
1 ☺          



2 ☺          

⌫⌫⌫⌦⌫   
 ⌫⌫⌫ 
⌦⌫⌫⌫⌫⌫


⌫  

  



3 ☺          

 
กองเผยแพรและประชาสมัพันธ
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
กระทรวงมหาดไทย
 ⌫    
   


     
  

    ⌫  
  

สารบัญ


  

 
⌫ 
 

 ⌫
 


 
 
 ⌫  ⌫  
 


5
โครงการกอสรางโรงชางตน ของพลายบญุเลิศ

ชางตนในรัชกาลท่ี 9 ณ ศูนยอนุรักษชางไทย จ.ลำปาง

8
พืน้ท่ีสีเขียวและการอนรุกัษสิ่งแวดลอม
: แนวความคิดในการจัดทำผังเมืองไทย

16
การผังเมืองคือหัวใจของการพัฒนาเมือง

23
โครงการ DPT SUMMER CAMP
เรยีน เลน เสรมิความร ูภาคฤดูรอน

29
มาตรฐานงานอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง

35
โครงการคลินิกหมออาคาร

41
ภาวะโลกรอน (Global Warming)

45
เลาเร่ืองเมืองผานเยาวชน

    ⌫
⌫



4 ☺          

บทบรรณาธิการ
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วสิยัทศัน
เปนองคกรแกนนำของประเทศในดานการผังเมือง
การพัฒนาเมือง และการอาคาร ใหมคีวามนาอยู
ปลอดภยั รกัษาสภาพแวดลอม ประหยดัพลังงาน
และมีอัตลักษณ

พนัธกิจ
1. สนับสนนุ กำหนด กำกบั และพัฒนาปรบัปรงุใหงานผังเมอืง

และโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการที่สามารถสนอง
ตอความตองการทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน

2. สรางการมีสวนรวมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผน
การดำเนนิการพัฒนาเมือง ทองถิน่ และชมุชน

3. พัฒนา ปรับปรุง สงเสรมิธรรมาภบิาลและประสทิธิภาพ
การบังคับใชกฎหมาย การใชประโยชนที่ดินการผังเมือง
และโยธาธกิาร เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

คานิยม
1. มีจิตสาธารณะ
2. กลายืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกตอง
3. ไมเลือกปฏิบตัิ
4. ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ
5. โปรงใส ตรวจสอบได
6. มงุสัมฤทธิผ์ลของงาน
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พลายบญุเลศิ ชางพลายทีม่บีญุอยางยิง่
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โครงการกอสรางโรงชางตน ของพลายบุญเลิศ

ชางตนในรัชกาลท่ี 9
ณ ศนูยอนุรักษชางไทย จงัหวัดลำปาง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 ⌫
  
 ⌫
⌫⌫⌫

⌫ ⌦⌫⌫
⌫⌫⌫
  ⌫

   
  ⌫
 ⌫
  ⌫
⌫⌫



7 ☺          

   
  ⌫
⌫⌫
 ⌫⌫
 ⌫⌫ 
⌫⌫     ⌫
⌫ 
 ⌫ 
 ⌫


ภารกิจสำคัญ ของสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
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ความนำ
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นางศันสนีย ศรีศุกรี
ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

พื้นท่ีสีเขียวและการอนุรกัษสิ่งแวดลอม
: แนวความคดิในการจดัทำผงัเมืองไทย
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ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร
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ปจจัยกระตุนใหเกิดกิจกรรมนอกภาคเกษตร
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สภาพการใชประโยชนที่ดินปจจุบันในพ้ืนที่สีเขียว
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นพงศ รกัขพันธ ุนกัผังเมืองปฏิบตักิาร
สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

การผังเมืองคือหวัใจ
ของการพัฒนาเมือง

การผังเมืองคือหวัใจ
ของการพัฒนาเมือง
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3. ความคิดดานเมอืงเกา-เมืองใหม


     
⌫
⌫⌫⌫
⌫
 ⌫
⌫⌫⌫ 
  
 ⌫

 
   
⌫   
   

4. สิง่แวดลอมและอบุตัภิัยทางธรรมชาติ
⌫ ⌦

 ⌫
⌫⌫  
  ⌫⌫ ⌫
 
⌫⌫


5. การมีสวนรวมในทุกมติิ


   ⌫⌫
  ⌫



22 ☺          

เอกสารอางองิ
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แพทยหญิงอินทิรา พัวสกุล
ประธานชมรมแมบานกรมโยธาธิการและผังเมือง
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คำกลาวปดโครงการ DPT Summer Camp
โดย นายอุดม พวัสกุล
อธบิดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง

  
 ⌦
  
⌫ ⌫⌫
⌫  ⌫
⌫ 
 ⌫⌦
   ⌦ 
⌦⌫ ⌦
⌦   
⌫⌦ ⌫
  
 ⌫⌫ 
⌦⌫⌫⌫
⌦⌫  ⌫
⌫⌦ ⌦ 
 
⌫⌫
 ⌫
 ⌫ ⌫
 ⌫
  ⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫ ⌫⌦
 ⌫
    ⌫

  ⌦⌫⌫
⌫⌫⌫⌦ 
⌫⌦ 
⌫ ⌫⌫ 
⌦ ⌫
⌫ ⌦ ⌦⌦
 ⌦⌫ 
⌫⌦ 

“ผมคิดเพียงวา
จะทำอยางไรใหคนในองคกร
ทำงานไดอยางมีความสุข

นัน่คอืเปาหมาย

”
    

⌫⌦ 
⌦
⌦⌫
 ⌫
  
   ⌫
  
      
⌫⌫ 
 ⌫ ⌫
⌦ 
    

⌫⌦
⌫⌫ ⌦⌫
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มาตรฐานงานอาคาร
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

⌦
⌫⌫
⌦ ⌫⌫
  ⌫
  
 

   ⌫⌫
  
  
 

⌫⌫⌫
⌫
 
⌫ 



มาตรฐานงานอาคาร

มาตรฐานงานอาคาร
⌫

⌦ ⌫
⌫⌦ 
 
 ⌫
    

   ⌫
⌫
⌦

เน้ือหาของมาตรฐาน


⌫⌫
⌫⌫ ⌫⌫⌫
⌦  

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาคาร
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
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⌫ 
⌦⌫
⌦   ⌫

  ⌫
    
 

  ⌫
 ⌫


 ⌦ ⌫⌦
⌫⌦   
 ⌫ 
⌫⌦
    ⌫
 

 
 ⌫⌫⌦
  
 ⌫
⌫   
⌫ 

  ⌫
 


การใชหนวยในมาตรฐาน
  

  
   
⌫  ⌫ 
   ⌫


มาตรฐานงานอาคารทีก่รมโยธาธิการและผงัเมือง
ไดประกาศแลว

⌫
   
⌫⌫⌫

 
⌫   ⌦


⌫ 
  ⌫
 ⌫ 

    ⌦    
⌫
 ⌫  
⌫⌫

    ⌫
⌫

    ⌫


    
⌫
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⌦
⌫

    
⌫⌫

    
⌦


    
⌦
⌫

    


    
⌫

    
⌫

    
⌫

    
⌫

    
⌫

    
⌫

   
⌦  

⌫
 
    ⌦     

 
⌫   
      
 ⌫
  
⌫⌫

 
⌫   ⌦  

⌫
⌫
      ⌦  
  
 
⌫  
      
  
⌫ ⌫
   ⌫⌫
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⌫

    
⌫

    ⌫


    


    
⌦

    
⌫

    ⌫


 
   
 


  

 ⌫
⌫⌫ ⌫

⌫⌫

    
 
⌫
⌫
⌫⌦

 
  

   ⌦
⌫
⌫ 


⌦
 ⌫
⌫⌫
⌫   ⌦ 
⌫  
⌫⌫

    

 
⌫⌫


 
⌫⌦  


⌫⌦
⌫⌦
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⌫⌦
⌦⌫⌫
⌫⌦ 
⌫⌫
⌫ ⌦⌦⌫
⌦⌫⌦

 ⌫
  

⌫⌫⌦
⌫
⌫⌦⌦
  ⌫
⌫ 

   
⌫

   

มาตรฐานงานอาคารท่ีกำลังดำเนินการยกราง
⌫ 

⌫ ⌫ 
 ⌫
⌫ ⌫

     
⌫   ⌦ 

                      
⌫   ⌫

    


    
⌫

    


    


    
⌫

    
⌫

 
   ⌦ 


⌫  ⌦      
⌫
⌫⌦ 
  
⌫⌫

    
⌫⌫
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⌫
 ⌦
  ⌫⌫

    
 

    
⌦

    


 
⌫

⌫⌫⌫
 ⌫
  ⌫⌫

    


    
⌫

    


    
⌫

บทสงทาย
⌫

⌫
 ⌦   
⌫⌫

 
   
⌫⌫ 
  

⌫
 ⌦⌫
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ความเปนมา :
⌫ ⌫  

 ⌫⌦ ⌫
⌫   ⌫⌫ 
   ⌫    ⌫       ⌫
     ⌫⌫   
⌫     ⌫     ⌫⌫⌫
 
  ⌫

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
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⌫⌫⌫
⌦ ⌫  
   
 
 
⌫ ⌫
 ⌫  


⌫
  
  ⌫
⌫⌫   
  
 ⌫
⌫⌫   ⌦
⌫  ⌦
  ⌫
 
   
⌫  ⌦

⌫⌫
 

⌫⌦
 
 ⌫ 
 
 ⌫⌫
  
     
  ⌫⌦⌫⌦
⌫⌦
    ⌫
 ⌫⌫ 
⌫  

วัตถุประสงค :
 

 
  

⌫  
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 ⌫
⌦⌫⌫


สำนกังาน “คลินกิหมออาคาร”

    
⌫⌫
⌫⌫
     
  ⌫⌫
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 ⌫⌦ 
   


วิธีดำเนินการ :
  

 ⌫ ⌫ 
 ⌫   

   
⌫
⌫ ⌫⌫
 
   

ออกไปใหความรูตามหนวยงานราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
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 ⌫
⌫ ⌫
 
⌫  

   
  ⌫

 ⌫⌫
⌫ ⌫

การจัดนิทรรศการ
เพ่ือเผยแพร

และประชาสัมพันธ

 

ผลสำเร็จและความภาคภูมใิจ :
 ⌫⌦  

⌦⌫⌦⌫
⌫

 ⌫⌦ 
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ออกไปบรรยายใหคำแนะนำแกภาคเอกชน - ประชาชน - เจาของอาคาร และกลุมตางๆ

 

⌫

 ⌫ 
⌫ 

  

  ⌫
⌫
⌫  
⌫⌫
⌫  
⌫
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⌫
⌫
⌦
 ⌫
  ⌫

⌫

ภาวะโลกรอนคืออะไร
อะไรคือสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน

 ⌦ ⌫
⌫ ⌫
⌫⌦ ⌦⌫  
 ⌫ 
⌫
⌦   
  
  

ภาวะโลกรอน

 ⌦ ⌫
⌫⌫

⌫⌫
 
⌫⌫
⌫⌫
⌫⌫
 ⌫ 

(Global Warming)
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กาซเรือนกระจกท่ีสำคัญๆ มีอะไรบาง
แตละชนดิมทีีม่าอยางไร

⌫
  

  
 ⌫ 

⌫⌫⌫⌫⌫  
  

⌫ 


รไูดอยางไรวาโลกรอนขึน้ และในอนาคตอุณหภมูิ
เฉลี่ยของโลกจะสูงข้ึนก่ีองศาเซลเซียส


         ⌫
⌫⌫ ⌫
⌫ 
⌫⌦  ⌫
  

ภาวะโลกรอนสงผลตอประเทศไทยอยางไร
⌫

 ⌫⌫⌦
⌫⌦  
⌦ ⌫ ⌫
  ⌦
  ⌫     
   ⌫
  ⌫ ⌫
 ⌫

ในชวง 10 ป ทีผ่านมา ประเทศไทยมีสภาพอากาศ
เปนอยางไร

⌦    
⌦⌫⌫  
⌫⌦ ⌫ 
⌫ ⌫ 
⌫⌫ ⌦  ⌫

 ⌫
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ในป 2550 นี ้โลกและประเทศไทย มสีภาพอากาศ
เปนอยางไร

⌦
⌦ 
⌫ ⌫
⌦ 
⌦ ⌦  
 ⌫ 
⌦  
⌦ 
⌫⌦    ⌫
⌦⌫⌫⌦

   ⌫
⌫
 
 ⌫
⌫ ⌫
⌦

หากไมมีการชวยกันแกไขปญหาโลกรอนในวันนี้
ในอนาคตจะสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางไร

 ⌫ 
⌦ ⌦ 
⌦ ⌦ 


  
  
 ⌫ 
 

 ⌫
 ⌫  
⌫

 ⌫⌫⌦
⌦ 
⌦

คนไทยสามารถชวยกันแกไขปญหานี้ไดอยางไร


⌫⌫
⌦
 ⌫

 
      



   
 ⌫

 ⌫⌫ 
⌫ 

 ⌦⌫


 ⌫
 

 
⌦⌫
 

  ⌧
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 ⌫⌫
⌦⌫⌫⌫⌫
⌫

1. ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
⌦⌫  ⌫ 

2. ความซ่ือสัตยและรับผิดชอบ
⌦⌫    ⌦⌫

 
3. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน

⌦⌫  
⌫

4. การไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
⌦⌫ 

5. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
⌦⌦ ⌫

 ⌫⌫⌫ 
6. การรักษามาตรฐานวิชาชพีและหลกัวิชาการดานการวางผังเมือง การพัฒนาเมอืง และดานชาง

⌦⌫  
7. การปฏิบัติหนาที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ

⌦⌫   ⌫
 

8. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
⌫⌦⌫  ⌫⌫

9. ยึดม่ันและใหความสัมพันธตอครอบครัวท่ีดี
⌫⌦  ⌫ ⌫
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⌦ 
 ⌦ ⌦
⌫⌫
⌫
 ⌫  
⌫
⌫
⌫ ⌫
⌫
⌫

⌫ ⌦
⌫  ⌫  ⌫
 ⌫ ⌫
  
 ⌦⌫⌫
 ⌫ 
 ⌫

⌫ 
    
    ⌦⌫
⌫  

  
  ⌫
  ⌧  ⌫ 
 ⌦⌫ 
⌫⌫
⌫⌫⌫⌫

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
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⌫
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 ⌫
 ⌦ ⌫⌫⌫
 ⌫ 
⌫ ⌫
⌫
   ⌫ 


⌫
 ⌦  ⌫
 ⌫  
   ⌫
  
⌫  ⌫   
⌫⌫ ⌫
⌫⌫⌫⌫⌫ ⌦ 
⌫ ⌫
 ⌫ ⌦

⌫


⌫⌦ ⌫ ⌫
 ⌫ 
⌫⌫⌫⌫
⌦
 ⌫⌫⌫⌫

 
⌫
 
⌫⌫ ⌫
⌫⌫ 
⌦

⌫ ⌫⌦
⌫⌫ ⌦
  


ทีมงานกลุมวิชาการผังเมือง
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รางวัลยอดเย่ียม
 
 ⌫ 

 
⌫⌫


   

รางวัลชนะเลิศ
 ⌫
 ⌫⌫


  ⌫

รางวัลชนะเลิศ
 
  

 
 
 

   ⌦⌫

รางวัลชนะเลิศ
 ⌫
 ⌫⌦

  ⌫
⌫ ⌫
 ⌫

  ⌫ 
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