอาจริง ผมยังเสียดายจอมพลสฤษฏ์ที ่ท่าน

ถึงแก่อนิจกรรมก่อน ไม่อย่างนั้นถนนริม 2 ฝั่งแม่น้ำ

เจ ้าพระยาจะมีถนนสำเร ็จแล ้ว ท ่านเป ็นนายก

รัฐมนตรีตั ้ง 4-5 ปี จะต้องทำเร ื ่องแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก เกิดขึ้นในสมัย

จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2504 โดยท่าน

มองการณ์ไกล อย่าไปมองแต่ว่าท่านเป็นเผด็จการ  

ท่านเอาการเอางานพัฒนาบ้านเมือง   

 
ภารกิจที่ท่านยังรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 
 ภารกิจที ่ร ับผิดชอบในปัจจุบันมีทั ้งหมด  

3 กระทรวง กระทรวงแรก คือ กระทรวงมหาดไทย            

เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงฯ 

เป็นมา 19 ปีแล้ว และเป็นกรรมการพัฒนากฎหมาย  

เป็นปีท่ี 4 รวม 2 คณะ คณะท่ี 3 เป็นกรรมการควบคมุ

อาคาร ก็ถือว่าเป็นของกระทรวงมหาดไทยด้วย 

กระทรวงท่ี 2 คือกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการสภาท่ี

ปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ผมเพ่ิงพ้นไป เม่ือ

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552  เป็น 2 วาระ  รวม 6 ปี แต่ยัง

เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวง

แรงงาน  ส่วนกระทรวงท่ี 3 คือกระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนษุย์ เป็นคณะกรรมการพิจารณา

ร่างกฎหมายของกระทรวง 
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บทบาทของกระทรวงมหาดไทยใน
ปัจจุบัน กับยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร 
 มีอำนาจหน้าที่ไม่เหมือนเดิมแล้ว ปัจจุบัน
เหลืออยู่ 5 - 6 กรมในสังกัด หลังจากถูกแยกออกไป 
บทบาทเก ี ่ยวก ับการร ักษาความสงบเร ียบร ้อย 
บรรเทาทุกข์บรรเทาสาธารณภัยทั ้งหลาย ไม่เป็น
กระทรวงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเหมือนเมื่อก่อน ถูกตัด
อำนาจไป เช่น กรมตำรวจไปขึ้นกับนายกรัฐมนตรี
โดยตรง ตำรวจควรจะกระจายไปอยู ่ก ับท้องถิ ่น 
เทศบาล อบจ. และอบต. ส่วนตำรวจส่วนกลางนั้นไม่
เป็นไร เช่น ตำรวจสันติบาล ตำรวจนครบาล และ
ตำรวจสอบสวนกลาง แต่ตำรวจต้องเป็นตำรวจของ
ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ แล้วต้องให้ผู้ว่าฯ นายอำเภอ 
สามารถกำกับดูแลควบคุมได้ ไม่อย่างนั้นผู้ว่าฯ จะ
บริหารงานยาก เพราะผู้ว่าฯไม่มีมือคอยช่วย อส. ทั้ง
ประเทศมีประมาณ 30,000 กว่าคน มีอยู่ในมือผู้ว่าก็ 
2-3 กองร้อย จะปลุกระดมคนเหมือนเมื่อก่อน หรือ
ลูกเสือชาวบ้านเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วในสมัยนี้ เขาร่วม
ด้วยเมื่อครั้งสมัยปราบปรามคอมมิวนิสต์ เดี๋ยวนี้ไม่
เหมือนก่อนแล้ว 
 อัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ และสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 3 กรม ที่แยกไป แล้วจะเอาอำนาจ
อะไรอยู่ในมือ ไม่มีบารมี คนเราไม่มีอำนาจไม่มีบารมี
จะทำอะไรได้ จะไปขอความช่วยเหลือใครได้ นี่คือ
ปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องพิจารณา   

 ถ้ามองในแง่ประชาธิปไตย ถือเป็นการกระจาย
อำนาจให้ท้องถ่ิน แต่ท้องถ่ินยังอยูใ่นการกำกับดแูลของ
ราชการส่วนภมิูภาค กระทรวง ทบวง กรม ตราบใดท่ี
สถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู ่ สถาบันปกครองท่ีมีผูว่้าฯ 
นายอำเภอ กำนัน ผูใ้หญ่บ้านต้องยังอยู ่ เป็นงานส่วน
ภมิูภาค ไม่มีใครอธิบายให้เข้าใจ ไม่มีใครพดูกันตรงๆ 
บอกแต่ว ่ากระจายอำนาจให้เป ็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์เร่ิมมาแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2542 การปกครองท้องถ่ิน เร่ิมมี อบต.ปี พ.ศ. 2537  
เมืองไทยมีคนรูป้ระชาธิปไตยแบบรูซ้ึ้งถึง 20 ล้านคนหรือ 
ถึง 1 ใน 3 ของประเทศหรือเปล่า นอกนั ้นเป็น  
ผูต้าม (Follower) ท้ังน้ัน จงูไปทางไหนก็ไปอย่างท่ีเห็น 
 
สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม  
ผูส้งูอาย ุ ภาครฐัควรมบีทบาทในการดแูล
ผูส้งูอายอุยา่งไร 
 ผูส้งูอายตุ้องแยกแยะถ้าเขามีเงินบำเหน็จบำนาญ
หรือมีรายได้สงูพอเล้ียงตัว ถ้าต่ำกว่า 15,000 บาท ก็ต้อง
ดแูลเขา โดยเฉพาะพวกท่ีไม่ได้กินบำเหน็จบำนาญ ผูท่ี้มี
ประกันสังคม 500 บาท  เงินน้อยไป แต่ยังดีท่ีมี 30 บาท
รักษาทกุโรคอยูแ่ต่ว่าบริการของแพทย์ พยาบาล และ
สถานพยาบาลยังมีไม่เพียงพอต้องกระจายไป เคร่ืองมือ
อปุกรณ์ท้ังหลายต้องมีให้ครบ หมอท่ีเรียนมาแล้วไม่ไป
ทำงานต้องปรับ ปรับแค่ 1-2 ล้านเขาไม่แคร์หรอก ต้อง
ปรับให้หนัก ต้องไปทำงานภมิูภาคให้ได้อย่างน้อย 2 เท่า
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ของเวลาเรียน หรือ 1 เท่า ก็ยังดี  อย่างน้อยควรอยู ่6 ปี 

ถ้าออกก่อนต้องปรับเต็มท่ีเลย   

 การสว ัสด ิการย ังไม ่ เพ ียงพอในแง ่ของ  

พนักงานด้านสขุภาพอนามัย เร่ืองน้ีเป็นปัญหาใหญ่ เร่ือง

ดแูลเร่ืองสถานท่ีออกกำลังกาย ท่ีเล่นต่างๆ ต้องมีให้เพียง

พอ จะเป็นกีฬาหรือออกกำลังกายก็ได ้ และต้องมีเจ้า

หน้าท่ีประจำ ไม่อย่างน้ันจะกลายเป็นแหล่งม่ัวสมุเพราะ

ไม่มีคนดูแล ผู้ดูแลก็ต้องฝึกต้องอบรมมาในการที่จะ

บริการผูรั้บบริการท้ังหลาย ไม่ใช่มีแต่สถานท่ีอย่างเดียว

ไม่ได้ คนต้องพร้อม อย่างประเทศอเมริกาเขาพร้อม เร่ือง

สถานท่ีดแูลคนสงูอาย ุ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 6% - 8% เด๋ียวน้ีมี

พลเมืองท่ีอายเุลย 60-80 ปี มีถึง 10% เพราะอายยืุน  

60-65 ไปแล้วยังแข็งแรง 

  

เคลด็ลบัในการดแูลสขุภาพใหแ้ขง็แรงหลงั
เกษยีณอายรุาชการ     
 เคล็ดลับคืออย่าเครียด แล้วลกูหลานมีหรือไม่มี  

ก็กระจายให้เขาไป อย่างผมบังเอิญว่ามีรายได้ 2 ทาง เป็น

ท่ีปรึกษาบริษัทด้วย เงินบำนาญด้วย รวมแล้ว ได้ 90,000 

กว่าบาท ก็กระจายให้ลกูหลานไปบ้าง มีลกู 4 คนหลาน 4 

คนก็กระจายให้เขา คือมีก็แบ่งๆ ไปอย่าหวงสมบัติ ถึง

ลกูๆทำงานหมดแต่เงินเดือนอาจไม่พอใช้  เด๋ียวน้ีคนราย

ได้น้อยรสนิยมสงู รสนิยมสงูรายได้ต่ำเป็นแฟช่ัน  

 อีกอย่างหน่ึงคือผมจะไม่เครียด อย่างเวลาผม

ประชมุถ้าบรรยากาศเครียดๆกัน ผมก็จะยกตัวอย่างเร่ือง

โจ๊ก ๆ ท่ีเก่ียวข้องข้ึนมา  คือการประชมุทางด้านกฎหมาย 

จะมีเร่ืองเครียดด้วยคำ  wording วรรคตอนต่างๆ โต้

เถียงกันเป็นช่ัวโมงพดูกันไม่จบ  ผมบอกอย่าหัวเก่าให้หัน

มาหัวสมัยใหม่บ้าง ต้องเอาท้ังเก่าท้ังใหม่ ท้ังปัจจบัุน มา

ผสมผสานกัน ท้ังหลักนิติศาสตร์และ หลักรัฐศาสตร์  

เดี๋ยวนี้เอาหลักเศรษฐกิจคือเศรษฐศาสตร์เข้ามาด้วย 

หลักสังคมวิทยาต้องเอามาด้วย กฎหมายเด๋ียวน้ีเขาเรียก

นิติปรัชญา ของดร.ปรีดี เกษมทรัพย์จะไปยึดหลักนิติรัฐ

อย่างเดียวไม่ได้ อย่าอ้างแต่นิติรัฐ อย่าลืมว่าการเมืองการ

ปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ไปด้วยกันหมด ความม่ันคง

ของรัฐ ถ้าพดูถึงความม่ันคงไปนึกถึงทหาร  ทกุอย่างท่ี

ผมพดูมาคือความม่ันคงท้ังน้ัน คนไม่เข้าใจ เร่ืองน้ีอีก

นานกว่าจะเข้าใจ เพราะต่างคนต่างถือ ผมถือว่าแดน

อิทธิพล (sphere of Influence) คือต่างกระทรวงต่าง

กรมพยายามดึง หวงอำนาจให้มากที ่สุด คือ  

เขตอิทธิพลของตนเอง ไม่พยายามแชร์ พดูคำว่าบรูณา

การ บริหารงานแบบบรูณาการ พัฒนาการ หมายความว่า 

อย่างไร เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงหรือไม่ 

 

วธิอีอกกำลงักายใหแ้ขง็แรง 
 ผมเดินตลอด เดินไปโน่นมาน่ีตลอด อย่างเวลา

ไปดงูานต่างประเทศ เร่ืองเดินไม่มีปัญหา และผมขับรถ

เองมาตลอด เคยมีคนขับรถกระทรวงเขาให้คนมานาน

แล้วแต่ไม่เอาเพราะไม่รับผิดชอบ ชอบด่ืมไม่ตรงเวลา 

อย่างผมน่ีเร่ืองด่ืมก็มีบ้าง เวลามีแบ่งให้เพ่ือนบ้าง เวลานัด

ประชมุ นำไวน์ไปทีละ 2-3 ขวด แต่ไม่กินคนเดียวท่ีบ้าน 

ไม่ด่ืมประจำ ด่ืมมาต้ังแต่ 28, 40 ดีกรี เหล้าทกุชนิด 

ตอนอยูท่ี่จังหวัดหนองคาย นครพนม สมัยน้ันเหล้าถกู 

วิสก้ีขวดละ 60-70 เด๋ียวน้ีขวดละ 900 ถึง 1,000 กว่า ก็

มีพออยูพ่อกินเล้ียงพรรคพวกบ้าง ไวน์ผมกินมา ราวๆ

กลางปี 37 แต่ไม่ด่ืมประจำมีพวกถึงจะกิน หรือห้ิวไป

เล้ียงเพ่ือน อย่างงานศิษย์เก่าสวนกหุลาบท่ีจะถึง สมาคม

ศิษย์เก่าสวนกหุลาบ 3-4 หน ห้ิวไปที 2-3 ขวด กินหมด

แล้วก็ให้เพ่ือนซ้ือเพ่ิมมากินต่อ  คือผมเป็นคนใจกว้างไม่

ได้ถือว่ามีอะไรมาก มีพออยูพ่อกินก็เล้ียงพรรคพวกบ้าง  
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อาหารน่ีก็กินอย่างง่ายๆ คือพยายามเล่ียงของบางอย่าง  

ท่ีทำให้อ้วนเพราะชอบของหวาน หมน่ีูเล่ียง กินปลาเป็น

ประจำ ชอบผัก  หมอให้ลดของหวาน น้ำตาลในเลือดสงูไป

หน่อยแต่ยังไม่ถึงข้ันร้ายแรง ไขมัน ความดันปกติ ผมได้

เปรียบเพราะความดัน อย่างต่ำ 80-120 กว่า สงูสดุ 70 กว่า 

ถึง 135 คือความดันปกติแล้วลดไขมันได้ก็ดี ไขมันผม

ควบคุมมา 3-4 ป ี แล้ว เดี ๋ยวนี้กินยาบำรุง   

เป็นยาจีนยาไทย น้ำมันปลา แล้วก็มีอาหารเสริมกินด้วย  

 
ชว่งเวลาของการพกัผอ่น 
 บางวันนอนคร้ังละ 3-4 ช่ัวโมง คือผมนอนแต่

หัวค่ำ  ฟังข่าวเสร็จ 2 ทุม่กว่าก็หลับแล้ว  แต่ 2-3 ช่ัวโมง

ก็ตื่นทีเรียกว่านอนไม่ตลอด แต่ถือว่า 2-3 ชั่วโมง  

คอมพลีท ต้องให้หลับสนิท ไม่ใช่หลับๆตื่นๆ ถือว่า  

พักผ่อนเพียงพอ เรื่องนอนไม่มีปัญหาหลับสนิทใช้ได ้

นอนมากไปด้วยซ้ำ แล้วไม่คิดเร่ืองอะไร แต่นอนหลับ

แล้วผมชอบฝันย้อนไปเร่ืองเก่าๆ พอต่ืนข้ึนมาต้องเข้า

ห้องน้ำแล้ว การฝันเป็นการเตือนให้ต่ืน    

 
แนวทางในการดูแลสุขภาพและข้อปฏิบัติ
สำหรบัผูส้งูอาย ุ 
 อย่างที่ว่าอย่ากินแต่ของที่ชอบ ทานอาหารให้

เหมือนที ่หมอเขาแนะนำ กินให้ครบ 4-5 อย่าง   

Nutrition น่ีสำคัญ  อย่ากินของมันของหวานมากเกินไป 

4-5 หมูกิ่นให้ครบ พยายามพักผ่อนออกกำลังกายบ้างแต่

อย่าให้มากไป ให้พอสมควร  เพราะถ้าเราออกกำลังมาก

เกินไปหัวใจจะเต้นแรงแล้วทำให้หัวใจไม่ปกติ  อย่างเดิน 

jogging น่ีจะเดินแบบคนหนุม่อาย ุ 30-40 ไม่ได้  คน 

70-80 กว่า ใช้วิธีการเดินค่อนข้างเร็วแต่ไม่ถึงกับ 

jogging  อย่างคณุหมอท่ีว่ายน้ำได้เป็นช่ัวโมงต้องอาศัย  

การฝึกฝนมายาวนาน 

ขอ้คดิสำหรบัขา้ราชการรุน่หลงั          
 การทำงานต้องฟัง อย่าเป็น alligator ในการ
ทำงานย ึดหล ักว ่าอย ่าน ินทาหร ือต ่อว ่าลูกน ้อง  
ต่อหน้า สาธารณชน บางคนชอบด่า ลูกน้องต่อหน้า  
สาธาณชน ลูกน้องจะไปชอบได้อย่างไร มีอะไร  
ก็ควรเรียกไปคยุ ไปอบรมส่ังสอนเหมือนลกูหลาน จะไป
พดูในท่ีประชมุไม่ได้ ไม่ถกูต้อง ผิดหลัก leadership 
หลักการบริหารเขาไม่ให้ดุด่าลูกน้องต่อหน้าในที ่
สาธารณชน เขาให้สอนลกูน้อง  Coaching แต่ต้องสอน
ให้เป็น ใช้ภาษาง่ายๆ  ต้องแปลภาษายากๆให้เป็นภาษา
ง่ายๆ ต้องพดูแล้วให้เขาเข้าใจ ม.6 อาชีวะ อดุมศึกษา 
ต้องพูดแต่ละระดับให้เข้าใจ ไม่พูดภาษาเดียวกันทุก  
ระดับ ม.6 พดูอย่าง อดุมศึกษาพดูอย่างเพราะพ้ืนฐาน  
ไม่เหมือนกัน นอกจากน้ีต้องยึดหลักเป็นผูใ้ห้มากกว่า  
เป็นผูรั้บ ให้ความเป็นธรรมแก่ผูร่้วมงาน 
 แล้วผมมีหลักในการดำเนินชีวิตข้อหน่ึงก็คือ เอา
แนวทางจากเจ้านายท่ีดีมารวมกัน ผูบั้งคับบัญชา เจ้านาย
ท่ีมีประสบการณ์ มีคณุธรรม เป็นตัวอย่างท่ีดี อันไหนไม่
ดีเราก็ละเว้นอย่างเจ้าขนุมลูนายเกินไปเราก็ไม่ชอบ เราก็
ไม่เอาอย่าง อย่างผมขับรถเองมาตลอด 16-17 ป ี  
ท่ีเกษียณอาย ุ เด็กจะมาเปิดประตรูถ บอกว่าไม่ต้องเด๋ียว
ประตหูนีบมือเพราะหวังดี ไม่ต้องมาคอย ปิด-เปิด ต้อง
บอกลกูน้องให้เข้าใจ อย่าเอาใจนายเกินสมควร   
 นี่คือประวัติและแนวคิดบางส่วนของ  
ท่ านชำนาญ พจนา ผู้ อาวุ โ สที่ มากด้ วย
ประสบการณ์ ชายร่างเล็กสูงวัยผู้มีหัวใจ
แข็งแกร่ง ที่ยังคงไม่หยุดนิ่งในการทำงานเพื่อ
สังคมปัจจุบัน เส้นทางในการรับราชการและ
แนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดทั้งการดูแล
สุขภาพพลานามัย วิธีคิดและประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าของท่านนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ที่จะเป็นแนวทางนำไป 
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
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เที่ยงวัน

เที่ยงคืน

หลักการของ ดร.อู๋ คือ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง 
หลีกเลี ่ยงการใช้ยาให้มากที ่สุดเท่าที ่จะเป็นไปได้ 
หนังสือที ่เขาเขียนได้ให้แนวทางทำให้สุขภาพดี 8 
ประการ คือ      
 
1. ควรขับถ่ายอย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคนอื่น อาจแนะนำ
ให้ขับถ่ายวันละ 1 ครั้ง  แต่ ดร. อู๋ กล่าวว่าไม่เพียง
พอจำเป็นต้องขับถ่ายวันละ 3 - 4 ครั้ง เพื่อขับไล่
อุจจาระที่สะสมอยู่ในลำไส้ออกไป ตับจะไม่แบกภาระ
มากและจะช่วยลด Cholesterol ในร่างกายด้วย 

2. ในแต่ละวันควรดื่มน้ำผลไม้ปั่น หรือ  
 น้ำผักปั่น อย่างน้อยวันละ 3 แก้ว 
  นี่คือหนทางที่จะได้รับ Phytochemicals 
อย่างเพียงพอ และทำให้เซลล์ของร่างกายและระบบ
ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ผักและผลไม้ควรกินทั้งเปลือก 
เนื้อ และเมล็ดปั่นเป็น Smoothies เนื่องจากเปลือก
และเมล็ดมี Phytochemicals มาก เมล็ดผลไม้ส่วน
ใหญ่มี Cyanide ในปริมาณน้อย จะไปฆ่า Bacteria 
และ Virus โดยไม่ทำอันตรายต่อเรา ถ้าจะให้ดี  
ต้องดื่ม Smoothies วันละ 6 แก้ว เช้า 2 แก้ว ก่อน

เคล็ดลับสุขภาพดี
ของดร.อู๋

 ร่างกายของมนุษย์เรามีพลังในการซ่อมแซมตนเอง ระบบภูมิคุ้มกันจะมีกลไกการ
ปอ้งกนั โดยการยบัยัง้ และทำลายแบคทเีรยีและไวรสัทีเ่ขา้มาในรา่งกาย และมกีลไกในการ
เยยีวยาฟืน้ฟรูา่งกาย เมือ่เราเปน็หวดัและกนิยา ยาไปฆา่ไวรสัไดแ้ตร่ะบบภมูคิุม้กนัจะไมท่ำ
งานเตม็ที ่และประสทิธภิาพอาจจะลดตำ่ลงเปน็ผลใหร้า่งกายตดิเชือ้ไดง้า่ยยิง่ขึน้ 

แพทย์หญิงอินทิราพัวสกุล
แปลและเรียบเรียง
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อาหารกลางวัน 1 แก้ว บ่าย 2 แก้ว อีก 1 แก้วก่อน
อาหารเย็น แต่บางคนอาจรู้สึกมากไป ก็เริ่มด้วยวัน
ละ 3 แก้วก็ได้ ใช้ High Powered Blender (อยู่ต่ำ 
3 แรงม้า) วิธีนี ้จะไปดึง Phytochemicals จาก
เส้นใยผักและผลไม้ออกมา เลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
ดีที ่สุด เช ่น แอปเปิ ้ลเข ียว แอปเปิ ้ลแดง องุ ่น   
สับปะรด กีวี และมะนาว 
 
3. ได้รับแสงแดดวันละ 30 นาที 
  เรามักได้ยินเสมอว่า UV จากแสงอาทิตย์
ทำลายผิวหนัง และหลายคนต้องทาครีมกันแดดก่อน
ออกจากบ้าน แต่ ดร. อู๋ กล่าวตรงกันข้าม เขาบอกว่า
แสง UV กลับไปเปลี่ยน Cholesterol ใต้ผิวหนังให้
เป็นวิตามิน A ซึ่งช่วยให้ผิวชุ่มชื้น และป้องกันมะเร็ง
ผิวหนัง ส่วนวิตามิน D ช่วยป้องกันหวัด กระดูก
พรุนและมะเร็งบางชนิด ดังนั้นร่างกายของเราควรได้
รับแสงแดดวันละประมาณครึ่งชั่วโมง เวลากลางวัน
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แสงอาทิตย์จะ
ช่วยให้สุขภาพดี 
 
4. ออกกำลังกายวันละ 30 นาที 
  อย่าออกกำลังกายวันละมากกว่า 30 นาที มิ
ฉะนั้นร่างกายจะ Overworked หัวใจ และร่างกาย
ของเราจะทำงานหนักเกินไป 
 
5. อาบนำ้รอ้นแลว้ ตามดว้ยนำ้เยน็ 
  อาบน้ำร้อน 3 นาที แล้วตามด้วยน้ำเย็นครึ่ง
นาที ทำสลับอย่างนี้ 3 รอบ วิธีการนี้จะทำให้เลือดวิ่ง
ไปเลี้ยงทั่วร่างกาย และเพิ่ม energy ด้วย  ซึ่งช่วย
เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มการไหลเวียนเลือด และเพิ่ม
เมทาบอลีซึม 

6. ดื่มน้ำมาก อย่างถูกวิธี 
  ในวันหนึ่งเราต้องการน้ำมากเท่าใด ขึ้นอยู่
กับว่า ขณะนั้นเราอยู่ในสถานะอย่างไร เช่น ถ้าอยู่ใน
ห้องแอร์ ก็ดื่มน้ำประมาณ 6 แก้วก็เพียงพอ ถ้างานที่
ทำต้องมีการเดินมาก ต้องดื่มน้ำประมาณ 8 - 10 
แก้ว ถ้าทำงานกลางแจ้ง กลางแดด ควรดื่มน้ำ 10 - 
12 แก้วต่อวัน วิธีการดื่มน้ำก็สำคัญ วิธีที่ดีคือ ดื่มที
ละน้อยๆ บ่อยๆ เพื่อให้เซลล์ของร่างกายดูดซึมไป
ใช้ได้ดี แต่ถ้าเราดื่มทีเดียวครั้งละมากๆ เซลล์จะไม่
สามารถดูดซึมได้หมด และถูกขับทิ้งทางปัสสาวะไป 
 
7. กินตามชนิดของกลุ่มเลือด 
  กลุ่มเลือดมีความสำคัญที่จะบอกว่า เราควร
กินอะไร ถ้ากินอาหารผิดจะทำให้ป่วยได้ 
  คนที่มีเลือดกรุ๊ป O ต้องกินเนื้อสัตว์ ถ้ากิน
แต่ผักเป็นเวลานาน ร่างกายจะไม่ดูดซึม แร่ธาตุหรือ
สารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้นคน
เลือดกรุ๊ป O ควรกิน ผัก 75 %  ผลไม้ 10 % เนื้อ 
10 %  อาหารทะเลและนมแพะ 10 % (หลีกเลี่ยง
นมวัว) ธัญพืช 5 % 
  คนที่มีเลือดกรุ๊ป A ต้องหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์
และนม และเพิ่มการกินผลไม้และธัญพืช 
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  คนที่มีเลือดกรุ๊ป B ต้องหลีกเลี่ยงเนื้อ 
  คนที่มีเลือดกรุ๊ป AB ต้องหลีกเลี่ยงเนื้อไก่ 
และเนื้อวัว 
 
8. กินตามนาฬิกาชีวภาพ 
  มนุษย์ทุกคนมีนาฬิกาชีวภาพ ที่จะบอกเรา
ว่าเมื่อไรจะกิน นอน ตื่นนอน ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้  
ก็จะเสียสมดุล สารพิษ (Toxins) และของเสีย 
(Wastes) ไม่สามารถถูกขับออกจากร่างกายได้และ 
ในไม่ช้าเราก็จะป่วย 
 
 นาฬิกาชีวภาพ ของ ดร. อู๋ แบ่ง
เป็น 3 ระยะ 
 จากตี 4 ถึง เที่ยงวัน เป็นเวลาขับถ่าย เป็นช่วงที่
ลำไส้เคลื่อนไหว ดังนั้น ในตอนเช้าจึงต้องกินอาหารที่
มีไฟเบอร์มาก  เช่น พวกผักและผลไม้ปั่น 
 จากเที่ยงวัน ถึง 2 ทุ่ม เป็นเวลาดูดซึมสารอาหาร 
ร่างกายจะดูดซึมอาหาร มื้อเที่ยง จึงเป็นอาหารมื้อ
สำคัญที ่สุด ขอแนะนำอาหารพวกสลัดผัก และ
ธัญพืช และเพิ่มปลา ไข่ต้มด้วยก็ได้  มื้อเย็นควร
หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ เพราะอมิโนแอซิดจากเนื้อจะไป
รบกวนการนอนหลับ  สำหรับมื้อเย็นควรกินก่อน 
18.00 น. 
 จาก 2 ทุ่ม ถึง ตี 4 เป็นเวลาแจกจ่ายสารอาหาร 
สารอาหารและพลังงานที่ได้รับจากอาหารจะกระจาย
ไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย 
 เวลาทองของการนอนหลับ (The Golden time 
for your sleep) อยู่ระหว่าง 4 ทุ่ม ถึง ตี 2 ซึ่งเป็น

เวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมร่างกาย จะ
ทำงานได้ดีที่สุด  
 ดร. อู๋ คือใคร :  
 ดร. ทอม อู๋ เป็นแพทย์ชาวจีน  เมื่ออายุ 30 ปี 
เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด และได้รับคำ
บอกเล่าว่า เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน 
 อย่างไรก็ตาม ดร. อู๋  ซึ่งบัดนี้ อายุ 70 ปี ได้คุย
กับ my life  เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เขายังคงดูหนุ่มและ
สุขภาพดีเหมือนคนอายุ 50 ปี 
 ดร. อู๋  กล่าวว่า  ร่างกายและความรู้สึก บอกผม
ว่า ผมสบายดี ผมมีสุขภาพดีจริงๆ  
 เขากล่าวว่า  ยาสามารถรักษาโรคได้ไม่มีข้อ
สงสัย แต่พลังแห่งการซ่อมแซมภายในของเรา ระบบ
ภูมิคุ้มกันของเราก็สามารถเช่นกัน สิ่งที่ทำให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันแข็งแรงคืออาหารธรรมดาๆ จาก Mother 
Nature และ Healthy lifestyle ในทัศนะของเรา 
ดังเช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ สามารถเอาชนะได้
โดยเปลี่ยนแปลงอาหารการกิน 
 ดร. อู๋  กล่าวว่า คนเราเจ็บป่วยเพราะกินอาหาร
ผิด อาหารทอดทำให้เกิดหลอดเลือดแดงอุดตัน การ
ไหลเวียนไม่ดี มีปัญหา Cholesterol และโรคหัวใจ 
แทนที่จะกินยาลด Cholerterol เขาน่าจะลดอาหาร
มันมากกว่า และแนะนำว่าให้กินอาหารสะอาด มี 
Phytochemicals สูง 
 Phytochemicals  เป็นตัวทำความสะอาดโดย
ธรรมชาติ (Natural Cleansing Agents) จะไป
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มะเร็งหลงเหลืออยู ่เลย น่าประหลาดมาก เขาจึง
แนะนำครอบครัวและเพื่อนบ้าน และศึกษา Natural 
Medicine จนได้รับ Doctor ate degree ด้าน 
Naturopathy และ Nutrition จาก US 
 ดร. อู๋  ได้รับเชิญไปบรรยายตามที่ต่างๆ ทั่วโลก
บ่อย เผยแพร่ความรู ้ เก ี ่ยวกับการบำบัดโดยใช้
ธรรมชาติ และ Organic food และแนะนำประชาชน
ทั่วไปให้ใช้อาหารธรรมดา หนทางธรรมชาติในการ
ต่อสู้กับการเจ็บป่วย และดูแลรักษาสุขภาพ 

ที่มา : Bangkok Post mylife, May 7-13 
2009, Vol 2 : 059 
by : ANJIRA ASSAVANONDA 
 

ละลาย Plague ในหลอดเลือด Psytochemicals  
มาจากอาหารธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ เมล็ดพืช 
และสมุนไพรต่างๆ Phytochemicals จะทำให้สดชื่น
มีพลังต่อสู่สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย 
 จุดเด่นของ ดร. อู ๋  คือ การพัฒนายาจาก
ธรรมชาติ ทำให้เขาได้รับรางวัล “World Famous 
Doctor Award” จาก UN ในปี 2001 และ “The 
Best Wellness Doctor of the World Award” 
จาก India’s World Wellness Open University 
ในเดือนมีนาคม 
 ความลับที ่เขาสามารถเอาชนะโรคมะเร็งปอด 
และยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดี เขาได้เข ียนไว้ใน
หนังสือ Dr. Wu’s Principle of Natural Cures 
เป ็นภาษาจ ีน และได้แปลเป ็นไทย ช ื ่อหนังส ือ 
“ธรรมชาติช่วยชีวิต” จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์นานมี
บุ๊ค จำหน่ายในเดือนมีนาคม 
 ดร. อู๋  กล่าวว่า เขาเขียนให้เข้าใจง่ายๆ เพราะผู้
เขียนเป็นทั้งแพทย์และผู้ป่วยในคนเดียวกัน ดังนั้น 
Ideas และ Guidelines  ท ั ้ งหมดจ ึงมาจาก
ประสบการณ์ของเขาเอง และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผู้ป่วย 
 
 ดร. อู ๋หนัมาสู ่Natural Medicine 
 เริ ่มแรก ดร. อู ๋  เรียนการแพทย์ตะวันตกที ่
ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นศึกษาการแพทย์ทางเลือกจน
ได้รับ ดอกเตอร์ จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเขาป่วยเป็น
มะเร็งปอดตอนอายุ 30 แพทย์บอกเขาว่าหมดหวัง 
สายเกินกว่าจะรักษาได้ และคงอยู่ได้อีก 2 - 3 เดือน 
 สิ้นหวัง  ดร. อู๋  หยิบไบเบิ้ลมา และสวดมนต์ถึง
พระเจ้า  ขณะนั้น ไบเบิ้ลตกลงพื้น ดร. อู๋ หยิบขึ้นมา
และอ่านหน้าที่เปิดอยู่นั้น หน้านั้นกล่าวถึงพระเจ้าสร้าง
โลก และให้ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับมนุษย์  จากนั้น
พระเจ้าได้สร้าง Adam และ Eve  และให้พืชผัก ผล
ไม้ เมล็ดผลไม้ เป็นอาหาร 
 ดร. อู๋  กล่าวว่า  เมื่อก่อนผมกินเนื้อสัตว์  ปลา 
อาหารปิ้ง ย่าง ทอด ขนมหวาน แต่พระเจ้าต้องการให้
เรากินผัก ผลไม้ชนิดเปรี้ยว ผมกลัวว่าอีกหน่อยผมคง
อ่อนเพลีย เพราะกินแต่ผักมาก กินเนื้อน้อย แต่เขาก็
ทำตามในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล  โดยกินผักและผลไม้มาก 
ดื่มน้ำสะอาด ปรับแนวทางการดำเนินชีวิต การนอน 
การหายใจ และการออกกำลังกายเป็นประจำ 
 9 เดือนผ่านไป เขาไปตรวจสุขภาพ ไม่มีเซลล์
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เบี้ยยังชีพ 

 นโยบายดังกล่าวนี ้จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 53 ซึ่งบัญญัติว่า  
“บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพมีสิทธ์ได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสม  
จากรัฐ 
 และเป ็นไปตามหลักการและเหตุผลตามพระราช
บัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการ
คุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู ้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 เร ื ่องของเง ินเบ ี ้ยย ังช ีพน ั ้นต ้องย ้อนยุคต ั ้งแต ่ป ี 
พ.ศ.2535 โดยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้
มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสำรวจผู้สูงอายุในหมู่บ้านของ
ตน เพื่อให้เงินสงเคราะห์ แต่มีผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพไม่
มากนัก 
 ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มีผลใช้
บังคับได้มีบทบัญญัติในมาตรา 11 บัญญัติว่า ผู้สูงอายุมีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยในช่วง
แรกนั้นได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู ้สูงอายุ (ตามหลักเกณฑ์ที ่
กำหนด) จำนวน 300 บาทต่อเดือน 
 เมื่อมีการกระจายอำนาจการปกครอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่สำรวจ จัดทำและจัดลำดับรายชื่อผู้สูงอายุ
ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูก
ทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี ้ยงตัวเองได้ โดยปฏิบัต ิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื ่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 วิธีการพิจารณาว่าผู้ใดได้รับเงินนั้น ให้สิทธิท้องถิ่นจัด
ทำรายชื ่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดย

ประกาศรายชื่อให้ทราบหากผู้ใดมีสิทธิ สามารถขอรับเงินได้
ด้วยตนเองหรือการโอนเข้าบัญชีในอัตราที่เพิ่มเป็นเงิน 500 
บาทต่อคนต่อเดือน 
 สำหรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพ.ศ. 2552 หน่วยงาน
ปฏิบัติซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการขึ้น
ทะเบียนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบคณะ
กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 ทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ กรม  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 ทั้งนี ้ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตามกำหนด
ระยะเวลาโดยมีการขึ ้นทะเบียนผู ้สูงอายุตั ้งแต่ว ันที ่ 26 
กุมภาพันธ์ ถึงวันที ่ 15 มีนาคม 2552 ทั ่วประเทศแล้ว 
ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนทั้งหมดรวมทั้งเมืองพัทยา
และกรุงเทพมหานครรวม 3.5 ล้านคน 
 สำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
นั้นจะต้องมีและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือมีสัญชาติไทย อายุ
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ.2492  
 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้
ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้
เป็นประจำ 
 ประเด็นปัญหาว่าอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) พระภิกษุ ชี นักบวชจะ
ขอรับสิทธิได้หรือไม่ ผู้สูงอายุมีบุตร สามี ภรรยา รับราชการ
ซึ่งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐจะขอรับสิทธิได้
หรือไม่ 
 ผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วและบุตรได้

 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 
โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ข้อ 1.2.4 สร้างหลักประกันรายได้ 
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ 
เลี้ยงตนเองได้ โดยจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ที่แสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ 
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เบี้ยยังชีพ รับลดหย่อนภาษีจากการเลี้ยงดูบุพการี ผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนประกันสังคม ข้าราชการที่รับบำเหน็จ และผู้สูงอายุที่
อยู่ในสถานสงเคราะห์เอกชนจะขอรับสิทธิได้หรือไม่ 

ผู้สูงอายุที่พิการยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการสามารถ
ขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ 
 คำตอบทั้งหมดคือได้ 
 ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปพักอาศัยอยู่
ในทะเบียนบ้านเดียวกันมากกว่าหนึ่งคน สามารถขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพได้ทุกคนหรือไม่ หรือได้รับเพียงคนเดียว 
 คำตอบ คือ สามารถขอรับได้ทุกคนเพราะเป็นเรื่องสิทธิ
เฉพาะตัว 
 ในกรณีผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ได้รับ
บำนาญจากหน่วยงานสภากาชาดไทยตลอดชีพจะมีสิทธิขึ้น
ทะเบียนหรือไม่นั้น 
 คำตอบ คือ มีสิทธิ เนื่องจากสภากาชาดไทยเป็นองค์กร
สาธารณกุศลไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
 ประเด็นปัญหาคำตอบคือ ไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนได้นั้น
จะได้แก่กรณีที่ผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เป็นผู้
ถูกคุมขังในเรือนจำ ผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญพิเศษที่บุตรเป็น
ทหารไปรบชายแดนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเสียชีวิต 
บิดา มารดาจะได้รับเงินประจำเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตซึ่ง
เรียกว่าบำนาญพิเศษ เนื่องจากได้รับเงินเดือนที่รัฐจัดให้เป็น
ประจำ 
 รวมถึงผู ้สูงอายุที ่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ ้นไปที่เกิด 
หลังวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2492  
 นอกจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สูงอายุ
แล้ว ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักฐาน และขั้นตอนการยื่น
คำขอ ดังเช่น ผู้สูงอายุไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนขอรับสิทธิ
ได้หรือไม่ ผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านกลางสามารถลงทะเบียน
ได้หรือไม่ การย้ายเข้าออกทะเบียนบ้านภายในช่วง วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2552 

ทำได้หรือไม่และมีสิทธิยื่นลงทะเบียนได้หรือไม่ 
 คำตอบ คือได้ 
 การขึ ้นทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาลได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนที่จะมีระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 ซึ่งมี
แบบขึ้นทะเบียนที่มีเนื้อหาสาระของแบบแตกต่างกัน 
 ประกอบกับภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนล่วงหน้า  
ทำให้ผู ้สูงอายุมีความต้องการมาลงทะเบียนจำนวนมากจึง

จำเป็นต้องดำเนินการให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปพลางก่อน โดย
ใช้แบบเดิมที ่ เคยดำเนินการตามระเบียบของกระทรวง
มหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้สูงอายุจำนวนมากกว่า 
4,000 ราย ในบางพื้นที่ที่ลงก่อนล่วงหน้า 

ประเด็นปัญหาคือจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
 เพราะการติดต่อให้ผู้สูงอายุมากรอกแบบใหม่นั ้นจะ
เป็นการสร้างภาระต่อผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขณะ
เดียวกันการขึ้นทะเบียนแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็น
ภาระในการปฏิบัติงาน 
 คำตอบในกรณีนี ้มีแนวทางแก้ไขตามระเบียบคณะ
กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกอบคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรีที่ 57 /2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 
ได้มอบอำนาจให้สามหน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดวิธี
ปฏิบัติให้ชัดเจนว่าสามารถใช้แบบที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้
หรือไม่ได้ 
 ในอีกประเด็นปัญหาหนึ่งคือการที่ผู้สูงอายุให้ผู้อื่นมา
ยื่นแบบแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นหนังสือหรือไม่นั้น 
กรณีนี้คำตอบคือต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 
 สืบเนื่องจากการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้กำหนด
หมวด 4 ข้อ 8 ให้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นเป็นรายเดือนๆ ละหนึ่งครั ้งในอัตราเดือนละ  
500 บาท  
 โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามผู้มีสิทธิหรือจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร 
 และความในข้อ 9 กำหนดให้ผู ้มีสิทธิได้รับเงินเบี ้ย
ยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้ มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป 

ประเด็นปัญหาคือ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพจะจ่ายตลอด
ชีวิตหรือไม่หรือจ่ายเพียงหกเดือน 
 คำตอบคือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพจะจ่ายตลอดชีวิต โดย
การแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับระเบียบของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ง
ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2552 
 เนื่องจากการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2552 
เจตนารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องสงเคราะห์แต่จะเป็นเรื่องสิทธิและ
การให้สวัสดิการผู้สูงอายุ 
 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารจะต้องมีเงินสำรอง
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ที่มา : วารสารแรงงาน  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2552 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ  
 เรื่องของคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินและ
การรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนั้น ปัจจุบันได้จัดทำระบบ
และทราบประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขไปบ้างแล้ว 

แต่เมื่อไรเงินเบี้ยยังชีพจึงจะตกถึงมือผู้สูงอายุ 
 ปรากฏว่าในขณะทางราชการได้จัดส่งเงินให้กับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยาแล้ว ภายหลังจากวันที่ 20 
เมษายน 2552 คงจะเริ่มจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุได้ 
 ประเด็นปัญหาว่าเงินเบี้ยยังชีพนั้นจะถือเป็นรายได้ตาม
ประมวลรัษฎากรหรือไม่ หากถือว่าเป็นรายได้กรณีผู้สูงอายุที่
มีอันจะกินใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพและต้องนำมารวมเป็นราย
ได้ซึ่งต้องเป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี ไม่
แน่ว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าจากเงินเบี้ยยังชีพปีละ 
6,000 บาทนี้หรือไม่ 
 เงินเบี้ยยังชีพมีขั้นตอนใช้วิธีการนำฝากธนาคาร รวม
แล้วมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ 3.5 ล้านคน 
แตกต่างจาก “เช็คช่วยชาติ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวัน
ที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบให้มี “โครงการช่วยเหลือค่า
ครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ” 
 โดยรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท ให้กับ  
ผู ้ประกันตนรวม 8,138,815 คน แต่มีผู ้ประกันตนมาลง
ทะเบียนรวม 7,716,169 คน ดังนั้นกระทรวงแรงงานโดย
สำนักงานประกันสังคมเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกันตนที่ยังไม่
ได้ยื่นแบบคำขอรับ “เช็คช่วยชาติ” เป็นการเพิ่มเติมตั้งแต่วัน
ที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 หลังจากนั้นจะปิด
รับลงทะเบียน ผู้ประกันตนที่ไม่ไปยื่นแบบคำขอรับ “เช็คช่วย
ชาติ” ภายในกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิการรับเงินช่วย
เหลือตาม “โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและ
บุคลากรภาครัฐ” 
 ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ “เงินเบี้ยยังชีพ” และ “เช็ค
ช่วยชาติ” ต่างก็มีข้อเด่นและข้อด้อยในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธี
การในการจ่ายเงินและการรับเงิน แต่เป้าหมายสุดท้ายคือการ
ให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็วและประหยัด ก็ให้ได้แต่
ความปรารถนาดีกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันด้วยจิตบริการ อดทน เพื่อสุดท้าย
นำความสุขให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีรายได้น้อยทุกๆ คน 

เปิดบัญชีเบื้องต้นในการเปิดบัญชีเพื่อนำเงินเบี้ยยังชีพผ่าน
ธนาคารหรือไม่นั้น เรื่องดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของธุรกิจต้องมีเงินสำรอง
เบื้องต้นในการเปิดบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด 
 หากธนาคารดังกล่าวในท้องถิ ่นทำความตกลงกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล จะอำนวยความสะดวก
โดยอนุโลมได้ ซึ่งเป็นอำนาจของผู้จัดการธนาคารสาขาพื้นที่
นั้น ๆ ประเด็นปัญหาว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดย
โอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารในนามผู้อื่นจะทำได้หรือไม่ ต้อง
ทำอย่างไรค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนเข้าบัญชีผู้ใดรับ
ผิดชอบ 
 คำตอบคือสามารถทำได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนำสมุดบัญชีฝากธนาคารพร้อมสำเนา
แจ้งความประสงค์ต่อผู้รับจดทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับค่า
ธรรมเนียมการโอนเข้าบัญชีเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุหรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานผู้ปฏิบัติได้จัดทำความร่วมมือ
กับธนาคารกรุงไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน ตั้งแต่การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่
ผ ่านมา ซึ ่งทำให้ธนาคารกรุงไทยยังคงให้การยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการโอนในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบคณะ
กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินี้ด้วย 
 แต่หน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่ได้เจาะจงเฉพาะให้ผู้สูงอายุ
เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นการสมควรในเรื่อง
การก ีดก ันทางการค ้า เพ ียงแต ่ให ้ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานได ้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบ 
 หากผู้สูงอายุเปิดบัญชีธนาคารอื่นหรือมีบัญชีธนาคาร
อื่นอยู่แล้ว ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเข้าบัญชี
ธนาคารด้วยตนเอง 
 “เงินสงเคราะห์” และ “เงินเบี้ยยังชีพ” มีวีธีการในการ
พิจารณาที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะถือเป็นสวัสดิการจากรัฐ โดย
เงินสงเคราะห์มีเงื่อนไขจะต้องสอบสวนให้ได้ความว่ามีรายได้
ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยง
ดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ 
 แต่เงินเบี้ยยังชีพมีเงื่อนไขไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือ
โอนสิทธิประโยชน์อื ่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับ
เงินเบี ้ยยังชีพ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือ
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แนะนำ คณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ ๑๗ 

ประเภทที่ ๑ กรรมการผู้แทนส่วนราชการ  จำนวน  ๗  คน 
 	 ๑.			ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ประธานกรรมการ	
	 	 ๒.		 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรรมการ	
	 	 ๓.		 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 กรรมการ	
	 	 ๔.		 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 กรรมการ	
	 	 ๕.		 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	 กรรมการ	
	 	 ๖.	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ	 กรรมการ	
	 	 	 และสังคมแห่งชาติ	
	 	 ๗.	 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	 กรรมการและเลขานุการ		
	 ในกรณีที ่เป็นการวาง	 จัดทำ	 อนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ	 ในเขตกรุงเทพมหานครให้		
ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการด้วย	
ประเภทที่ ๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมือง	 หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมือง				
	 	 ไม่เกิน		๗		คน	
ประเภทที่ ๓ กรรมการผู้แทนสถาบัน	 องค์การอิสระ	 และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง				
	 	 ไม่เกิน		๗	คน	
	 	 การแต่งตั้งกรรมการประเภทที่	 ๒	 และ	 ๓	 ข้างต้น	 แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี	 มีวาระ		
การดำรงตำแหน่ง		๒		ปี	
	 	 นับแต่กฎหมายผังเมืองประกาศใช้เมื่อวันที่	 ๑๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๑๘	คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการผังเมือง	 ชุดแรกตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๑๘	 จนล่าสุด
ปัจจุบันคือ	 ชุดที ่	 ๑๗	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั ้ง	 เมื ่อวันที ่	 ๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๒	 ตามประกาศ		
สำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๕๒	ดังมีรายนามและ	ประวัติโดยย่อ	ของคณะกรรมการดังนี้	
	

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอแนะนำคณะกรรมการผังเมืองผู้ซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการผลักดันให้กระบวนการวางผังสำเร็จลุล่วงตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมือง
ตามมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดองค์
ประกอบคณะกรรมการผังเมืองจำแนกเป็น ๓  ประเภท  ดังนี้ 
 

แนะนำคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ ๑๗  
(๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔) 
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กรรมการผู้แทนส่วนราชการ (1) 

นายอุดม พัวสกุล 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรรมการและเลขานุการ 

นายเฉลิมพร พิรุณสาร 
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูป 

ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม 

นายวิชัย ศรีขวัญ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกระทรวงมหาดไทย 

แนะนำคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ ๑๗  
(๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔) 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ ์

นายบัณฑิต จุลาสัย    

นายรุจิโรจน์ อนามบุตร 

นายสราวุธ เบญจกุล 

พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ ์

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์  

แนะนำคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ ๑๗  
(๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔) 
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กรรมการผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระ และบุคคลอื่น 

นายสมชาย วัฒนะวีระชัย นายวราห์ สุจริตกุล 

นายยรรยง คุโรวาท นายพงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา 

นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ 

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ 
ผู้แทนสมาคมวิทยาการจราจรและ 
ขนส่งแห่งประเทศไทย 

นายทรงวุฒิ ไกรภัสสพงษ์ 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

แนะนำคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ ๑๗  
(๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔) 
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การผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย
(Urban Land Use Planning in Thailand)

ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย 

* นิพันธ์  วิเชียรน้อย Ph.D.; รองศาสตราจารย์ อดีตอาจารย์ประจำ/หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ/ประธานสาขาวิชาการผังเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทนำ
 บทความนี้เป็นการเสนอเพียงความรู้เบื้องต้นซึ่งได้จากการรวบรวมและ
เรยีบเรยีงโดยจะมุง่พจิารณาถงึความสำคญัของการวางผงัเมอืงวา่มปีระโยชนต์อ่การ
พัฒนาเมือง(เทศบาลสำหรับประเทศไทย)ในด้านต่างๆอย่างไรทั้งนี้เพื่อจะได้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมืองดีขึ้นตลอดจนแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินและปัญหาอุปสรรคขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางในการ
แก้ปัญหาในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท

๑.ความหมายของการผังเมืองและการ
ใช้ที่ดินในเมือง

 ๑.๑ การผังเมือง
	 	 “การผังเมือง”	 หมายถึง	 การวางจัดทำและ

ดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง

เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี ่ยวข้องหรือ

ชนบท	 เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองขึ้นใหม่หรือแทน

เมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย	 เพื่อให้

มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย	

ความเป็นระเบียบ	 ความสวยงาม	 การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สิน	 ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ		

ของสังคม	 เพื ่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม	 และ

สภาพแวดล้อม	 เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่	

และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม	

สถาปัตยกรรม	 ประวัติศาสตร์	 หรือโบราณคดีหรือ

เพื ่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 ภูมิประเทศ		

ที่งดงาม	หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ	

	 “ผังเมืองรวม”	 หมายความว่า	 แผนผังนโยบาย

และโครงการ	 รวมทั ้งมาตรการควบคุมโดยทั ่วไป	

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษา

เมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สิน	 การคมนาคมและการขนส่ง	

การสาธารณูปโภค	 บร ิการสาธารณะและสภาพ

แวดล้อม	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง	

	 “ผังเมืองเฉพาะ”	 หมายความว่า	 แผนผังและ

โครงการดำเนินการเพื ่อพัฒนา	 หรือดำรงรักษา

บริเวณเฉพาะแห่ง	หรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมืองและ

บริเวณที่เกี่ยวข้อง	 หรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การ

พัฒนา	 (กองประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม	 ๒๕๒๐	

หน้า	๒)	

	 การวางผังเมืองเป็นวิธีการหนึ ่งในการแก้ไข

ปัญหาในการจัดประเภทของการใช้ที่ดินในตัวเมืองให้
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	 	 	 (๓)		 การใช้ท่ีดินเพ่ือเป็นสถานท่ีประกอบ		

	 	 	 	 การค้าหรือย่านการค้า	

	 	 	 (๔)		 การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม			

	 	 	 	 และ	

	 	 	 (๕)		การใช้ท ี ่ด ินเป็นสาธารณสถาน			

	 	 	 	 เช่น	สถาบันทางการศึกษา	ศาสนสถาน		

	 	 	 	 การสาธารณปูโภค	 สถานท่ีราชการ			

	 	 	 	 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	เป็นต้น	

	

	 	 การใช้ที ่ดินในเขตเมืองที ่ได้แบ่งประเภท		

ดังข้างต้นนี	้ ที่ดินแต่ละประเภทจะต้องมีการกำหนด		

ลงไปว่า	 จะใช้กี ่เปอร์เซ็นต์ของพื ้นที ่ทั ้งหมดใน		

เขตเมืองนั ้น	 ๆ	 ท ั ้ งน ี ้ เพ ื ่อเป ็นการควบคุมการ		

ใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินในความร ับผ ิดชอบของตน			

สำหรับประเทศไทย	 เมืองก็หมายถึงเขตเทศบาล		

ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีหน่วยงานปกครองของตนเอง

ในรูปของเทศบาลหร ือสุขาภ ิบาล	 (ดร.ไพบูลย ์			

ช่างเรือง	๒๕๑๖	หน้า	๓๔)	

	

๒.แนวความคิด เกี่ ยวกับการวาง
 ผังเมือง*

 ๒.๑ การเจริญเติบโตและการ
   เปลี่ยนแปลงสภาพของเมือง
	 	 	 ปัจจุบ ัน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	 เป ็นยุคที ่

วิทยาการสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาททำให้บ้านเมือง

*ปรับปรุงจาก ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียง ๒๕๒๙ หน้า ๑๓-๑๕ 

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	 มีความเป็นอยู่

ที ่ถูกสุขลักษณะ	 มีการใช้ที ่ดินประเภทที่อยู ่อาศัย

ประกอบการอุตสาหกรรม	 พาณิชยกรรม	 และ

สาธารณสถาน	 อยู่ในบริเวณหรือผ่านที่เหมาะสมไม่

ปะปนกันจนก่อให้เกิดผลเสียซึ่งกันและกัน	 นอกจาก

นี ้ก ็ได ้จ ัดให ้ม ีระบบคมนาคมและขนส่ง	 ระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียงพอ	 และตั้งอยู่ใน

ที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในชุมชน

เมือง	 (เทศบาล)	 นั้น	 ๆ	 ทั้งนี้ก็เพราะจุดประสงค์ที่จะ

ขจัดหรือลดปัญหาต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะเกิดขึ้นในเมืองให้ลด

น้อยลงหรือหมดไป	 ซึ ่งจะนำไปสู ่ความผาสุกของ

ประชาชนในเมืองนั้น	ๆ		

	

 ๑.๒ การใช้ที่ดินในเมือง
	 	 	 “การใช้ท่ีดิน”	 หมายถึง	 การใช้ประโยชน์		

จากที่ดินเพื่อประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง	เช่น	

เพื ่อที ่อยู ่อาศัย	 กิจกรรมทางธุรกิจการค้า	 การ

อุตสาหกรรม	 สถานที่ราชการ	 โรงเรียน	 ถนน	 หรือ

สาธารณสถานต่าง	 ๆ	 (Charles	 	 Abrams	 1971	

p.171)	 การใช้ที่ดินในเมืองจะแตกต่างกับการใช้ที่ดิน

ในชนบทกล่าวคือ	 การใช้ที่ดินในชนบทจะมุ่งใช้ที่ดิน

เพื่อผลิตผลทางการเกษตร	 เช่น	 การเพาะปลูกและ

การเลี้ยงสัตว์	

	 โดยทั่วไป	 การใช้ที่ดินในเขตเมืองจะแบ่งเป็น

ประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 	 	 (๑)		การใช้ที่ดินเป็นถนน	

	 	 	 (๒)		การใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย	
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เจริญเติบโต	 และเปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างรวดเร็ว

ทั้งทางเศรษฐกิจ	(economic	globalization)	สังคม

และสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง	 การที่บ้านเมือง

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วน้ี	จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการ

ไว้ล่วงหน้า	 โดยจัดทำแผนผังขึ้นเพื่อจะส่งเสริมให	้	

บ้านเมืองเติบโตไปอย่างถูกต้อง	 โดยส่งเสริมการ		

ขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	

	 	 ผังเมืองที่จะส่งเสริมการขยายตัวดังกล่าวได้

นั้นก็จะต้องเป็นผังที่ได้ทำขึ้นจากการที่ได้ประสาน

ฐานข้อมูลในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ภาวะสังคม	 และการ

ขยายตัวของประชากร	 การศึกษาภาวะอุตสาหกรรม	

เกษตรกรรม	การคมนาคม	ตลอดจนการประสานงาน

กับโครงการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ที่จะมีบทบาทต่อการเจริญ

เติบโตของเมือง	นอกจากจะได้ประสานฐานข้อมลูต่าง	ๆ	

เหล่าน ี ้ ให ้สอดคล้องเป ็นระเบ ียบแล้ว	 แผนผัง

โครงการที่จะทำให้เมืองเจริญก้าวหน้าก็ยังต้องนำเอา

วิทยาการใหม่	 ๆ	 มาใช้อีกด้วย	 และที่สำคัญที่สุด		

ในระยะนี ้และในอนาคตข้างหน้าเท่าที ่จะเห็นได้		

ก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือการคมนาคมที่รวดเร็ว	

และจะส่งเสริมให้สังคมก้าวหน้านั้นก็คือผังที่จะจัด		

ให้เมืองมีสิ ่งแวดล้อมที ่น่าอยู ่เป็นต้นว่า	 จัดให้มี		

สนามกีฬา	 สวนสาธารณะท่ีโล่ง	 ถนนท่ีมีต้นไม้ใหญ่	 ๆ			

ให้ความร่มเย็น	 การที่จะให้แผนผังโครงการเป็นจริง

ขึ้นมาย่อมมีอุปสรรค	 ปัญหาโดยเฉพาะในขั้นแรก	 ๆ	

เช่นการเวนคืนที ่ด ิน	 เป็นต้น	 แต่เพื ่อประโยชน์		

ส ่วนรวมและเพื ่อประโยชน์ท ี ่จะได้ในระยะยาว		

ก็จำเป็นที ่จะต้องดำเนินงานตามแผนผังโครงการ		

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	

	 	 การพัฒนาเมืองและบูรณะปรับปรุงเมืองนั้น	

ซึ ่งแน่นอนจะต้องมีการวางผังเมืองและหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบ	 ก็คือกรมโยธาธิการ		

และผังเมือง	 กระทรวงมหาดไทยซึ ่งมีหน้าที ่ร ับ		

ผิดชอบในการศึกษาวิจัย	ข้อมูลทางผังเมือง	วางแผน

กำหนดนโยบาย	การพัฒนาเมือง	และบูรณะปรับปรุง

เมืองเพื ่อให้หน่วยงานปฏิบัต ิการของเมืองหรือ

เทศบาลใช ้เป ็นแนวทางในการพัฒนาเมืองหร ือ

เทศบาล	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การตั้งถิ่นฐานของ

ประชากร	 การใช้ที่ดินและจัดการ	 ระบบการจราจร	

ระบบสาธารณูปโภค	สาธารณูปการ	บริการสาธารณะ	

สิ่งแวดล้อม	และอนุรักษ์บริเวณและสิ่งที่มีคุณค่าและ

มีหน้าที่ในการพิจารณา	 เสนอให้ออกข้อบัญญัติ	 และ

พระราชบัญญัติเพื ่อให้เป็นมาตรการควบคุมและ

มาตรการการส่งเสริมในการดำเนินการตามนโยบาย

ทางผังเมือง	 เพื่อสนับสนุนให้ประชากรในเขตเมือง

หรือเทศบาลมีความเป็นอยู่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม

ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม	

	

 ๒.๒ วัตถุประสงค์ของผังเมือง
   (อ้างแล้วหน้า๑๔-๑๕)
	 	 	 ๑.	 การเพิ่มรายได้	

	 	 	 		 นับว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ ่ง

เนื่องจากรายได้ช่วยให้เมืองใหญ่	 ๆ	 มีความสามารถ	

มีประสิทธิภาพ	 ไม่ใช่หมายถึงจะมีผลกระทบต่อ

เฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่งเท่านั้น	และการที่เมืองต่าง	ๆ	

มีคุณลักษณะที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น

เน่ืองมาจากรายได้น้ันก็จะมีผลกระทบต่อประเทศชาติ		
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โดยส่วนรวมด้วย	 โดยปรากฏให้เห็นในลักษณะของ

การพัฒนาการสาธารณูปโภคของเมือง	 อาทิ	 การ

บริหาร	 การขนส่ง	 การประปา	 การสาธารณสุข	 การ

ศึกษา	เป็นต้น	

 	 	 ๒.		 การจ้างงาน	

	 	 	 	 การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและการ

ผลิตของเมืองนั้น	 ต้องทราบถึงการเพิ่มการจ้างงาน		

ให้คนมีงานทำมากขึ้น	 ในประเทศกำลังพัฒนานั้นใน

เมืองใหญ่	 ๆ	 มักจะมีปัญหาการว่างงานเพราะมีการ

อพยพจากชนบทเข้าไปหางานทำในเมืองมาก	 การแก้

ปัญหาการว่างงานในเมืองจึงเป็นเป้าหมายประการ

หนึ่งของการวางผังเมืองด้วย	

	 	 	 ๓.		 ปรับปรุงแบบแผนการบริโภค		

	 	 	 	 ให้ดีขึ้น	

	 	 	 	 เป้าหมายในประเด็นนี้ก็คือ	 การมี

บริการและสินค้าที่ดี	 มีการศึกษาสุขภาพอนามัยดี			

สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อเนื่องไม่เพียงแต่จะทำให้มีรายได้สูงขึ้น		

เท่านั้น	 แต่จะทำให้ผลผลิตดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่

จำเป็นออกไปเสีย	 รวมทั้งทำให้องค์การต่าง	 ๆ	 หรือ

สถาบันต่าง	 ๆ	 ในเมืองมีความมั่นคงมีระเบียบและ

เรียบร้อยมากขึ้น	

 	 	 ๔.		 ปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนให้		

	 	 	 	 ดีขึ้น	

	 	 	 	 การปร ับปรุ งบุคล ิกภาพของ

บุคคลจะทำให ้ความสามารถส ่วนบุคคลสูงข ึ ้น		

มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีแรงกดดันที่พัฒนา		

ในอนาคต	หมายถึง	การพัฒนาความสามารถ	ความรู้	

และสุขภาพ	

	 	 	 ๕.		 ปรับปรุงการบริหาร	

	 	 	 	 เป้าหมายของผังเมืองในแง่นี้คือ	

การให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ทำงานในเมืองมีค่านิยมและ

ความสามารถในการบริหารที่ทันสมัยต่อความเจริญ

ก้าวหน้าที่ไม่หยุดนิ่ง	

	 	 	 ๖.		 มีจุดมุ่งหมายทางการเมือง	

	 	 	 	 การวางผ ังเม ืองย ่อมหมายถึง	

เป็นการกระจายอำนาจทางการเมืองของส่วนกลางไป

สู่ท้องถิ่น	 ผลก็คือทำให้ความขัดแย้งต่าง	 ๆ	 ทางการ

เมืองลดลงได้	

	 	 	 ๗.		 ความสวยงาม	

	 	 	 	 จุดมุ ่งหมายประการนี ้ค ือ	 การ		

จัดระเบียบทางกายภาพของเมืองที่มองเห็นได้ด้วย

สายตาให้มีความสวยงาม	น่าอภิรมย์	

	

๓.ผังเมืองกับการพัฒนาเมือง

 ๓.๑ ปร ะ เ ด็ น ก า รพัฒนาจาก
   ปัญหา
	 	 	 เมืองในอดีตนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นเมือง

เก่าทางประวัติศาสตร์	 และในปัจจุบันก็ยังเป็นเมือง

เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์	โดยเหตุนี้เองเมืองส่วนใหญ่

จึงประสบกับปัญหาต่าง	ๆ	ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการ

พัฒนาให้เข้ากับสภาพและเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งในที่นี้

จะกล่าวเฉพาะการพัฒนาทางด้านกายภาพเท่านั้น	 	

	 	 	 โดยทั่วไปชุมชนหรือเมืองโดยเฉพาะใน

เมืองหรือเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็น

จำนวนมาก	 มีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในด้านการอยู่อาศัย	

การค้า	 การอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก	 รวม

ทั้งบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง	 ๆ	 เช่น	
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ถนนหนทาง	 สถานที ่ราชการ	 โรงเร ียนและสวน

สาธารณะและอื่น	 ๆ	 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นที่จะต้อง

มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง	 ๆ	 เพื ่อให้ประชาชน

อาศัยอยู ่รวมกันอย่างมีระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 หรือ

ระเบียบต่าง	ๆ	เหล่านี้ย่อมรวมไปถึงกฎเกณฑ์ในด้าน

การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนและการจัดวางผังเมือง

ด้วย	 เพื่อให้การพัฒนาและการเจริญเติบโตของเมือง

เป็นไปอย่างเหมาะสม	 เมืองหรือเทศบาลใดที่ขาดการ

วางแผนการเจริญเติบโตของเมืองไว้ล่วงหน้า	อาจเกิด

ปัญหาได้	 เช่น	 ปัญหาสภาพแวดล้อม	 หรือมลพิษใน

บริเวณที่อยู่อาศัย	 เนื่องจากมีโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง	 หรือปัญหาการจราจรติดขัด	 เนื ่องจาก

แหล่งงานและที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กัน	 และ

ขาดระบบถนนที่เหมาะสม	และนอกจากนี้ไม่มีการจัด

เตรียมเพื ่อการเจริญเติบโตในอนาคต	 ตลอดจน

ปัญหาในด้านการให้บริการสาธารณูปโภค	 และ

สาธารณูปการต่าง	 ๆ	 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน	

	 	 	 ปัญหาต่าง	ๆ	ดังกล่าวข้างต้นนี้	อาจจะ

ป้องกันและแก้ไขได้	 หากมีการวางแผนพัฒนาไว้		

ล่วงหน้า	 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	

เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม	

	

 ๓.๒ความสำคัญของการวาง
   ผังเมืองต่อการพัฒนาเมือง
	 	 	 ตามที่ได้กล่าวแล้วนั้นปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่

เก ิดข ึ ้นเน ื ่องจากการเจร ิญเต ิบโต	 และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพของเมืองก่อให้เกิดปัญหาต่าง	 ๆ	

ได้มากมายแต่สามารถป้องกันและแก้ไขได้หากมีการ

วางแผนพัฒนาไว้ล่วงหน้า	 มีการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่าง	ๆ	 เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม		

ด ังน ั ้นการวางผ ังเม ืองจ ึงม ีความสำค ัญเพราะ		

การจัดวางผังเมืองรวมในเขตเมืองหรือเทศบาลซึ่ง

เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ		

ของเมืองในอนาคต	 เพื่อให้เมืองหรือเทศบาลนั้น	 ๆ		

มีแผนและนโยบายที่แน่ชัดและเพื่อเป็นกรอบในการ

พัฒนาแก่ภาครัฐและภาคเอกชน	 ทำให้การพัฒนา

เมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	 และสังคมของประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

	 	 	 การจัดวางผังเมืองรวมในเขตเมืองหรือ

เทศบาลทั ่วประเทศนั ้น	 เมื ่อกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง	 ได้จัดวางผังเมืองรวมในเขตเมืองแล้วเสร็จ	

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 นั้น	

ท้องถิ ่นจะต้องเป็นผู ้ดำเนินการให้เป็นไปตามผัง		

ในการดำเนินการ	 เพ่ือให้เป็นไปตามผังเมืองรวมท่ีวางไว้	

ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

กันเขตแนวถนน	 และการพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาโดยการจัดโครงการความสำคัญของการ

จัดวางผังเมืองรวมในเมืองนั้น	 คือจะเป็นเครื่องช่วย

สนับสนุนให้รัฐและเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง	 ๆ	

ในการพัฒนา	เพราะปัญหาต่าง	ๆ	ของชุมชนที่เกิดขึ้น	

เป ็นต้นว ่าระบบถนนไม่ได ้มาตรฐานก่อให ้เก ิด

อุบัติเหตุได้โดยง่าย	 การระบายน้ำไม่เป็นระบบที่ดีก่อ

ให้เกิดปัญหากระทบกระเทือนถึงอาคารร้านค้า	 และ

การใช้ท่ีดินขาดระเบียบ	 เน่ืองจากไม่มีการวางแผนหลัก

ในการดำเนินการ	 ทำให้การขยายตัวของเมืองไม่อยู่

ในกรอบหร ือแนวทางท ี ่ถูกต ้องเหล ่าน ี ้ เป ็นต ้น		
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ดังนั้นถ้าได้มีการจัดวางผังเมือง	 และมีการสนับสนุน

ทางด้านงบประมาณโดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ด้วย	ก็จะทำให้การพัฒนาเมืองบรรลุเป้าหมายได้	

	

 ๓.๓ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร ว า ง
   ผังเมือง
	 	 	 เมืองที่ยังไม่ได้รับการวางผังเมืองกับ

เมืองที่ได้รับการวางผังแล้วนั้นจะมีความแตกต่างกัน

อยู่อย่างมากมาย	 ถ้านำมาเปรียบเทียบกัน	 จะเห็นได้

อย่างชัดเจนโดยเฉพาะทางด้านกายภาพ	เมืองที่ได้รับ

การวางผ ังแล ้วจะม ีการจ ัดระเบ ียบของการใช ้

ประโยชน์ที่ดิน	 และมีการวางแผนในเรื่องของการใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สิน	 การคมนาคม	 และการขนส่ง	

การสาธารณูปโภค	 บร ิการสาธารณะและสภาพ

แวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด	

	 	 	 การวางผังเมืองนั้นการกำหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินเป็นหัวใจสำคัญ	 เพราะเมืองหรือเขต

เทศบาล	จะประกอบด้วยสองสิ่งคือคนและที่ดิน	 เมื่อ

มีคนก็จะต้องมีการใช้ที ่ดินในที่นี ้ผู ้เขียนจะขอยก

ตัวอย่างการจำแนกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามแผนผัง	 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวาง

ผังเมืองที ่ออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ตามที ่ได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังต่อไปนี้	 (ราชกิจจา

นุเบกษา	ฉบับพิเศษ	เล่ม	๑๐๓)	

   ๑. ........กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น  

   ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

   ๒. ......กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็น  

   ท ี ่ด ินประเภทที ่อยู ่อาศ ัยหนาแน่น  

   ปานกลาง 

   ๓. ........กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็น  

   ที ่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู ่  

   อาศัยหนาแน่นมาก 

   ๔. ........กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้  

   เป็นท่ีดินประเภทอตุสาหกรรมเฉพาะกิจ 

   ๕. ........กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น  

   ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

   ๖. .......กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้  

   เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ  

   และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   ๗. ........กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก   

   ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

   ๘. ........กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้  

   เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

   ๙. ........กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็น  

   ท ี ่ ด ิ น ป ร ะ เ ภ ท ส ถ า บ ั น ร า ช ก า ร  

   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

	

 ๓.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนด
   โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
   มีดังต่อไปนี้
   ๑. ............เขตสีเหลืองและเส้นทแยงสี  

   ขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่  

   อาศัย 

   ๒. ...........เขตสีเหลือง ที่ดินประเภท  

   ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

   ๓. .........เขตสีส้ม ที ่ดินประเภทที ่  

   อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
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   ๔. ..............เขตสีน้ำตาล ที่ดินประเภท  

   ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

   ๕. ............เขตสีแดง ที่ดินประเภท  

   พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น  

   มาก  

   ๖. .............เขตสีม่วง ที่ดินประเภท  

   อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

   ๗. .............เขตสีม่วงอ่อน ท่ีดินประเภท  

   อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  

   ๘. ............เขตสีเม็ดมะปราง ที่ดิน  

   ประเภทคลังสินค้า 

   ๙. ............เขตสีขาวมีกรอบและเส้น  

   ทแยงสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  

   ทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน หรือสิ่ง  

   แวดล้อมและคลังสินค้า 

   ๑๐. ..........เขตสีเขียว ที่ดินประเภท  

   ชนบทและเกษตรกรรม  

   ๑๑. ..........เขตสีขาวมีกรอบและเส้น  

   ทแยงสีเขียว ที ่ด ินประเภทอนุรักษ์  

   ชนบทและเกษตรกรรม 

   ๑๒. ..........เขตสีเขียวมีกรอบและเส้น  

   ทแยงสีน้ำตาล ที ่ดินประเภทปฏิรูป  

   ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

   ๑๓. ..........เขตสีเขียวมีกรอบและเส้น  

   ทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพ  

   แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว 

   ๑๔. .............เขตสีเขียวอ่อน ท่ีดินประเภท  

   ที ่โล่งเพื ่อนันทนาการและการรักษา  

   คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   ๑๕. ..........เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบ  

   และเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทที่โล่ง  

   เพื่อนันทนาการการเลี้ยงสัตว์และรักษา  

   คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   ๑๖. ..........เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบ  

   และเส้นทแยงสีเขียว ที่ดินประเภทที่  

   สงวนเพื ่อนันทนาการและการรักษา  

   คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   ๑๗. ..........เขตสีเขียวอ่อนและเส้น  

   ทแยงสีขาว ท ี ่ด ินประเภทอนุร ักษ ์  

   ป่าไม้ 

   ๑๘. ...........เขตสีเขียวมะกอก ที่ดิน  

   ประเภทสถาบันการศึกษา 

   ๑๙. ...........เขตสีฟ้า ที่ดินประเภทที่  

   โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

   และการประมง 

   ๒๐. ..........เขตสีน้ำตาลอ่อน ที ่ดิน  

   ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์  

   ศิลปวัฒนธรรมไทย 

   ๒๑. . . . . . . . . . . เขตส ี เทาอ ่อน ท ี ่ด ิน  

   ประเภทสถาบันศาสนา 

   ๒๒. ...........เขตสีน้ำเงิน ที่ดินประเภท  

   สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ  

   สาธารณูปการ 
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	 	 ดังตัวอย่างที ่นำมากล่าวข้างต้นเมื ่อลงใน

แผนผังแล ้วจะบอกให ้รู ้ ได ้ว ่าบร ิ เวณใดการใช ้

ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองที่จัดวางมีการใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทใด	 ซึ่งจะดูได้จากสีที่กำหนด

ไว้	 และโดยทั่วไปแล้วกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการผังเมืองนั้นจะมีอายุ	 5	 ปีเสมอ	

และจะเห็นได้ว่ากฎกระทรวงที่ได้ออกมาแล้วทั้งหมด

ตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง	 พ.ศ.	

๒๕๑๘	 นั้น	 จะบังคับใช้เฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภายในเขตผังเมืองรวมเท่านั้นมิได้ควบคุมบังคับถึง

อาคารหรือรูปแบบอาคารแต่อย่างใด	 ดังนั ้นการ

ดัดแปลงอาคารหากมิได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที ่ดินเป็นกิจการอื ่น	 ซึ ่งเข้าข้อห้ามตาม		

กฎกระทรวงดังกล่าวย่อมไม่ขัดต่อกฎกระทรวง		

แต่อย่างใด	

	 	 เมื่อได้มีการจัดวางผังเมืองรวมในเขตเมือง

แล้วซึ ่งก็หมายถึง	 การใช้ประโยชน์ที ่ด ินตามผัง

กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้แยกประเภท		

ไว้แล้วนั้น	 ประโยชน์ที่ได้จากการวางผังเมืองก็คือ

ประการแรก	 ทำให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม	

ตัวอย่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน


www.dpt.go.th ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง  
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เ จ ร ิญ เต ิ บ โตอย ่ า งม ี ร ะ เบ ี ยบแบบแผนและ		

ถูกสุขลักษณะโดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน		

ในอนาคตออกเป็นย่าน	 ๆ	 อย่างเหมาะสมและ

สัมพันธ์กัน	 ประการที่สอง	 เพื่อวางแนวการพัฒนา

เม ืองหร ือเทศบาลให ้ม ีระเบ ียบโดยการวางผ ัง

โครงการคมนาคม	 และขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้

ประโยชน์ที ่ด ินในอนาคต	 ประการที ่สาม	 ทำให้

ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย	 โดยห้าม

การใช้ประโยชน์ที ่ดินบางประเภทในย่านพักอาศัย

หรือย่านพาณิชยกรรม	 เช่นคลังน้ำมันเชื ้อเพลิง		

คลังวัตถุระเบิด	 อุตสาหกรรมที่มีมลพิษ	ประการที่สี่

ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชนเมือง	 โดย

กำหนดให้ย่านพาณิชยกรรม	 และย่านอุตสาหกรรม

ซึ ่งเป็นแหล่งธุรกิจและจ้างงานไว้ในที ่ที ่เหมาะสม			

เพื่อให้ผู้ใช้บริการและคนงานได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง	 การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ	 ประการ		

ท ี ่ห ้า	 ส ่งเสร ิมสภาพสังคมของคนในเม ืองโดย

พิจารณาถึงที ่ต ั ้งสถาบันการศึกษา	 โรงพยาบาล		

ศูนย์สาธารณสุข	 ให้อยู ่ในที ่เหมาะสมสามารถให้

บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประการ		

ที ่หก	 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีที ่โล่ง		

เว ้นว่าง	 มีสวนสาธารณะ	 มีท ี ่พ ักผ่อนหย่อนใจ	

ประการที ่เจ ็ด	 ดำรงรักษาสถานที ่ท ี ่ม ีคุณค่าทาง		

ศ ิลปว ัฒนธรรม	 ประว ัต ิศาสตร ์และโบราณคดี		

โดยกำหนดเป ็นบร ิ เวณอนุร ักษ ์ เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิม

เอกลักษณ์	 ศิลปวัฒนธรรมไทย	 และประการสุดท้าย

คือ	 บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศ		

ที่งดงาม	

	

๔. การควบคุมให้เป็นไปตามผังเมือง
 รวม
	 	 เมื่อมีการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์

ที ่ดินภายในเขตผังเมืองแล้ว	 ถ้าจะให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวางผังแล้ว	 จำเป็นจะต้องมีการ

ควบคุมผังเมืองรวมให้เป็นไปตามผัง	 ซึ ่งปัจจุบัน		

ท้องถ่ินหรือเทศบาลต่าง	 ๆ	 ก็ได้มีการประกาศบังคับใช้		

ผังเมืองรวมเป็นกฎหมายไปบ้างแล้วแต่มีปัญหาใน

การปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง	

	

 ๔.๑ ปัญหาอุปสรรค
	 	 	 ๑.	 เน ื ่ อ ง จ าก ในอด ี ตท ี ่ ผ ่ า นมา		

เจ้าหน้าที ่ด้านผังเมืองประจำอยู่	 และหลังจากการ

ประกาศใช้บังคับแล้วไม่มีหรือบอกรายละเอียดใน

การดำเนินการ	

	 	 	 ๒.		 เจ ้าหน้าที ่ท ้องถิ ่นในอดีตยังมี

ประสบการณ์ในด้านการผังเมืองไม่มาก	 จึงไม่ทราบ

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการ	

	 	 	 ๓.	 ประชาชนที่มาขออนุญาตก่อสร้าง

ในเขตผังเมือง	 ซึ ่งเจ ้าหน้าที ่ท ้องถิ ่นไม่สามารถ		

ตรวจสอบได้ว่ามีการใช้ที่ดินประเภทนั้น	 ๆ	 เต็มแล้ว

หรือไม่	 หรือการขออนุญาตก่อสร้างนั้นอยู่ในถนน

โครงการหรือไม่	

	 	 	 ๔.		 การตีความในเร่ืองของกฎหมายซ่ึง		

เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและยุ่งยาก	

	 	 	 ๕.	 กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้

กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต	 โดยอาศัย

หลักการสภาพปัจจุบัน	 ประกอบกับหลักการทาง
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ผังเม ือง	 แต่ม ิได ้ดูล ึกลงไปถึงกรรมสิทธ ิ ์ท ี ่ด ิน		

ของเอกชน	แต่ดูเฉพาะของส่วนราชการ	เช่นที่ดินของ

รถไฟ	ราชพัสดุ	เป็นต้น	

	 	 	 ๖.		 ประชาชนส่วนใหญ่	 ยังไม่เข้าใจ

หรือสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองและ		

มักจะมีแนวความคิดว่า	 การจัดวางผังเมืองเป็น		

การลิดรอนสิทธิของเจ้าของที่ดิน	

	 	 ทั้งหมดนี้เป็นแต่พียงบางส่วนของอุปสรรค		

และปัญหาในการที ่จะปฏิบ ัต ิให ้ เป ็นไปตามผัง

เท ่าน ั ้น	 นอกจากนี ้ย ังม ีกรณีของปัญหาในทาง

ปฏิบัติ	 ซึ ่งเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่นไม่สามารถตัดสินใจ

ได ้จำเป ็นต ้องหาร ือก ับเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ร ับผ ิดชอบ

โดยตรง	 ในเรื ่องของการตีความต่าง	 ๆ	 อีกด้วย	

ตัวอย่างเช่นตลาดสดของเทศบาล	 มีพื ้นที ่ที ่จะขอ

ทำการก่อสร้าง	 แต่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เป็น

สีน้ำเงินซึ ่งเป็นที ่ดินประเภทสถาบันราชการ	 การ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	 และให ้ ใช ้

ประโยชน ์ เพ ื ่อก ิจการของร ัฐ	 ก ิจการเก ี ่ยวก ับ

สาธารณูปโภค	 และสาธารณูปการหรือสาธารณ		

ประโยชน์ เท ่าน ั ้น	 และความเห ็นของคนทั ่วไป		

จะม ีความเห ็นว ่าตลาดสดเทศบาลเป ็นก ิจการ

สาธารณูปโภค	 และสาธารณูปการอย่างหนึ่งเช่นกัน		

แต่ตามความเป็นจริงแล้วจะถือว่าตลาดสดของ

เทศบาลมิใช่กิจการที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์		

เพ ื ่อก ิจการของร ัฐหร ือสถาบันราชการโดยตรง		

แต ่อาจเป ็นก ิจการในเร ื ่องธุรก ิจพาณิชยกรรม		

เ ก ิ ด เหตุ ก ่ อคว าม เด ื อดร ้ อนร ำค าญไม ่ ต ร ง		

เจตนารมย์ของการวางผังเมืองเพื ่อใช้ในกิจการ

สาธารณประโยชน ์อย ่างแท ้จร ิง	 ซ ึ ่ งในกรณีน ี ้

ตลาดสดของเทศบาลจึงไม่สามารถที ่จะก่อสร้าง

ในที่ดินประเภทสถาบันราชการได้	

	

 ๔.๒ แนวทางในการแก้ปัญหา
	 	 	 ๑.	 ใ น ด ้ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช ้

ประโยชน์ที ่ดินเนื่องจากในกฎกระทรวงได้กำหนด

ประเภทการใช้ท ี ่ด ินไว้หลายประเภทและการใช้

ประโยชน์แต่ละประเภทมีข้อกำหนดในรายละเอียดที่

แตกต่างกันออกไป	 ดังนั้นท้องถิ่นจะต้องมีการจัด

ทำตารางควบคุมการใช้ประโยชน์ที ่ดินภายในเขต

ผังเมืองรวมทั้งหมด	 เมื่อประชาชนมาขอนุญาต	 เจ้า

หน้าที่ท้องถิ่นจะทราบได้ทันทีว่าพื้นที่บริเวณต่าง	 ๆ	

ในเขตผังเมืองรวมได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มพื้นที่

แล้วหรือยัง	 ใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์	 ประเภทใดบ้าง	

ข้อนี้จะทำให้ผังเมืองรวมที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์	

ในการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	 และเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาเทศบาลได้	

	 	 	 ๒.		 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง

ผังเมืองนั้น	 ๆ	 เพราะในการพัฒนาเมืองปัจจัยสำคัญ

ที่มีส่วนสำคัญอันหนึ่งในการที่จะทำให้เป้าหมายต่างๆ	

กลายเป็นจริงขึ ้นมาก็คือ	 การที ่ประชาชนเข้าไปมี		

ส่วนร่วมในการวางผังเมืองนั้น	 ๆ	 แต่อย่างไรก็ตาม		

ในการพัฒนาให้ได้ผลควรจะมีการจัดตั้งองค์กรอิสระ

ขึ้นมาเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง	

	 	 อนึ ่งทั ้ง	 ๒	 ข้อนี ้ เป ็นเพียงข้อเสนอเป็น

แนวทางในการแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดวางผังเมืองให้

เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งผู้เขียน

คิดว่าพอจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาล		

ได้บ้าง	
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สรุป
 บทความนี้ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า การ  

วางผังเมืองโดยการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เมืองหรือเทศบาล การรักษาความสะอาดการ

จราจร ฯลฯ อย่างไร 

 กล่าวโดยสรุป การวางผังเมืองจะช่วย

ป้องกันปัญหาต่าง ๆ และชี้นำในการพัฒนาได้  

ในเรื ่องของการกำหนดขนาดการเจริญเติบโต  

ของ เม ืองและประชากรให ้ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความ

สามารถในการบริการด้านสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ รวมทั ้งกำหนดทิศทางและ  

รูปแบบของการขยายเมืองไปในทางที่เหมาะสม 

กำหนดการแบ่งย ่านการใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ิน

ประเภทต่าง ๆ กำหนดระบบการคมนาคมขนส่ง

และระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องสัมพันธ์  

กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งสุดท้ายคือ เป็น

แนวทางในการดำเนินงานและประสานงานในการ

ให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ต่าง ๆ ให้ม ีความสอดคล้องซ ึ ่งก ันและกัน  

และเอกชนสามารถทราบทิศทางการพัฒนาที ่

ชัดเจนขึ้น 

 การจัดทำผังเมืองจะสำเร็จลุล่วงได้ผล  

ตามวัตถุประสงค์ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีกฎหมาย

รองรับ ปัจจุบันปี ๒๕๕๑ มีพระราชบัญญัต ิ 

การผังเมือง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่ง  

เป ็นกฎหมายแม่บทที ่ได ้แก้ไขเพิ ่มเต ิมจาก  

พระราชบัญญัต ิการผ ังเม ือง พ.ศ. ๒๕๑๘  

ให้อำนาจแก่ผู ้รับผิดชอบในการจัดทำผังเมือง  

ซึ ่งมีอยู ่ ๒ ประเภท คือ ผังเมืองรวม และ

ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวมเป็นผังแม่ ซึ ่งจะ

กำหนดนโยบายโครงการตลอดจนมาตรการ  

ต่าง ๆ ที ่จะใช้เป็นแนวทางเพื ่อควบคุมการ

พัฒนาเมืองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในขณะที่

ผังเมืองเฉพาะเป็นผังที่จัดทำขึ้นใช้ดำเนินการ

เพื่อพัฒนาเมืองและสนับสนุนผังเมืองรวม 

 นอกจากนั ้นการวางผังเมืองเมื ่อมีการ

ประกาศใช ้บ ังค ับตามกฎหมายแล้ว และมี

มาตรการเสริมเพื่อให้ผังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ดังที่เคยมีมาในอดีตได้ 

เนื ่องจากมีการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที ่ดิน

โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และบริการสาธารณูปโภค  

ต่าง ๆ มีการวางแผนเพื่อจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะ

ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อม ฯลฯ นอกจาก

นี้ยังเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจ

ในการพัฒนาและการลงทนุของภาคเอกชนอีกด้วย 

 “การวางผังเมืองนั้นเป็นการ 
นำไปสู่การพัฒนา แต่ไม่ก้าวไกลนัก 
รักษาไว้บ้าง” 
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บรรณานุกรม
	 กองประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม	 (ภายใน)	
สำนักผังเมือง	กระทรวงมหาดไทย,	รวมกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง	มกราคม	๒๕๒๐	หน้า	๒	
	
	 Charles	 Abrams,	 The	 Language	 of	
Cities	 A	 Glossary	 of	 Terms,	 (New	 York,	
The	Macmillam	Co.,	Ltd.,	1971),	p.	171	
	
	 รองศาสตราจารย์	 ประทาน	คงฤทธิศึกษากร	
“เทศบาล”	 :	 สถาบันการปกครองตนเองของ
ประชาชน	 (เอกสารเผยแพร่ออกอากาศทางวิทยุ
กระจายเสียง	สถานีวิทยุกองพลที่	๑)	๒๕๒๗	
	
	 พระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	
ราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที ่	 ๗๐	 ตอนที่	 ๑๔	 ลง		
วันที่	 ๑๗	กุมภาพันธ์	๒๔๙๖	มาตรา	๘,	๙,	๑๐	
และ	๑๑	
	
	 พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	
	
	 ดร.	 ไพบูลย ์	 ช ่างเร ือง	 การปกครอง
มหานคร	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
สำน ักพ ิมพ ์	 ไทยว ัฒนาพาน ิช	 จำก ัด	
กรุงเทพมหานคร	๒๕๑๖	หน้า	๓๔	
	
	 ดูพระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	
ราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที ่	 ๗๐	 ตอนที่	 ๑๔	 ลง		
วันที่	 ๑๗	กุมภาพันธ์	๒๔๙๖	มาตรา	๘,	๙,	๑๐	
และ	๑๑	

	 โครงการพัฒนาเมืองหลัก	 ๔	 เมือง	 คือ	
เชียงใหม่	ขอนแก่น	นครราชสีมา	และสงขลา	
	
	 นายฉลอง	 กัลยาณมิตร	 คำแนะนำการจัด
ทำแผนพัฒนาเทศบาล	 ประจำปีและแผนการ
ดำเน ินงาน	 สำนักงานพัฒนาเม ือง	 กรมการ
ปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 โรงพิมพ์ส ่วน		
ท้องถิ่น	กรมการปกครอง	๒๕๒๘	คำปรารภ	
	
	 ดร.ไพบูลย ์	 ช ่างเร ียง	 อวยช ัย	 ชบา		
การบริหารผังเมือง	 เอกสารวิชาการ	 หมายเลข	 ๑	
ศูนย ์ศ ึกษาชุมชนเม ือง	 สถาบ ันบ ัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	 มกราคม	 ๒๕๒๙	 หน้า		
๑๓-๑๔	
	
	 ราชกิจจานุเบกษา	 ฉบับพิเศษ	 เล่ม	 ๑๐๓	
ตอนที่	๑๘๕	วันที่	๒๙	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙	
	
	 กรมโยธาธิการและผังเมือง.	 2549	 แผนผัง
กำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินตามที ่ได้จำแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวง	[ออนไลน์]	[อ้างเมื่อ	19	
ธันวาคม	2551]	เข้าถึงได้จาก:	
	
	 www.dpt.go.th	
	
	 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	กรมโยธาธิการ		
และผังเมือง	
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ประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(GreenCountries)
สมุดบันทึกการจัดอันดับประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด

 บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนา
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินว่าประเทศหนึ่งๆ
มีการปฏิบัติอย่างไรต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดนี้เรียกว่าดัชนี
ชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(EnvironmentalPerformance
Index-EPI)ซึ่งมีแนวคิดคล้ายคลึง
กบัดชันชีีว้ดัผลติภณัฑม์วลรวมแหง่ชาติ
หรือGNPที่ได้รับการคิดค้นขึ้นโดย
นักเศรษฐศาสตร์ชื่อSimon
Kuznetsในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำทั่วโลก(GreatDepression)
สมยัประธานาธบิดแีฟรงกลนิดีโรสเวลต์
EPI	 ได้รับการคิดค้นขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง

ศูนย์นโยบายด้านกฎหมายและสิ ่งแวดล้อมแห่ง

มหาวิทยาลัยเยลกับศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์โลก

นานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	 เป็นการนำ

กิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับสิ ่งแวดล้อมทั ้งหมดของ		

ประเทศหนึ่งๆ	 มาแปลงให้เป็นระบบเมตริกอย่างง่าย		

ที่เริ่มต้นจากศูนย์ซึ่งหมายถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุดจนถึงหนึ่งร้อยซึ่งหมายถึงเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมมากที่สุด	

	 บทความกล่าวอีกว ่า	 EPI	 ยังไม่ม ีความ

แม่นยำเท่า	GNP	และ	GDP		EPI	เป็นการนำข้อมูล

ที ่ดีที ่สุดที ่จ ัดหาได้จากกิจกรรมสำคัญ	 25	 กลุ ่ม			

อาทิ	 เช่น	 การประมง	 การปล่อยก๊าซคาร์บอน	คณุภาพ		

ของป่าไม้และน้ำ	 เป็นต้น	 ข้อมูลจากกิจกรรมเหล่านี้

ส่วนใหญ่จัดหาได้ง่ายและน่าเชื่อถือ	 แต่บางกิจกรรม

ก็จัดหาได้ไม่ง่ายนัก	 แม้กระนั้นก็ตาม	 EPI	 ก็ยังเป็น

ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดที่มีอยู่เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง	ๆ			

	 เมื ่อมีการจัดอันดับแล้วก็เป็นไปตามความ

คาดหมาย	 คือประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียจะอยู่ใน

อันดับต้น	 ๆ	 และประเทศในทวีปแอฟริกาก็จะอยู่ใน

อันดับท้าย	 ๆ	 และที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ

ขนาดของประเทศไม่เป ็นตัวแปรสำคัญที ่ส ่งผล

กระทบต่อผลการดำเนินงานในเรื่องนี้	 เพราะประเทศ
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เล ็กประเทศใหญ่จะกระจายคละก ันไป	 และท ี ่		

น่าสนใจยิ่งกว่านั ้นก็คือรายได้ของประเทศก็ไม่ใช่

ต ัวแปรสำคัญอีกเช ่นกัน	 จีนมักจะกล่าวอ้างว ่า

ประเทศของตนยากจนเกินกว่าที่จะสร้างผลงานได้

ทัดเทียมเท่าประเทศตะวันตก	 แต่เมื่อพิจารณาจาก

ดัชนีชี ้วัดแล้ว	 โคลัมเบียซึ ่งก็เป็นประเทศยากจน		

จัดอยู ่ในกลุ ่มเดียวกันกับจีน	 แต่กลับมีผลการ		

ดำเนินงานอยู่ในอันดับต้นๆ	(9)		

	 ดัชนีชี ้วัดยังบ่งชี้ให้เห็นอีกว่า	 จีนจัดอยู่ใน

กลุ่มประเทศที่ก่อให้เกิดก๊าซโอโซนระดับผิวดินมาก

ที่สุดอีกด้วย	 เนื่องจากจีนมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้วยพลังงานถ่านหินเป็นจำนวนมาก	 สหรัฐอเมริกา		

ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับจีน	 คือจัดอยู่ในกลุ่ม

ประเทศร่ำรวยแต่ผลการดำเนินงานไม่ดีนักด้วย

สาเหตุเดียวกัน		

	 การวิเคราะห์ในบางกรณี	 อย่างเช่น	 การ

คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ	 นักวิจัยจะใช้

ภาพถ่ายดาวเทียมวางซ้อนลงบนแผนที่ป่าสงวนเพื่อ

วิเคราะห์ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเหล่านั้นหรือไม่	

อย่างไร	 แต่ในบางกรณี	 นักวิจัยก็ต้องใช้วิธีการ

ประมาณการด ้วยว ิธ ีการคำนวณจากภาพถ ่าย

ดาวเท ียม	 อย ่างเช ่น	 การว ิ เคราะห ์หมอกคว ัน		

ที่ปกคลุมเมืองสำคัญ	 บางกรณีอย่างเช่น	 รัสเซียและ

บราซิล	 ข้อมูลที่มีอยู่เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทำหลอกขึ้น

มาเพียงเพื่อให้ดูเสมือนว่าบรรลุเป้าหมายตามความ

ต้องการของรัฐบาลกลางเท่านั้น	

	 ข้อสรุปประการหนึ่งที่ได้จากโครงการจัดทำ

ดัชนีชี้วัดนี้ก็คือ	 ความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและ		

น่าเชื่อถือซึ่งหมายถึงความต้องการงบประมาณเพื่อ

จัดหาข้อมูลเหล่านั้น	 	 การจัดหาข้อมูลที่มีคุณภาพ		

ในประเทศกำลังพัฒนาก็มิใช่เรื่องง่าย	 หากข้อมูลไม่ดี	

การกำหนดนโยบายดี	 ๆ	 ก็กระทำได้ยาก	 ข้อมูลจึง

เป็นเร่ืองสำคัญ	การตัดสินใจจำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริง		

มากกว่าสมมติฐาน	 การจัดหาข้อมูลที่ดียิ่งกระทำเร็ว

เท่าไร	การตัดสินใจก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น	

	

	
สรุปความโดย
ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการบริหารงานแบบพันธมิตร
เพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด

โดยนายสุเมธ มีนาภา 
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

 การบริหารงานแบบพันธมิตรฯเป็นโครงการนวัตกรรมการบริหารที่นับได้ว่า
เป็นทางเลือกในการจัดการทรัพยากรของส่วนราชการ(Alternative
ManagementModel)ที่ปัจจุบันจำกัดอยู่ภายใต้กรอบหน้าที่เฉพาะด้าน
และกรอบพื้นที่(functionandjurisdiction)ให้ก้าวข้ามพรมแดนดังกล่าวมาสู่
การรวมและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน(poolandshareresources)ภายใต้ข้อ
ตกลงของหน่วยงานที่ร่วมเป็นพันธมิตร(partners)ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้กำหนดให้ใช้กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นกลุ่มพันธมิตรในการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรโดยมีจังหวัดแม่ข่ายในแต่ละกลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์เป็นจังหวัดแกน
ทั้งนี้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับบริบทของการบริหารราชการยุคใหม่ตามทิศทางของการ
ปฏิรูประบบราชการที่ต้องการให้หน่วยงานราชการมีขนาดลดลงแต่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
ดังจะเห ็นได ้จากกรอบอัตรากำล ังท ี ่ม ีแนวโน้ม		

ลดลงตามนโยบายการลดอัตรากำลังข ้าราชการ		

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์	 และงบประมาณที่ไม่เพิ ่มขึ ้น		

แต่คาดหวังประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการ
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ปฏิบัติราชการเพิ ่มขึ ้น	 จากตัวชี ้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการต่างๆ	 ที ่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	

	 จากความสำเร ็จของโครงการนำร ่องใน

ป ีงบประมาณ	 2549	 ใน	 2	 กลุ ่มยุทธศาสตร ์		

จังหวัด	 รวม	 7	 จังหวัด	 ได้ขยายผลการปฏิบัติการ

ครอบคลุมทั่วประเทศ	 19	 กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด	

ครบทั้ง	 75	 จังหวัด	 ภายใต้โครงการการบริหารงาน

แบบพันธมิตรเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ

บูรณาการ	 (ใช้คำว่าบูรณาการตามนโยบายผู้ว่า	 CEO	

ในขณะนั ้น)	 โดยมีล ักษณะโครงการแบบความ		

ร่วมมือภายใน	 (Internal	 Approach)	 ระหว่าง		

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในกลุ ่ม

จังหวัดเดียวกัน	 (Cluster)	 ทำให้เกิดเป็นสำนักงาน

เขตเสมือน	(Virtual	Office)	ที่มีสมาชิกในสำนักงาน

เขตเสมือน	 คือสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง		

ทั้งหลายในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน	 ร่วมกันทำงานโดย

ดึงจุดแข็งของแต่ละสำนักงานฯ	 เช่น	 ผู้เชี ่ยวชาญ		

ด ้านการผ ังเม ือง	 ด ้านช ่าง	 ด ้านกฎหมายหร ือ		

เครื ่องมืออุปกรณ์	 เป็นต้น	 ออกมาสนองงานของ		

ผู้ว่าราชการจังหวัด	

	 ในปีงบประมาณ	 2551	 ได้ขยายการเป็น		

พันธมิตรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	

โดยเรียกว่าเป็นลักษณะโครงการแบบ	 ความร่วมมือ

ภายนอก	(External	Approach)	ซึ่งจะทำให้เกิดการ

เป็นพันธมิตรเต็มรูปแบบ	 นั่นคือ	 การเป็นพันธมิตร

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ ่งเป็นหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร	 โดยได้นำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต		

แผนผังการจัดการและเชื่อมโยงภารกิจ“สำนักงานเขตเสมือน”
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มาใช้ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	

ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน	 เพื่อให้เกิดการเป็นสำนักงาน

เขตเสมือน	 (Virtual	 Office)	 ที่แท้จริง	 ที่สามารถ		

ลดข ้อจำก ัดด ้านระยะทางและเวลาการทำงาน	

ระหว่างเจ้าหน้าที ่ของแต่ละสำนักงานโยธาธิการ		

และผังเมืองจังหวัดได้	

	 ในระหว่างการดำเน ินการในปี	 2551	 นี ้			

ผู ้บร ิหารระดับสูงของกรมเห็นว ่าน ่าจะได้ม ีการ

ประเม ินผลโครงการที ่ผ ่านมาแล้ว	 ในปี	 2550		

เพ ื ่อศ ึกษาถ ึงผลสัมฤทธิ ์ว ่าม ีมากน้อยเพ ียงไร		

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง	 และรับฟังความคิดเห็น

จากผู ้ปฏิบัติในระดับพื ้นที ่ว ่า	 มีแนวโน้มในการ

ปรับปรุงและพัฒนาให้การบริหารงานแบบพันธมิตร		

มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสูงยิ่งขึ ้น	

(High	Performance	Partnership)	ได้อย่างไร	

	 จากการประเมินผลโครงการ	 ของปี	 2550	

โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 พบว่าได้ผลดีตามที ่ตั ้งเป้าหมายไว้	

สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและ

ทรัพยากรของหน่วยงานได้ในระดับหนึ่ง	 ทั้งยังช่วย

ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์	 การมองปัญหา	

และวิธีแก้ไขที่กว้างไกลขึ้น	 มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ

ผู้ชำนาญการที่หลากหลายมากขึ้น	 ซึ่งช่วยให้บุคลากร

ที่มีภูมิหลังทางวิชาชีพต่างกันได้ทำงานใกล้ชิดกัน		

และเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน	 โดยความสำเร็จ

ของการบริหารงานแบบพันธมิตรขึ ้นอยู ่กับหลาย

ปัจจัย	 ได้แก่	 การติดต่อสื่อสาร	 การสนับสนุนจาก		

ผู้บริหาร	 ความชัดเจนของนโยบาย	 แรงจูงใจ	 และ

ความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการทำงาน

แบบพันธมิตร	ตลอดจนถึง	ความตั้งใจจริงและความ

สัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู ้ร ่วมปฏิบัติงานแบบ

พันธมิตร	

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการประเมินพบว่า	 การ

บร ิหารงานแบบพันธม ิตรท ี ่ผ ่านมาย ังม ีป ัญหา		

และอุปสรรคที่สำคัญหลายประการ	 ได้แก่	 การขาด

ความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการทำงาน

แบบพันธมิตร	 ความแตกต่างด้านทัศนคติและวิธีการ

ทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านโยธาและด้านผังเมือง	

การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 ข้อติดขัดในเรื่อง

ระเบียบปฏิบัติและสายการบังคับบัญชา	 ตลอดจนถึง

ปัจจัยภายนอก	 ซึ่งได้แก่	 แนวนโยบายของรัฐบาล

กลางที ่ยังคงมีความไม่แน่นอนและการขาดความ		

ร่วมมือจากภายนอก	



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง44

	 เพื ่อเป็นการลดปัญหาและอุปสรรคข้างต้น		

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้		

ข้อเสนอแนะว่า	ควรมีการปรับรูปแบบการทำงานแบบ

พันธมิตร	 โดยควรกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน

ภายในที ่ เอ ื ้อต ่อการทำงานในรูปแบบพันธมิตร			

เพื่อสร้างความชัดเจนในนโยบายระดับกรมฯ	 ทั้งยัง

ควรมีการพัฒนาศักยภาพ	 ทัศนคติ	 และแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนบุคลากร	 ตลอดจนการพัฒนา

ศักยภาพของเครื่องมือเครื่องใช้	ด้วยการตั้งศูนย์รวม

อุปกรณ์ขึ้นในจังหวัดแม่ข่าย	

	 นอกจากนั้น	ยังควรขยายการบริหารงานแบบ

พันธมิตรสู ่หน่วยงานภายนอกสังกัดกรมฯ	 ซึ ่งอยู ่

ภายในพื ้นท ี ่จ ังหว ัด	 โดยมุ ่งเน ้นไปที ่การสร ้าง

พันธมิตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการนี้

จำเป็นต้องมีการสร้างพันธมิตรในระดับของกรมฯ		

ที ่ส่วนกลาง	 เพื ่อเป็นการเปิดช่องให้ผู ้ปฏิบัติงาน		

ในระดับพื้นที่สามารถทำงานร่วมกันได้	 โดยไม่ขัด		

ต่อระเบียบปฏิบัติของทางราชการ	 และควรมีการ

กำหนด	 รูปแบบ	 แนวทาง	 ข้อตกลง	 และลักษณะ		

หรือประเภทของโครงการความร่วมมือแบบพันธมิตร

ให้ชัดเจน	 ทั้งในแง่ของ	 กำหนดระยะเวลา	 ขอบข่าย

งานและงบประมาณสนับสนุนที ่แน่นอน	 รวมทั ้ง		

ยังมีการเสนอแนวคิดให้มีการตีค่างานหรือการคิด		

ค่าบริการในการดำเนินการด้วย	

	 โดยความสำเร็จของโครงการพันธมิตรอยู่ที่

ความสำเร็จของการใช้	 IT	 เพื่อทำให้เป็นสำนักงาน

เขตเสมือนอย่างแท้จริง	 เช่น	 การประชุม	 Online	

ผ่านระบบ	 Internet	 ซึ่งขณะนี้กำลังทำการทดสอบ

ระบบการประชุม	 Online	 บนเครือข่าย	 Internet	

ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแต่ละ

จังหวัด	 ในแต่ละกลุ่มจังหวัด	 กับสำนักงานโครงการ

พันธมิตรที่ส่วนกลางอยู่	 รวมถึงการจัดทำระบบการ

รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิ งานโครงการพ ันธม ิตร		

ผ่านระบบ	Internet	เช่นกัน	

	 นอกจากความสำเร็จของโครงการฯ	 ในการใช้	

IT	 ดังกล่าวแล้ว	 ยังมีปัจจัยความสำเร็จที่การทำงาน

เป็นทีมของแต่ละสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัด	 ในแต่ละกลุ่มจังหวัด	 การทำงานเชิงรุกและ

เหนืออื่นใดคือ	 การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน

ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้	



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 45

“การปรับเปลี่ยนเจตคติ”
ความท้าทายในแผนพัฒนาสตรี ฉบับที่ 10 สู่ความเสมอภาคในสังคม

 เจตคติ(เจ-ตะ-คะ-ติ)เป็นคำที่บัญญัติให้ตรงกับคำว่าAttitude
ในภาษาอังกฤษหมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกนึกคิดความชอบความชังของบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจตคติเกิดจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กและเป็นไปตามสภาวะของ
สมองและอารมณ์ที่แสดงออกต่อสิ่งเร้าเจตคติของคนหนึ่งๆจึงมีทั้งที่มีลักษณะดี
และไม่ดี(ศ.ดร.กาญจนานาคสกุลราชบัณฑิตยสถาน)

การมีอคตินั ้นเร ิ ่มตั ้งแต	่ การเลี ้ยงดูลูกชายและ		

ลูกสาวในครอบครัว	 การแบ่งภาระหน้าที่ในการดูแล

บ้านและดูแลสมาชิกในครอบครัว	 พ่อแม่จะต้องให้

ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมระหว่างลูกชายและ

ลกูสาว	 เช่น	 การให้โอกาสทางการศึกษาก็ไม่ควรเลือก

ปฏิบัต	ิ ลูกชายและลูกสาวควรมีโอกาสทางการศึกษา

อย่างเสมอภาคกัน	ครก็ูเป็นบคุคลสำคัญเช่นกัน	เพราะ

ครมีูบทบาทหน้าท่ีในการให้ความรู	้ อบรมส่ังสอนศิษย์	

ซ่ึงต้องมีความเป็นธรรม	และควรเสริมสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้องในเรื่องสิทธ	ิ ความเสมอภาคและการเคารพ		

ในศักด์ิศรีคณุค่าของความเป็นมนษุย์	 เพ่ือให้เด็กๆ	 ได้

รับการปลกูฝังเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม	

โดยไม่รังแก	กดข่ีหรือเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน	 ซ่ึงการท่ี

ครแูละนักเรียนจะมีการปฏิบัติได้อย่างเป็นรปูธรรมน้ัน	

ในหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องมีการสอดแทรก

แนวคิดในเร่ืองดังกล่าวไว้ด้วย	 เพ่ือท่ีนักเรียนเหล่าน้ัน

จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ	่ ที่มีความตระหนักว่า	 มนุษย	์	

ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	 ปัญหาการใช้ความรุนแรง	

การรบราฆ่าฟันรายวันอย่างในปัจจบัุนก็คงจะไม่เกิดข้ึน	

การตระหนักในเร่ืองความเสมอภาคและศักด์ิศรีคณุค่า

ความเป็นมนุษย	์ จึงถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ทุก

คนในสังคมควรให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติต่อกัน	

	 เพราะในปัจจุบัน	 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคม

ไทยของเรากำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ	มากมาย	และ

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงโดยตรง	 เช่น	 ปัญหา

การล ่วงละเม ิดทางเพศ	 ป ัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว	 ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ	 ก็ยังคงเป็น

ปัญหาที่สะสม	 ขยายตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น	

ซึ่งหากวิเคราะห์ดูปัญหาเหล่านี้แล้วก็พบว่า	 สาเหตุที่

สำคัญส่วนหนึ่งนั้นก็มาจาก	 อคติ	 หรือเจตคติทางลบ

ที่มีต่อผู้หญิงในสังคมไทย	

	 การสั่งสมของเจตคติทำให้คนในสังคมไทย

ไม่ค่อยเห็นคุณค่าและคิดว่าปัญหาเรื่องความเสมอ

ภาคทางเพศเป็นเรื่องไม่สำคัญเท่าใดนัก	 เพราะเป็น

สิ่งที่ตนเองหรือคนในครอบครัวไม่ได้เป็นผู้ประสบ
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ปัญหาเอง	 จึงมองเป็นเรื่องไกลตัว	 ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว	

ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากเจตคติเป็นเรื่องที่สำคัญและมี

ความเกี่ยวข้องกับทุกๆ	 คน	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

และยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดกฎหมาย	

นโยบาย	 แผนงานและโครงการ	 เพราะหาก		

ผู ้เกี ่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวไม่เข้าใจหรือ

ละเลยต่อบทบาท	 ปัญหาและความต้องการของ		

ผู ้หญิง	 ก็จะเป็นการนำไปสู ่การเลือกปฏิบัติอย่าง		

ไม่ได ้ต ั ้งใจ	 ส่งผลให้ผู ้หญิงไม่ได ้ร ับประโยชน์		

อย่างเสมอภาคกับชาย	 และผลเสียมิได้เกิดขึ้นกับ

เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น	 แต่มีผลกระทบต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย	

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ	 เมื ่อวันที ่			

9	 มกราคม	 2550	 ให ้แผนพัฒนาสตร ีในช ่วง		

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 10	

(พ.ศ.	 2550	 -	 2554)	นี้	 เป็นเครื่องมือกลไกลในการ

พัฒนาสตรีในช่วง	 5	 ปี	 ซึ่งแผนพัฒนาสตรีฯ	 ฉบับนี้		

ม ียุทธศาสตร ์หล ักท ี ่จะปร ับเปล ี ่ยนเจตคต ิใน		

สังคมไทย	 ให้คนในสังคมมีการดำเนินชีว ิตบน		

พื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์	

มีเจตคติที่เอื้อต่อการส่งเสริมบทบาทของหญิงและ

ชายในการร่วมกันพัฒนาประเทศ	 เพื ่อให้ทั ้งหญิง	

และชายได้ร ับความเป็นธรรม	 อยู ่ร ่วมกันอย่าง		

มีความสุข	 สตรีได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มพลังในตน	 มีส่วนร่วมทางสังคม	 วัฒนธรรม	

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 การบริหารอย่างเต็มที ่	 และ		

เต็มศักยภาพ	

	 การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม	 ถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของ

ทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องร่วมกันผลักดันสังคมไทย

เป็นสังคมแห่งความเสมอภาค	 ซึ ่งจะสำเร็จตาม		

ที่มา:จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
 ปีที่2ฉบับที่3มิถุนายน2552

เป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของ

คนในสังคม	 ทั้งครอบครัว	 ชุมชน	 โรงเรียน	 สถาบัน

ศาสนา	และสื่อ	ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องมี

ความตระหนักว่า	 สมาชิกในครอบครัวหรือในสังคม

นั้น	 ประกอบด้วยคนทั้งสองเพศ	 มีทั้งชายและหญิง	

จึงอาจมีความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน	การ

ปฏิบัติ	 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	 นั้น	

จำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างนั ้นๆ	 เพื ่อหา

แนวทางการพัฒนาที ่เหมาะสม	 เพื ่อให้สังคมเกิด

ความสมดุล	เสมอภาคและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน	

	 ความเสมอภาคในสังคมไทย	 จึงไม่ใช่เรื ่อง

ไกลเกินฝันหากเราร่วมกันขจัดต้นตอแห่งปัญหาทั้ง

หลายทั้งมวล	ด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมอง	และวิธีคิด

ของเราเองก่อน	 เพราะการเปลี ่ยนความคิด	 และ

พฤติกรรมของผู้อื่นเป็นเรื่องยาก	 เราจึงควรเริ่มด้วย

การปรับเปลี่ยนเจตคติของตนเอง	 และจงเชื่อมั่นว่า

สิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์มหาศาลต่อ

คนในสังคม	 เพราะยังมีผู ้หญิงอีกมากมายที่กำลัง

ทุกข์ทนต่อปัญหา	 และความเดือดร้อนอันเนื่องมา

จากสิ่งที่คนในสังคมร่วมกันก่อ	 สิ่งนั้นคือ	 “เจตคติ

ทางลบที่มีต่อผู้หญิงในสังคมไทย”	นั่นเอง		

	

	








