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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 การทำความดีนั้น แมจะไมมี ใครรูเห็น แตก็จำเปนตองทำ เพ่ือใหผลดี 
ที่เกิดข้ึนย่ิงเพ่ิมพูนและแผขยายกวางออกไป เปนประโยชน เปนความเจริญม่ันคง
ที่แทแกตน แกสวนรวม ตลอดถึงชาติบานเมืองพรอมทุกสวน ขาราชการทุกคนจึงตอง 
ตั้งใจใหหนักแนนเที่ยงตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน 
ดวยความอุตสาหะ เสียสละ โดยไมหว่ันไหวยอทอตออุปสรรค ปญหา หรือความ
ลำบากเหนื่อยยาก 
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 “เปดบานมหาดไทย เปดใจอธิบดี” เปนบทสัมภาษณ

พิเศษ ซึ่งไดออกอากาศเผยแพรในรายการ “เปดบานมหาดไทย” 

ทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย ทานจะไดทราบถึงประวัติ

อธิบดี ภารกิจ ผลการดำเนินงาน นโยบาย และทิศทางในอนาคต

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  

 จากนโยบายสูการปฏิบัติ ในภารกิจดานตางๆ อาทิ 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนมิติ

ใหมของการพัฒนาเมือง โดยใช พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

พ.ศ. 2547 สำเร็จเปนแหงแรกของประเทศไทย เพ่ือแกไขปญหา

ที่ดินตาบอดโดยไมตองเวนคืนที่ดิน รวมท้ังโครงการปองกันและ

แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก : จังหวัด

สมุทรสาคร ดวยวิธีการปกไมไผชะลอคลื่น โครงการสรางองคความรูเพ่ือพะเยาเมืองนาอยู และ 

การพัฒนาเมือง ในจังหวัดอางทอง 

 นอกจากบทความทางวิชาการ ยังมีความรูใกลตัวท่ีเปนประโยชนตอการดำรงชีวิตประจำวัน 

เก่ียวกับความปลอดภัยของอาคารโรงภาพยนตร เพ่ือใหผูเขาไปใชบริการมีความมั่นใจ และปลอดภัย 

จากระบบปองกันและระงับอัคคีภัย อีกทั้งการปองกันโรคไขหวัดใหญ ที่มีการแพรระบาดในชวงฤดูฝน 

และฤดูหนาว ทานจะไดทราบถึงวิธีการปองกันและลดการระบาดไดจากบทความปดทายปลายเลม แตมี

สาระเพ่ือสุขภาพ 
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สัมภาษณพิเศษ 

“เปดบานมหาดไทย เปดใจอธิบดี” 

หัวใจหลักในการทำงาน 

“ตองรักผู ใตบังคับบัญชา ขยัน อยาเปนคนขี้เกียจ  
และมีความต้ังใจจริงในการทำงาน” 
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ชวงที่ 1 ประวัติสวนตัว 
พิธีกร : ทานตัดสินใจอยางไรที่เขามารับใช

พ่ีนองประชาชนในฐานะขาราชการในกระทรวงมหาดไทย

ที่ตองบำบัดทุกข บำรุงสุข ใหกับประชาชนท่ัวไปและ

เม่ือเขามาทำแลวทานมีวิธีการและนโยบายในการทำงาน

ใหกับเหลาลูกนองอยางไรที่จะทำงานใหกับพวกเราไดดี

ที่สุด ตลอดจนแนวคิดและแนวทางซ่ึงไมวาจะเปน

ขาราชการกระทรวงมหาดไทยหรือพ่ีนองประชาชนท่ัวไป 

ตองติดตามชมนะครับ จะไดรูจักกับหนวยงานใน

กระทรวงมหาดไทยมากย่ิงข้ึน รายการเปดบานมหาดไทย

วันนี้ขอนำเสนอหนวยงานที่เกิดขึ้นกับการกอสราง

เก่ียวของกับการวางผังเมืองของพวกเราท้ังหมด เม่ือ

กอนอาจจะเปนเร่ืองของกรมโยธาธิการ แตปจจุบัน

มีชื่อเปนกรมโยธาธิการและผังเมือง ถาพูดถึงเร่ือง 

คนๆ หนึ่ง ที่ตัดสินใจเขารับราชการในยุคที่ผมอาจจะ

บอกวางานเอกชนนาจะรายไดดีกวารึปลาวครับ ชวง

นั้นทานตัดสินใจยังไง ประวัติเปนมาอยางไร อะไรท่ี

ทำใหทานอยากเปนขาราชการ และคิดวายากในการ

ทำงานรับใชพี่นองประชาชน  

อธิบดี : ตอนเรียนอุดมศึกษา เรียน

มหาวิทยาลัย ผมเรียนในสายรัฐศาสตร การเมือง 

การปกครอง ตอนนั้นใครที่เรียนทางดานน้ีความรูสึก

ของพวกเราคือ ตองออกไปเปนปลัดอำเภอ นายอำเภอ 

นั่นคือความหวังสูงสุดของเรา เพราะเปนนายอำเภอ 

ดูมันเทหมาก เพราะฉะน้ัน ชวงน้ันถาเรียนสายรัฐศาสตร

มา ยังไงเสียตองไปเปนปลัดอำเภอใหได แลวก็ตอง

เปนนายอำเภอ อันน้ันคือความหวัง และความฝน 

ชัน้สูงทีเดียว อาจจะเรยีกวาเราถูกกลอมเกลามาในเรือ่ง

การเมืองการปกครอง และระบอบการปกครองตางๆ 

เหลานี้ มันก็เลยตรงสาย เพราะฉะน้ัน ชีวิตราชการ

ของผมก็เร่ิมรับราชการมาจากการเปนปลัดอำเภอ แลว

กาวข้ึนมาโดยลำดับ คือ เปนนายอำเภอ เปนปลัดจังหวัด 

เปนรองผูวาราชการจังหวัด เปนผูวาราชการจังหวัด  

3 จังหวัด ถึงตรงนั้นเหมือนกับจะเกินความฝนไปแลว 

ในบรรดาเพ่ือนฝูงถาใครไดเปนนายอำเภอโอโห . .  

นาอิจฉา เพราะดูวานายอำเภอเปนบุคคลคนหนึ่งที่มี

ภารกิจที่จะดูแลทุกขสุขของประชาชนในพ้ืนที่แคบๆ 

ถึงอำเภอจะเล็กหรือใหญก็แลวแต หนาท่ีของนายอำเภอ

ถือวากวางขวาง จะรอนจะหนาว กลางค่ำกลางคืน 

นายอำเภอตองมีบทบาทอยางน้ัน ทำใหความหวังและ

ความตั้งใจตางกัน ตัวอยางเชน คนที่ทำงานไมสำเร็จ

คือ ไมสามารถปรับความรูจากที่เรียนมาสูสภาพความ

เปนจริงและปญหาได พูดงายๆ คือ ชอบยึดทฤษฎี 

เปนหลัก ไมปรับทฤษฎีเขาไปสูความเปนจริงไปหา 
สภาพที่มันเปนอยู ตรงนั้นก็จะมีปญหาขอขัดของแลวก็

นำไปสูความไมสำเร็จ ถาจะใหสำเร็จเราตองมีความ

สามารถ คนที่ร่ำเรียนมาตองสามารถปรับทฤษฎีเขาไป
สูการปฏิบัติได อยาใหทฤษฎีเปนอุปสรรคหรือขวากหนาม

ของการปฏิบัติ วิธีนี้ คือ หลักปจจัยที่สำคัญ บางทีเรา

เคยนึกถึงชาวบานที่บอกวาอดขาว เราอาจแปลกใจวา

มีดวยหรือคนที่อดขาว หรือชาวบานท่ีมีลูก 2 คน  

ประเด็นสัมภาษณ รายการ เปดบานมหาดไทย 

“ 
คนที่ทำงานไมสำเร็จ คือ ไมสามารถ 

ปรับความรูจากที่เรียนมาสูสภาพ 

ความเปนจริงและปญหาได พูดงายๆ 

คือ ชอบยึดทฤษฎีเปนหลัก ไมปรับ 

ทฤษฎีเขาไปสูความเปนจริง 

” 
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ลกูตองเปลีย่นเสือ้ผากนัไปเรยีนไปคนหยดุคน สิง่ตางๆ 

เหลานี้เราอาจจะคิดวาไมมี แตจริงๆ มันมี ฉะนั้น  

เราจะปรับทฤษฎีลงไปชวยเหลือแกไขชาวบานไดอยางไร 

แตผมวาหัวใจจริงๆ คือ เราตองมีจิตใจรักประชาชน 

รักชาวบาน ถาเราไดรูสึกวาเรารักชาวบานมีใจตอ 

ชาวบานในฐานะท่ีเรามีหนาท่ีในการดูแลทุกขสุขของ

ชาวบาน ผมวาเราทำงานสำเร็จ 

พิธีกร : พอทำไปแลวทอมั้ยครับ ใจเรารัก 

ชาวบานก็จริง แตวาเพ่ือนๆ ท่ีเรียนมาจากมหาวิทยาลัย

เดียวกันไปทำงานภาคเอกชนท้ังเงินเดือนทั้งตำแหนง 

บางทีพรวดพราดแซงหนาเราไป 

อธิบด ี : โดยปกติธรรมชาตขิองคนเราก็มบีาง 

ที่จะคิดสิ่งเหลานั้นวาเราสุขสบายไมเทาเคา แตถาคิด 

ในดานความภาคภูมิใจแลว ผมวาความภาคภูมิใจของ

เรามีคามหาศาล เพราะเราไดไปชวยชาวบานที่เคา

ยากจนใหพนจากความยากจน ชวยหมูบานซ่ึงถนน 

ไฟฟาเขาไปไมถึง ก็สามารถประสานหนวยงานใหทำ

ถนนเขาไปถึง ไฟฟาเขาไปถึง สิ่งตางๆ เหลานี้ถาเรา

ประมวลเปนความช่ืนใจแลว เราลองนึกดูเถอะวาเรา

ทำอะไรใหประชาชนบาง มันจะเปนเหมือนน้ำหลอเล้ียง

จิตใจใหเรามีความสุข แตถาเราหันกลับมามองภาพ

วัตถุวาเราขับรถคันเล็กกวาเพื่อน เกากวาเพื่อนอะไร

อยางนี้ ก็จะทุกข ซึ่งเปนทุกขที่เราหามาเอง อยาหามา

ครับ เราหาความสุขมาดีกวา 

พิธีกร : ทานอธิบดีพูดแลวผมนึกถึงทานอดีต 

ผูวาราชการจังหวัดทานหน่ึง ตอนนี้ทานอายุมากแลว

ลูกหลานทานเลาใหฟงวา ปจจุบันคุณพอสุขภาพก็ไมคอยดี

“ 
ผมวาหัวใจจริงๆ คือ เราตองมีจิตใจ 

รักประชาชน รักชาวบาน ถาเราไดรูสึกวา 

เรารักชาวบานมีใจตอชาวบานในฐานะ 

ที่เรามีหนาที่ในการดูแลทุกขสุขของชาวบาน 

ผมวาเราทำงานสำเร็จ 

” 
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สายตาก็มองไมคอยเห็น แตทานบอกใหลูกหลานขับรถ

พาไปดูสถานที่ตางๆ แลวบอกวา นี่ไงถนนท่ีพอเคย

ดำเนินการปจจุบันเปนอยางน้ี พอทานเลาแลวทานก็

รูสึกภาคภูมิใจ อันนี้นาจะเปนลักษณะคลายๆ กัน 

มั้ยครับ 

อธิบดี : ใชครบั ผมวาความภาคภมูใิจเหลานี ้

มีคามหาศาลแลวมันจะอยูกับเราไปจนลมหายใจสุดทาย 

แตถาเราเอากลับมาเทียบเคียงวัตถุแลวเราจะรูสึกวา

เราดอยไปมั้ย เม่ือคิดในเชิงน้ีแลวกลับจะทำงานดวย

ความมุมานะดวยความพยายาม และดวยความตั้งใจ 

เพราะฉะน้ันพลังไมจบและไมมีหมด 

พิธีกร : ขออนุญาตยอนกลับไปตอนที่ทานไป

สอบปลัดอำเภอ สมยันัน้ตอควิกันยาวสมัครกันเยอะเลย 

มั้ยครับ 

อธิบดี : เยอะครับ สมัครกันหลายพันคน แต

ตำแหนงที่มีก็ไมมาก ตองแขงขันกัน มีมหาวิทยาลัยซึ่ง

ผลิตบัณฑิตท่ีจบดานรัฐศาสตร นิติศาสตรเยอะ ดาน

บริหารก็สามารถมาสอบได ตอนไปสอบเหมือนกับคนที่
มีความมุงมั่น ทุกคนที่ เ รียนจบรัฐศาสตรมาตอง 

ไปสอบ ถาสอบไดแลวถือเปนความสำเร็จท่ีย่ิงใหญมาก 

รูสึกภูมิใจที่ไดเปนปลัดอำเภอ ไมไดคิดดวยวาไปอยู
ที่ไหน ไปที่ไหนไมสำคัญ 

พิธีกร : บรรจุแหงแรกท่ีจังหวัดไหนครับ  

อธิบดี : จังหวัดเชียงใหม ผมเรียนและ 

รับราชการอยูที่จังหวัดเชียงใหม รวมแลวเกือบ 30 ป 

ไดทำงานเวียนไปเกือบทุกตำแหนง 

พิธีกร : เปนคนที่นั่นรึปลาวครับ 

อธิบดี : ไมใชครับ ผมเปนคนภาคกลาง 

จังหวัดสมุทรสาคร แตไปเรียนปริญญาตรี เรียนปริญญาโท

แลวก็รับราชการท่ีจังหวัดเชียงใหมนานมาก นานจน

อาจจะเรียกไดวารางกายของเราสวนหน่ึงประกอบดวย 

เลือดเนื้อของคนเชียงใหม  

พิธีกร : ถาอยางน้ัน คงจะมีความคุนเคยกับ

คนเชียงใหมเปนอยางดี พอจะเลาไดมั้ยครับวาความ

แตกตาง วิธีคิด วิถีชีวิตของเคาอาจจะแตกตางจากคน

ภาคกลางบางพอสมควร มีอะไรนาสนใจบางครับ 

อธบิด ี : จรงิๆ แลวผมชอบคดิวา คนภาคไหน 

ก็เปนคนไทยเหมือนกันหมด จริงๆ แลวไมมีความ

แตกตาง อาจจะแตกตางที่อากาศ วัฒนธรรมและ

ประเพณี ซ่ึงความหลากหลายเหลาน้ีผมวามันเปนจุดเดน

ของประเทศไทย ทำใหเหมือนกับวาใครมาบานเราก็ได

เห็นความหลากหลาย เพราะแคเร่ืองอาหารเรื่องเดียว

เรามีอาหารทุกภาค ซึ่งไมเหมือนกัน ถาถามวาที่ไหน

อรอย ก็อรอยทุกที่เพียงแตวาใครจะอรอยในดานไหน 

มีจุดเดนตรงไหน ผมวาตรงนี้เปนความโดดเดน ทาง
ภาคเหนือเชียงใหมถือวาเปนเมืองที่มีความโดดเดน  

ในเร่ืองการทองเท่ียว มีทั้งน้ำตก ภูเขา ศิลปวัฒนธรรม

ดั้งเดิม และประเพณีทางพื้นเมืองตางๆ เหลานี้  
รวมเปนเชียงใหม ทำใหเชียงใหมเปนเมืองที่มีเสนห 

คนในเชียงใหมก็สอดคลองกับสิ่งเหลานี้คือ ออนโยน 

ออนหวาน โดยเฉพาะเร่ืองงานศิลปะที่ออนชอย 

จะประดิดประดอยเกงมาก อันนี้สุดยอดมาก อาหาร 

“ 
ผมชอบคิดวา คนภาคไหนก็เปนคนไทย 

เหมือนกันหมด จริงๆ แลวไมมีความแตกตาง 

อาจจะแตกตางที่อากาศ วัฒนธรรม 

และประเพณี ซึ่งความหลากหลายเหลานี้ 

ผมวามันเปนจุดเดนของประเทศไทย 

” 
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ทางเหนือก็มีความโดดเดนเฉพาะตัว ซึ่งใครไป

รับประทานก็บอกวาไมเหมือนใคร เ ม่ือเทียบกับ 

ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ถาถามผมวาเชียงใหม

ดีตรงไหน ผมตอบไมได เพราะมันซึมอยูในใจเราแลว 

กลายเปนสวนหนึ่งของเลือดเนื้อเรา แตถาจะใหตอบ 

ผมอยากตอบในภาพรวมของเชียงใหมทั้งเรื่องอากาศ 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นเมืองและคนรวมกัน

แลวเปนเชียงใหม 

พิธีกร : หากทานมีโอกาสไดกลับไปพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมอีก ทานอยากจะพัฒนาตรงไหน 

อธิบดี : ความโดดเดนเรื่องการทองเที่ยวของ

เชียงใหมมาเปนอันดับหนึ่ง ที่เนนตรงน้ี ไมใชวาเรา
ตองเขาไประดมสรางถนนหนทาง สรางสิ่งกอสรางให

มากมายเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว เพราะการทองเท่ียว

ของเชียงใหมตองคงอัตลักษณเดิมไว คงความโดด
เดนอันเดิมไว เราจะทำอยางไรใหคนของเชียงใหมเขา

มีสวนในการรวมคิดรวมพัฒนา เพื่อการทองเที่ยวจะได

ย่ังยืน แตเม่ือไหรท่ีการทองเท่ียวปลอยใหฝายการตลาด

ไปทาง ฝายพัฒนาไปทางก็จบ เมื่อเกิดความเสียหาย

ไปแลวจะฟนคืนไดยาก แหลงทองเท่ียวในเชียงใหม

หลายๆ แหงนาเสียดายที่เราไมสามารถรักษาเอาไวได 

หากเราปลอยใหเปนไปตามกระแสวัตถุ กระแสเศรษฐกิจ

แลว เราจะเสียดายภายหลัง ปจจุบันในภาคกลางหลาย
แหงท่ีอนุรักษตลาดเกาสมัยโบราณไวเพราะมันเปนส่ิง

ดั้งเดิมและเขากับชีวิตเราแลวทำใหเรามีความสุข 

กับมัน แตมอีีกหลายแหงท่ีกำลังจะท้ิงความเปนโบราณ 
ไปสูสิ่งใหมๆ แลววันนึงจะหวนกลับมาไมได 

พิธีกร : ตอนนี้ทานเปนเบอรหนึ่ งของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ทีมงานสวนใหญเปนวิศวกร 

“ 
ผมจบบริหาร จบการเมืองการปกครอง 

แลวมาเปนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ซึ่งตองดูแลเพื่อนขาราชการ ซึ่งเปนวิศวกร 

สถาปนิก และนักผังเมือง จะทำไดหรือ 

” 
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สถาปนิก ภูมิสถาปตย ซึ่งเปนเรื่องทางเทคนิค ทานจะ

ตามเคาทันหรือครับ 

อธิบดี : ผมวาตรงนี้เปนคำถามที่ผมถูกใจมาก 

เพราะวาเม่ือ 2 ปที่แลวผมมารับตำแหนงอธิบดีใหมๆ 

คำถามน้ีพร่ังพรูมามาก เพราะผมจบบริหาร จบการเมือง

การปกครองแลวมาเปนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ซึ่งตองดูแลเพ่ือนขาราชการซ่ึงเปนวิศวกร สถาปนิก 

และนักผังเมือง จะทำไดหรือ จะไปรอดหรือไม คำถาม

เหลานี้มีมามาก ผมอยากจะเรียนวา อันดับแรกวิศวกร

ก็ดี สถาปนิกก็ดี กระท่ังนักผังเมืองตางๆ เหลาน้ี พ้ืนฐาน

ถาคิดถึงไอคิวนี้ไมตองพูดถึง พวกน้ีไอคิวสูงมาก เปน

คนฉลาดแลวเกง พวกน้ีจะเก็บความเกงไวเยอะ เกง

เฉพาะตัว 

 
ชวงท่ี 2 กรมโยธาธิการและผังเมืองกับการทำงาน 

พิธีกร : คนเหลาน้ีเกงเฉพาะตัวเกงทางดาน

เทคนิคแตพอทำงานรวมกันแลวเปนไงครับ 

อธิบดี : ตรงน้ีเรียกวาเปนหัวใจเลย เราอยู

ทามกลางวิศวกร สถาปนิก และนักผังเมือง เรื่องไอคิว

ไมตองพูดถึง เร่ืองความสามารถเฉพาะตัวไมตอง 

พูดกันแปลวาเกงเด่ียว หนาที่ของเรา คือ ทำอยางไร 
ที่จะเอาความเกงของเคามารวมกัน เพ่ือใหเกิดเกงหมู

เทากับทำใหกรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนไปได 

ใหมๆ ก็ตองมาคุยกัน ผมเดินสายปกครองมาตลอด 

เราตองคิดอยูเสมอวา เราไมเกง ไมใชคนมีความสามารถ 

ไมไดวิเศษวิโสอะไรแตส่ิงท่ีเราตองมีในฐานะนักปกครอง
ประการท่ีหน่ึง คือ ตองรักผูใตบังคับบัญชา ตั้งแต

รองอธิบดีลงไป ไมวาระดับไหนตองใหความรักเคา 

ประการท่ีสอง ตองขยันอยาเปนคนขี้เกียจ และ 

“ 
เราอยูทามกลางวิศวกร สถาปนิก และนักผังเมือง 

เรื่องไอคิวไมตองพูดถึง เรื่องความสามารถ

เฉพาะตัวไมตองพูดกัน แปลวาเกงเดี่ยว หนาที่

ของเราคือ ทำอยางไรที่จะเอาความเกงของเคามา

รวมกันเพื่อใหเกิดเกงหมู 

”  
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ประการที่สาม ตองมีความตั้งใจจริงในการทำงานอันนี้

ละครับทองเปนคาถาเลย สิ่งที่ผมยึดถือเสมอคือพอแม

สอนมาเสมอวาจะพูดจะสอนรอยครั้งพันครั้งไมสูทำ 

ตัวอยางใหดูคร้ังเดียว ถาเราพูดเขาก็ฟง แตถาทำตัวอยาง

ใหดูเขาจะเช่ือและทำตาม เพราะฉะน้ันผมจะทุมเทมาก

ในชวงท่ีมารับตำแหนงใหมๆ  อันดับแรกงายๆ  คือ องคกร

ตองมีเปาหมายรวมกัน ไมเชนนั้นองคกรจะเดินไปทาง

ไหนไมรูตองชวยกันทำตั้งแตยุทธศาสตรกรมฯ โดย

ปรับยุทธศาสตรกรมฯ ใหม ปรับวิสัยทัศนและปรับ

กลยุทธใหม จะพูดจะจาเราก็ใชวิธีทั้งในแบบและ 

นอกแบบกระทั่งเรื่องเล็กๆ เชน ตอนกลางวันผมจะไม

ออกไปทานขาวท่ีไหนผมจะปรับปรุงหองขางๆ ที่ผม

ทำงานใหเปนหองทานขาวเล็กๆ แลวเชิญผูบริหารมา

รบัประทานอาหารรวมกนั ตัง้แตรองอธบิด ีสถาปนกิใหญ 

วิศวกรใหญ ที่ปรึกษาผังเมือง ผูตรวจราชการกรม ฯลฯ 

มานัง่ทานขาวกลางวันกนั ทานอาหารจานเดียว แลวคุยกนั 

หลายๆ เรื่อง ผมใชเวลาประมาณ 6 เดือน ทุกคนเริ่ม

เห็นทิศทางขององคกร เร่ิมมีความภาคภูมิใจในองคกร

ของตัวเองถึงตอนนั้นทุกอยางก็งาย คนเกงเมื่อรูวา

องคกรมีเปาหมายรวมกัน มียุทธศาสตรเดียวกัน  

มีกลยุทธในการทำงานเหมือนกัน รูวาทิศทางเราไปทาง

ไหน การทำงานจะมีทัง้ในแบบและนอกแบบ ทางดาน

เทคนิคเรายกยองวาเคาสุดยอด อธิบดีสู ไม ไดแน  

แตดานบริหารเปนหนาที่ผม 

พิธีกร : ผมยกตัวอยางงานของคนอื่นที่กำลัง

อยูในขาวชวงน้ี เชน สะพานขามแยกทาพระตอนนี้

เปนหนาที่ของกทม. ผูบริหารบางคนกำลังงงเพราะ

วิศวกรภายนอกจากมหาวิทยาลัยแนะนำใหแก ไข 
แบบหน่ึง วิศวกรภายในของหนวยงานแนะนำใหแกไข

อีกแบบหนึ่ง ผูบริหารจะตัดสินใจยังไงดี 

อธิบดี : ตองบอกวาการแกปญหาทางเทคนิค

ไมไดมีวิธีเดียวอยางที่ทานยกตัวอยาง ทางเลือกไมมี

หนึ่งจะตองมีสอง มีสามหรือมากกวา ผูบริหารที่ดีตอง
มีการเปรียบเทียบทางเลือกวาทางไหนที่ดีที่สุดและเกิด

ประโยชนสูงสุด ปลอดภัยที่สุด เอาเร่ืองงบประมาณ

เรื่องเทคนิคเขาไปพิจารณา เอาเรื่องคนที่จะดูแลรักษา

เขาไปดู เราลองทำได มีหลายครั้งท่ีผมคุยกันในกลุม

วิศวกรและผูหลักผูใหญ เม่ือมีทางเลือกมากกวาสอง 

เราตองมาเทียบเคียงดูวา แตละทางเลือกเปนอยางไร 

ผมจะใชวิธีที่ทุกคนยอมรับรวมกัน บางทีอาจจะไมได

เลอืกหนึง่เลอืกสองอาจจะเลือกหนึง่กวาๆ อะไรทำนองนี ้

พิธีกร : ทานมีนโยบายและเปาหมายในการ

กำหนดทิศทางของกรมโยธาธิการและผังเมืองอยางไร 

อธิบดี : กรมโยธาธิการและผังเมืองเกิดขึ้น

หลังจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อป 2545 มีการรวมสอง

กรมฯ คอื กรมโยธาธกิาร และกรมการผังเมอืง มาเปน 

“กรมโยธาธิการและผังเมือง” เปนการปฏิรูประบบ

ราชการทามกลางการเปลี่ยนแปลง ภารกิจคอนขางจะ

สับสน ไมไดมีการตกตะกอนใหชัดเจนวาตกลงแลว

ภารกิจของกรมฯ ที่เปนแกนหลักคืออะไร เม่ือผมมา

ใหมๆ  ก็ไดรบัความรวมมอืจากพีน่องชาวกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ชวยกันคิดวาตกลงแลวยุทธศาสตรของ

กรมฯ จะมีอะไรบาง จึงไดสรุปยุทธศาสตรขึ้นมา  

3 ดาน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรดานการผังเมือง คือ

กระบวนการผังเมืองท้ังหมดตั้งแตการวางผังเมือง  

ผังประเทศ ผังภาค ผังนโยบาย แลวก็ผังเมืองรวมชุมชน

ผังเมืองรวมเมือง อันน้ีเปนผังบังคับใชแลว เพราะตอง

ประกาศกฎกระทรวง รวมถึงผังชุมชน ผังอบต. อันนี้

เปนผังฝกหัดเปนผังเสนอแนะ กระบวนการท้ังหมด

ทั้งมวลนี้เรียกวา กระบวนการผังเมือง คือยุทธศาสตร

ดานการผังเมืองซ่ึงไมไดแปลวานำแผนท่ีมาใสสีเทานั้น 

ผังเมืองที่ดีนั้นมันตองมีหลายชั้น ชั้นแรกอาจจะเปน

เร่ืองของการใชประโยชนท่ีดิน ช้ันตอไปอาจจะเปนเร่ือง

โครงสรางพ้ืนฐาน ชั้นตอไปอาจจะเปนเรื่องของ

“ 
การแกปญหาทางเทคนิคไมไดมีวิธีเดียว 

จะตองมีสอง มีสามหรือมากกวา ผูบริหารที่ดี 

จะตองมีการเปรียบเทียบทางเลือกวา 

ทางไหนดีที่สุด และเกิดประโยชนสูงสุด 

”  
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สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประชาชนสวนใหญเขาใจ

วาผังเมืองคือแผนที่เอามาระบายสีแลวบอกวาสีเหลือง

แปลวาอะไร สเีขียวแปลวาอะไร จรงิๆ มนัมมีากกวานัน้ 

พิธีกร : ตัวอยางใกลๆ ตัวประชาชนท่ีเราเห็น

ในชมุชนทีท่ีร่ถตดิ ถนนเล็กๆ บางทมีหีางใหญๆ  มาเปด 

ทำใหเกิดปญหาการจราจรรวนกันไปทั่วกรุงเทพฯ เลย 
อธิบดี : ผมขอตอบสั้นๆ ตรงๆ คือ ไมไดมี

ผังเมืองมากอน เปนกฎหมายเกา จึงเกิดข้ึนไมวากัน
หรอกนะ แตผมอยากจะใหเห็นวาตอไปนี้ ความหมาย

ของผังเมืองส้ันๆ ก็คือการกำหนดนโยบายทางกายภาพ
เพ่ือจะบอกทิศทางวาชุมชนน้ี สังคมน้ี อำเภอน้ี จังหวัดน้ี

จะมีทิศทางไปยังไง อุตสาหกรรมอยูตรงไหน เกษตร

อยูตรงไหน บานพักอาศัยอยูตรงไหน และยานชุมชน
หนาแนนอยูตรงไหน นอกจากน้ีก็ยังบอกวาโครงขาย

เครือขายถนนจะเปนวงแหวนก่ีวงจะเชื่อมมาอยางไร

เพราะวาสุดทายของผังเมือง ก็คือ “บานเมืองนาอยู” 

ความเปนบานเมืองนาอยูนี่คือผังเมือง อันน้ีเปน

ยุทธศาสตรแรกยุทธศาสตรดานการผังเมือง ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการ

และผังเมืองเปนกรมชางครับ เพราะฉะน้ันกรมชาง

ตองดูแลเร่ืองงานการกอสรางซ่ึงเปนหนาท่ีโดยตรง 

เพราะฉะน้ันยุทธศาสตรทางดานการพัฒนาเมืองก็คือ 

การนำยุทธศาสตรดานการผังเมืองมาปฏิบัติ มิฉะน้ัน 
ผังเมืองก็จะถูกวางไวเฉยๆ ไมมีชีวิต แตผังเมืองมีชีวิต

คือ สิ่งที่เราคิดเรื่องโครงสรางพื้นฐานเรื่องถนนหนทาง 

เร่ืองการปองกันน้ำทวมออกมาเปนรูปธรรมจึงเกิด
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองข้ึนมา ปจจุบันที่กรม

โยธาธิการและผังเมืองดำเนินการอยูคือ เรื่องระบบ

ปองกันน้ำทวมชุมชนมีหลายจังหวัดเปนโครงการท่ี 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำภายหลังจากการศึกษา

“ 
ปจจุบันนี้ตลิ่งริมแมน้ำโขงไดรับความเสียหาย 

เฉลี่ยปหนึ่งเปนรอยไร ก็เปนหนาที่ของกรมฯ 

ที่จะเขาไปดำเนินการ สวนใหญเคาทำเปนเขื่อน 

ปองกันทุกป สิ่งนี้เปนผลงานของความเปนชาง 

”  
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แลววา เกิดน้ำทวมเปนประจำทุกปเราจะทำโครงการ

อยางไรที่จะปองกันไมใหน้ำทวม โดยการทำโครงการ

แกมลิงหรือทำเข่ือน นอกจากน้ียังมีโครงการสรางเข่ือน

ปองกันแผนดินท่ีสูญเสียไปตามริมแมน้ำสายตางๆ 

เชน แมน้ำปง วัง ยม นาน หรือแมกระท่ังแมน้ำระหวาง

ประเทศ ปจจุบันนี้ตลิ่งริมแมน้ำโขงไดรับความเสียหาย 

เฉล่ียปหน่ึงเปนรอยไร ก็เปนหนาท่ีของกรมฯ ท่ีจะเขาไป

ดำเนินการ สวนใหญเคาทำเปนเขื่อนปองกันทุกปสิ่งนี้

เปนผลงานของความเปนชาง คือ กรมชางทำงาน 

การกอสรางตางๆ ยุทธศาสตรที่ 3 คือ ยุทธศาสตร

ดานการอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองไปเกี่ยว

เรื่องอาคารยังไง กรมโยธาธิการและผังเมืองดูแล 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . 2522 ใน 

พระราชบัญญัตินี้คือ เร่ืองอาคารท้ังหมด จริงอยู 

เจาพนักงานปจจุบันก็ เปนผูบริหารทองถิ่น เชน 

กรุงเทพมหานคร เทศบาล อบต. แตกรมโยธาธิการ

และผังเมืองยังดูภาพรวมอยู เร่ืองปญหาการตีความ

กฎหมาย เรื่องการบังคับใชกฎหมายหรืออาคารซ่ึงมี

ความซับซอน เชน อาคารขนาดใหญ อาคารสูงพิเศษ

หรืออาคารที่ชุมนุมคน สถานบริการตางๆ เหลานี้กรมฯ 

เปนผูดูแล หลักการคือ เราตองใหผูใชอาคารมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนการดูแลผูใชอาคาร 

โดยเฉพาะอาคารชุมนุมคนท่ีคนเขาไปใชบริการในอาคาร

เปนจำนวนมาก ทำอยางไรท่ีจะใหผูใชบริการไดใชอาคาร

ที่มีความปลอดภัย อันนี้ก็เปนหนาที่ของกรมฯ ปจจุบัน

จะเห็นวา เร่ืองอาคารไดมกีารตรวจสอบ หรือสุมตรวจ

คอนขางมาก เพ่ือใหผูใชอาคารมคีวามอุนใจ ทีก่ลาวมาน้ี 

คือ 3 ยุทธศาสตรของกรมฯ 
พิธีกร : ยุทธศาสตรทั้ง 3 ฟงดูแลวคอนขาง

กวางและควบคุมงานอื่นท่ัวท้ังประเทศ พบปญหา

อุปสรรคอะไรบาง 

อธิบดี : มากครับ ผมถือวาการทำงานกับปญหา

เปนของคูกัน ไมมีท่ีไหนไมมีปญหาแลวไมมีปญหาท่ีไหนท่ี
แกไมไดเราตองแกปญหาใหได ปญหาท่ีเจอมีมากมาย 

อยางเชน เรื่องผังเมือง ปจจุบันปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ 

ความเขาใจที่ยังไมชัดเจน บางทีคิดไปวาผังเมืองคือ 

การออกกฎหมายเพ่ือริดรอนสิทธิ์วาที่ตรงน้ันก็ใชไมได

ตรงนี้ก็ใชไมได เปนตน แตจริงๆ แลวผังเมืองกำหนด

ข้ึนมาเพ่ือใหเราอยูดวยกันไดอยางมีความสุข ยกตัวอยาง

งายๆ เชน พิธีกรมีบานอยู พอตื่นเชาขึ้นมาขางบานเรา

กำลังจะลงเสาเข็ม พอไปถามก็บอกวาจะสรางโรงงาน

อุตสาหกรรม ทานรับไดมั้ยบานอยูอาศัยปนกับโรงงาน 

ถามวาเคาถูกกฎหมายมั้ย เคาถูกเพราะไมมีกฎหมาย

ไหนไปบังคับ เพราะฉะน้ันถาเรามีผังเมืองจะกันพวกน้ี

ไวใหบานพักอาศัยอยูตรงน้ี โรงงานอยูตรงน้ี เกษตร

อยูตรงน้ี ทำใหเราอยูดวยกันได ในสังคมอยางมี 

ความสุขไมไปรกุรานรบกวนกันและกัน ไมไปกระทบกัน 

นีค่อืความหมายของผงัเมอืงอยูดวยกนัอยางมคีวามสขุ 

พิธีกร : ทานพูดแลวผมนึกถึงกรณีหนึ่งที่

เจาอาวาสมารองเรียน บอกวาทานโดนคอนโดมิเนียม

ฟองวา ทานเผาศพควันลอยไปโดนคอนโดมิเนียม ทานก็

สูวาวัดสรางมารอยกวาปแตคอนโดมิเนียมเพิ่งมาสราง 

อธิบดี : ใชครับ ถามีผังเมืองจะชวย 

สิ่งเหลาน้ี ได เพราะผูลงทุนจะรูวาพ้ืนท่ีตรงน้ีสราง 

ตึกสูงไมได ตรงนี้สรางอาคารขนาดใหญไมได ตรงนี้

ทำอะไรไดหรือทำอะไรไมได อันน้ีคือ ประโยชนของ

ผงัเมือง แตปจจบุนัปญหาเกดิข้ึนมากมายในเร่ืองความ

ไมเขาใจ โดยเฉพาะตอนน้ีส่ิงท่ีกรมโยธาธิการแลผังเมือง 

จะทำเปนวาระเรงดวน คือทำอยางไรเราจะถายทอด

ความรูเบ้ืองตนเร่ืองผังเมืองเพื่อใหพี่นองประชาชน 

ไดเขาใจโดยเฉพาะเปาหมายของเราคือ เด็กและเยาวชน 

“ 
เราตองใหผูใชอาคารมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน เปนการดูแลผูใชอาคาร 

โดยเฉพาะอาคารชุมนุมคน ที่คนเขาไปใชบริการ

ในอาคารเปนจำนวนมาก ทำอยางไร 

ที่จะใหผูใชบริการไดใชอาคารท่ีมีความปลอดภัย 

อันนี้ก็เปนหนาที่ของกรมฯ 

”  
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เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเห็นวา ผังเมืองน้ันเปนประโยชน

แลวควรมีหรือตองมี ผังเมืองไมมีไมไดถาไมมีความ

สับสนวุนวายจะเกิดขึ้น ผมเพิ่งไปตรวจราชการท่ี 

ภาคใตมา หลายจังหวัดเคาทำโครงการตนกลาผังเมือง 

คือ เจาหนาที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดซ่ึงมีทุกจังหวัด 75 จังหวัด เขาผลัดกันออกไป

ตามโรงเรียนขอเวลาครูใหญอาจารยใหญไปพูดความรู

เกี่ยวกับผังเมืองใหเด็กฟงประมาณ 5-10 นาที เพื่อให
รูวาผังเมืองคืออะไร มีผังเมืองแลวเปนประโยชนอยางไร 

ในสวนของกรมฯ เราไดดำเนินการไปแลวคือ การประกวด

การตนูผงัเมอืง เปนการตนูทีม่คีวามยาวไมเกิน 15 หนา 
จะอธิบายหรือบอกความหมายของผังเมืองแบบงายๆ 

กลุมเปาหมายคือ เด็กและเยาวชน ตอนนี้ไดผูชนะเลิศ

แลว และมอบรางวัลไป ขณะน้ีอยูในระหวางการ 

จัดพิมพ เมื่อพิมพเสร็จก็จะแจกจายทั่วประเทศ  

โดยเฉพาะกลุมเปาหมายคือโรงเรียน จะไมแจกแบบ

ทิ้งๆ ขวางๆ นะครับ จะใหคนของกรมฯ ลงไปดวย  

หาโอกาสไปพูดหนาชั้นหรือหนาเสาธงเพ่ือใหคนไดรูจัก

ผังเมือง ผมคิดวาจำเปนนะ ถาเราไมสรางเด็กและ

เยาวชนรุนน้ีใหมีความรูและความเขาใจในเร่ืองผังเมือง

อยางจริงจังแลว วันขางหนาคงนาเปนหวงมาก  

พิธีกร : ตองยอมรับเลยวาคนทั่วไปรู 

นอยมากแมกระท่ังคนที่มีหนาท่ีเก่ียวของเองก็อาจจะรู

เฉพาะบางสวน ผมจำไดวาเคยมีคนมารองเร่ือง 

หนวยงานหน่ึงท่ีดูแลเก่ียวกับผังอาจจะเปนผังในพ้ืนที่  

เคาบอกวาไมมี ใครไดรับรูรับทราบเร่ืองผังเมืองที่ 

ปดประกาศแตเจาหนาท่ีบอกวาไดทำตามระเบียบแลว

คือ นำผังไปติดประกาศเพ่ือใหประชาชนรับทราบ  

ซึ่งเคาก็ติดใหดูแลวแตขอมูลประกอบผังมันหนามาก 

ติดปุบก็หลุดปบ หลนอยูแถวน้ันก็เลยไมมีใครไดรับรู 

จึงเกิดปญหาภายหลังวา บานสรางไมได ท่ีดินโดนเวนคืน

อะไรอยางนี้ 

อธิบดี : จริงๆ เร่ืองนี้ก็เปนปญหาหนึ่ง คือ 

กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองมีหลายข้ันตอน ตอง

ผานประชาพิจารณ รับฟงความเห็น ปดประกาศ ประชุม

อะไรตางๆ มากมาย เพราะเปนข้ันตอนตามกฎหมาย 

ไมทำไมได เมื่อประกาศเปนกฎกระทรวงมาใชบังคับ

แลว ก็ยังสามารถแกไขได ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและ

ความประสงคของเจาของชุมชนนั้นๆ ดวย 

 

ชวงที่ 3 ผลงาน นโยบายและทิศทางในอนาคต 
พิธีกร : มีผลงานเดนๆ อะไรที่ทานภาคภูมิใจ

บางครับ 

อธิบดี : ผมคิดวาผลงานของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองในรอบ 2 ปที่ผานมาสิ่งที่เปนรูปธรรมใน

งานชางคอื ผลงานในการสรางเข่ือนปองกันการสญูเสยี
ดินแดนท้ังเขื่อนระหวางประเทศ เข่ือนภายในประเทศ 

และอาวริมทะเล ซึ่ง 3 เรื่องนี้กรมฯ ไดรับงบประมาณ

หลายพันลานบาทตอป ถึงแมวาจะทำไดปละไมมากแต

ก็ทำใหเรายับย้ังการสูญเสียดินแดนไปไดมากทีเดียว 

อันนี้เปนงานท่ีเปนรูปธรรม นอกจากนี้ก็มีเร่ืองระบบ

“ 
ตอนนี้สิ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 

จะทำเปนวาระเรงดวน คือทำอยางไร 

เราจะถายทอดความรูเบื้องตนเรื่องผังเมือง 

เพื่อใหพี่นองประชาชนไดเขาใจโดยเฉพาะ 

เปาหมายของเราคือ เด็กและเยาวชนเพื่อให 

เด็กและเยาวชนเห็นวา ผังเมืองนั้นเปนประโยชน 

”  
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ปองกันน้ำทวมในหลายจังหวัด หลายชุมชนเราเขาไป

ดำเนินการปองกันน้ำทวมให ทำใหพี่นองประชาชน

ปลอดภัยจากเรื่องน้ำทวมไปได รวมท้ังเร่ืองการวาง

ผังเมืองและผังชุมชนตางๆ วาในรอบ 2 ปที่ผานมา 

คนกรมโยธาธิการและผังเมืองไดปรับเปล่ียนวิธีคิดอะไร

มากมาย ปจจุบันเราตองทองเปนคัมภีรเลยวา เราเปน

สวนหน่ึงของกระทรวงมหาดไทย เหมือนปรัชญาคือ 

บำบัดทุกข บำรุงสุข เราจะบอกวาเราเปนกรมชางไมได

เก่ียวของกับเร่ืองเหลาน้ีไมไดแลว ตองเก่ียวของโดยตรง

เลย ฉะน้ัน ส่ิงท่ีถือเปนผลงาน บางคร้ังอาจเปนรูปธรรม 

บางคร้ังอาจเปนนามธรรม แตปจจุบนัคนกรมโยธาธกิาร

และผังเมืองสี่พันกว าคนจะทำงานโดยยึดหลัก

ยุทธศาสตร 3 ดานของกรมฯ เปนเปาหมายหลัก คือ

ดานการผังเมือง ดานการพัฒนาเมือง ดานการอาคาร 

ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรดานการผังเมือง  

 1.1 ทำอยางไรเพ่ือใหพี่นองประชาชน

โดยเฉพาะกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนไดรูจักผังเมือง 

ไดงายและเขาใจ ตองทำใหผังเมืองกลายเปนสวนหนึ่ง

ของวิถีชีวิตคือ ตองมีผังเมือง ถาไมมีผังเมืองแลวก็จะ

อยูกันแบบไมมีความสุข 

 1.2 การวางผังชุมชน ผังชุมชนเปน 

กระบวนการจัดทำผังเมืองเพ่ือฝกหัดใหพีน่องประชาชน

ใน อบต. ในชุมชนเล็กๆ ไดฝกทำผังเมืองกันเอง  

ในหลักการรวมคิด รวมทำ รวมรับผิดชอบ ซึ่งกรมฯ  

จะเนนตรงน้ีใหมาก เพราะการวางผังชุมชนเทากับ

เปนการฝกคนใหรูจักผังเมือง แลวผังเมืองนี้ก็จะบอก

ใหรู ไดวาในพื้นท่ีเคา ในชุมชนเคาจะไปในทิศทางใด 
วันหนึ่งทานเดินเขาไปที่ชุมชนนี้ และถามวาชุมชนนี้มี

ทิศทางยังไง เคาสามารถจะตอบไดเลย เชน ผมจะ

เนนเกษตร ของผมเนนอุตสาหกรรม ของผมจะหนุน

ทองเท่ียว เปนตน ถาถามวาอยากสรางถนนตรงไหน

เคาก็สามารถตอบได 
2. ยุ ทธศาสตร ด านการ พัฒนา เ มือง  

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรมชางท่ีมีความสำคัญ 

งานท่ีกรมชางตองทำไมเพียงแตควบคุมการกอสราง

เทานั้น ยังมีงานบริการทุกระดับ ทุกองคกรและ 

ทุกหนวยงานอยูแลว งานดานการออกแบบ ปจจุบันกรมฯ

มีภาระเร่ืองงานออกแบบเปนจำนวนมากเลย โดยเฉพาะ

อาคารของภาคราชการ กรมฯ จะตองออกแบบทั้งหมด 

รวมท้ังการประมาณราคากรมฯ เปนหนวยงานหลัก 

ปจจุบันงานดานน้ีมีจำนวนมากทั้งในระดับจังหวัดและ

สวนกลาง 

3. ยุทธศาสตรดานการอาคาร เราจะตอง

ทำอยางไรใหพี่นองประชาชนไดมีความมั่นใจในความ

ปลอดภัย มีความสุขสบายในการใชอาคาร มีแนวโนม

เร่ืองการประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณของตัวเอง 

เพราะฉะน้ัน สิ่งเหลานี้ตองเกิดขึ้น ในการทำงานชวงนี้

ผมเนนลงพ้ืนที่ไปตามจงัหวัดตางๆ เพราะกรมโยธาธิการ

และผังเมืองมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

ผมจะเดินทางไปเย่ียมใหครบ 75 จังหวัด เพ่ือใหนโยบาย

ดานยุทธศาสตร 3 ดานดังที่กลาวมา และจากนี้ไปคน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไมวาจะเปนขาราชการ 

พนักงาน เจาหนาที่ ลูกจาง แมกระท่ังคนขับรถ  

หากทานมีโอกาสไดถามเคาวากรมฯ มีงานหลักอะไร 

มียุทธศาสตรอะไรเคาจะตอบไดหมด เพราะทุกคนจะรู

เหมือนกันหมด อธิบดีรูอยางไรเคาก็รูอยางนั้น แนวคิด

ในการทำงานปจจุบัน ไมเพียงแตเรากำหนดยุทธศาสตร

ชัดเจนเทานั้นเรายังมีนโยบายมุงเนนครับ คำวา 

นโยบายมุงเนน (Agenda) ก็คือ ในยุทธศาสตร 

แตละดานจะมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งในปงบประมาณ 

2553 เรามุงเนน 5 เรื่อง คือ 

“ 
ปจจุบันเราตองทองเปนคัมภีรเลยวา 

เราเปนสวนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย 

เหมือนปรัชญาคือ บำบัดทุกข บำรุงสุข 

เราจะบอกวาเราเปนกรมชางไมไดเกี่ยวของกับ 

เรื่องเหลานี้ไมไดแลว ตองเกี่ยวของโดยตรงเลย 

”  
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1. การบริหารงานแบบบูรณาการ ท้ัง

องคกร หมายความวา จากนี้ ไปกำแพงความเปน

สวนกลางเปนภูมิภาคจะไมมี กำแพงความเปนจังหวัด

ไมมี เปนสำนัก เปนกองก็จะไมมีเชนกัน เราจะทำงาน

ชวยกันไดหมดเพียงแตวาเอาคนกลุมหนึ่งไปวาง 

จังหวัดโนนไปวางจังหวัดนี้เทาน้ันเอง ตัวอยางเชน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงานมาก กรมฯ สงคนไป

ชวย 7 วัน 3 เดือน 6 เดือน หรือกรมฯ มีงานมากก็ดึง

คนมาชวยเรา จะชวยกันหมด ฉะนั้นปญหาเรื่องคนเรา

จะไมพูดใน Agenda  
2. การเพ่ิมขีดความสามารถของสำนักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทำอยางไรใหเคามี 
ขีดความสามารถสูง เคาเปนทัพหนาครับเพราะฉะน้ัน

ถาเคามีขีดความสามารถสูง กรมฯ ก็มีผลงานแนนอน 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทำอยางไร

ใหมีคนพอ สามารถทำงานไดเต็มกำลังความสามารถ 

และมีขวัญกำลังใจที่ดี 
4. โครงการอาคารปลอดภัยประชาอุนใจ

ทำอยางไรจะไปรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตรวจสอบอาคาร โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ อาคารสูง 
อาคารบริการที่ชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม 

เพื่อใหผูใชบริการในอาคารมีความปลอดภัย  

5. ศูนยทดสอบวัสดุ ในสวนภูมิภาคมีสวน

ราชการไหนบางท่ีเปนศูนยทดสอบหลัก เชน ทดสอบ

คอนกรีต ดิน ฯลฯ ซึ่งมีการกอสรางมากมาย แตศูนยฯ 

ทดสอบที่เปนหลักไมมี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

จะพัฒนาเร่ืองน้ีข้ึนมา ปจจุบันทุกจังหวัดสามารถใหการ

ทดสอบเบ้ืองตนไดหมด เชน คอนกรีต ดิน สามารถ

ทดสอบได แตถาเปนการทดสอบท่ีซับซอนในเร่ืองการ

ดึงเหล็กก็จะตั้งเปนศูนยทดสอบวัสดุระดับภาค และ 

สวนกลาง ในขั้นตนมี 14 ศูนย 

พิธีกร : คราวน้ีมาถึงเร่ืองงานท่ีอาจจะเก่ียวของ
โดยตรงกับพี่นองประชาชน ที่จะตองมาติดตอกับคน

กรมโยธาธิการและผังเมืองอันแรก เชน ใครจะไปซ้ือขาย
ที่ดินที่ไหนคงตองตรวจสอบเรื่องผังเมืองกอนวาที่ของ

เราติดอยูในโซนไหน ทำอะไรไมไดบาง หลังจากน้ันจะ

ตองมาตรวจสอบความปลอดภัย ถาเปนการกอสราง

อาคารสูงวาทางหนีไฟพอม้ัย นอกจากนี้ยังมีเร่ืองใดท่ี

ประชาชนจะตองไปติดตอกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
อีกบาง 

อธิบดี : ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับอาคาร โดยปกติ

จะมีเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
คือ เจาพนักงานทองถ่ิน อยางเชน ในกรุงเทพฯ เบ้ืองตน

ตองติดตอท่ี กทม. แตถาติดตอแลวยังมีความสงสัย



17วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING 

หรือยังใมชัดเจน กรมโยธาธิการและผังเมืองก็พรอมที่

จะชี้แจงเพิ่มเติมให สำหรับเรื่องเก่ียวกับผังเมืองก็ 

เชนกัน ทานสามารถไปขอตรวจสอบได หากเปนในเขต

กรุงเทพฯ สำนักผังเมืองกรุงเทพฯ แตถาเปนตางจังหวัด 

ทั่วประเทศ ทานสามารถตรวจสอบไดที่สำนักงาน 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัด ถือวาเปน

เร่ือง ที่เหมาะสมเลยครับ กอนท่ีทานจะทำอะไรตอง

ตรวจสอบกอนวาโซนดังกลาวกำหนดเปนสีอะไร แลว 

สีนั้นก็จะมีคำอธิบายวาทำอะไรไดบางทำอะไรไมไดบาง 

พธิกีร : หนวยงานราชการท่ีกอสรางพลบัพลา-

พิธี ประชาชนไมคอยทราบ  

อธิบดี : ที่จริงเร่ืองการกอสรางพลับพลาพิธี 

ก็เปนหนาท่ีของกรมโยธาธิการและผังเมือง เรามีกอง

ออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี ซึ่งทำงานออกแบบ

กอสรางพลับพลาพิธีทั่วประเทศเพ่ือถวายพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ  

พิธีกร : ประชาชนท่ีจะซื้อที่ดินเมื่อติดตอกับ

หนวยงานองคกรทองถ่ินแลว หากยังมีขอสงสัยจะติดตอ

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดอยางไร 

อธิบดี : ทานสามารถติดตอกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองโดยผานกองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

หมายเลขโทรศัพท 02-299-4469-72 และทางเว็บไซต 

www.dpt.go.th พี่นองอยูจังหวัดไหนใหไปที่สำนักงาน 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนั้น สวนใหญตั้งอยูที่

ศาลากลางจังหวัด แตบางจังหวัดอาจจะแยกสำนักงาน

ออกไปตางหาก สวนในกรุงเทพฯ ทานติดตอไดถึง  

2 แหง คอืทีก่รมโยธาธกิารและผังเมอืง ถนนพระรามที ่6 
ใกลกบัโรงกรองน้ำประปาสามเสน และท่ีกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ถนนพระราม 9 หากไมไดรับความสะดวก

ทานรองเรยีนมาได ผมใหความมัน่ใจวาคนกรมโยธาธกิาร

และผังเมืองในนาทีนี้ ไดปรับเปลี่ยนภาพลักษณและ

ภาพพจนใหมหมด ทุกคนพรอมที่จะใหบริการพ่ีนอง

ประชาชนไดเต็มกำลังครับ 

พิธีกร : ทานจะฝากอะไรถึงพี่นองประชาชน

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

อธิบดี : สิ่งที่ผมอยากจะฝากไวก็
คือ บานเมืองถาไมมีการวางแผน และ
ไมมีกฎกติกามารยาทกำกับไว การอยู 
รวมกันก็จะอยูกันดวยความรูสึกที่อาจจะ
ขัดแยงกันไดงาย ฉะนั้น การที่บานเมือง
มีการวางกฎกติกาไวอยางเชน เร่ือง
ผังเมืองก็เพ่ือท่ีจะใหเราไดอยูดวยกันอยาง
มีความสุข แลวสุดทายเราจะมีบานเมือง
นาอยู ปญหาการจราจรไมมี ปญหามลพิษ
ไมมี สิ่งเหลาน้ีเราตองคำนึงถึง เพราะ
ในอนาคตตอไปถาลูกหลานของเรา 
เกิดมาเคาจะตองมาเจอกับสิ่งเหลานี้ 
ผมจึงอยากใหทานท้ังหลายลองใหเวลา
สักนิดกับเรื่องผังเมือง เรามีทั้งเอกสาร
และแผนพับท่ีจะใหความรู ความเขาใจ 
ถาเห็นวาดีอยางไรขอใหชวยกันสงเสริม 
อยาไปคิดวา ไมสำคัญไมมีประโยชน  
หากวันหน่ึงบานเมืองเราเสียหาย และ

ไปเจอปญหามากๆ เราไมรูจะไปถาม 
หาใคร วันนี้เรายังแกไขไดอยู 
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 จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีลุม 
อยูตดิชายฝงทะเลอาวไทย มคีวามยาวชายฝงระยะทาง 

38.687 กิโลเมตร เดิมมีพื้นที่ปาชายเลน ประมาณ 
16,000 ไร แตถูกกระแสคล่ืนจากลมทะเลกัดเซาะ

คงเหลือพื้นที่ในขณะนี้ 450 ไร เนื่องจากชายฝงทะเล
อาวไทยตอนบนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร เปนดินเลน

เปนพ้ืนที่ที่ออนไหว พบวามีการกัดเซาะชายฝงทะเล

อยางรุนแรง เพราะมีกระแสคล่ืนแรงกระทบกับชายฝง 
หอบเอาเลนและตะกอนลงสูทะเล ทำใหพ้ืนท่ีปาชายเลน

ลดลง ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีมีอัตราการกัดเซาะชายฝงมากกวา 

25 เมตรตอป ทำใหประชาชนท่ีมีพื้นที่ติดชายฝงทะเล 

รวมท้ังชาวประมง และผูประกอบธุรกิจในบริเวณน้ัน 

ตองยายถ่ินฐานเนื่องจากประสบกับความยากลำบาก
ในการดำรงชีพ  

โครงการปองกันและแก ไขปญหา 
การกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย ฝงตะวันตก 
: จังหวัดสมุทรสาคร 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สมุทรสาคร กรมการขนสงทางน้ำ และพาณิชยนาวี 

ตระหนักถึงปญหาการกัดเซาะของชายฝงทะเลดังกลาว 

ไดศึกษาหาวิธีปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จึงได

จัดทำโครงการ “ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงทะเล” ขึ้น ในการดำเนินงานไดเลือกรูปแบบ
ธรรมชาต ิดวยการปกไมไผชะลอคลืน่ ซึง่เปนรปูแบบเดมิ

ที่ไดดำเนินการอยูแลวในพื้นที่ (หมูที่ 8 ตำบลโคกขาม 

อำเภอเมือง) และไดผลดี เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

เขากับธรรมชาติ สามารถสลายพลังงานคลื่น และเพ่ิม

การตกตะกอนของเลน ทำใหมีปริมาณสัตวน้ำเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งปจจุบันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเก็บขอมูลวิจัย 

พบวามีตะกอนเลนเพิ่มขึ้น สามารถปลูกปาชายเลน

เพ่ิมขึ้นได การปกไม ไผชะลอคลื่นอายุการใชงาน  
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5-7 ป จะมีตะกอนสะสมและปลูกปาชายเลนไดเต็ม

พื้นที่ และยังสามารถปกไมไผแนวท่ี 2-3 ไดตอไป 

เปนการแกไขปญหาในเชิงรุก และไมไผยังเปนที่อยู

ของสัตวน้ำทะเลขนาดเล็กได เชน กุง หอย ปู ปลา 

และแพลงตอน นอกจากน้ี การดำเนินงานตามโครงการ

ดังกลาวทำใหสามารถจางแรงงานในพ้ืนท่ีไดเปนจำนวน
มาก เปนการกระจายรายไดสูประชาชน 

 วัสดุที่ใชและวิธีการดำเนินงาน ใชไมไผขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 5 เมตร ปกเปนกลุมฐาน

กวางประมาณ 2 เมตร และปกเปนฐาน 4 แถว ยาว

ตลอดเฉลี่ย 50 ตน/เมตร ตอกหางจากแนวชายฝง

ประมาณ 50-100 เมตร จะทำใหเกิดการตกตะกอน

สะสมอยางรวดเร็ว พรอมกับใหมีการปลูกปาชายเลน

อยางตอเนื่อง ทำใหธรรมชาติและระบบนิเวศนกลับ

คืนมา โดยป 2553 ดำเนินการในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 แหงๆ ละ 1,000 เมตร 

รวม 4,000 เมตร (4 กิโลเมตร) ดังนี้  

 1. พื้นที่หมูที่ 8 ตำบลพันทายนรสิงห 

 2. พื้นที่หมูที่ 3 ตำบลโคกขาม  

 3. พื้นที่หมูที่ 6 ตำบลบางหญาแพรก  

 4. พื้นที่หมูที่ 1 ตำบลบางกระเจา 

 นอกจากนี้ จะดำเนินการกอสรางสะพาน 

ทางเทา คสล. กวาง 1.50 ม. 4 พื้นที่ๆ ละ 100 เมตร 

รวม 400 เมตร 
 ในการนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร รวมกับ จังหวัดสมุทรสาคร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลบางหญาแพรก 

และเครือขายภาคประชาชนอนรุกัษชายฝงทะเลอาวไทย 

ไดดำเนินงานตามโครงการ “ปองกันและแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก: จังหวัด

สมุทรสาคร” แลว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553  

ณ บริเวณพื้นที่โครงการ หมูที่ 6 ตำบลบางหญาแพรก 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวัลลภ  

พริ้งพงษ ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปนประธาน 
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ประโยชนที่ ไดรับจากการดำเนินโครงการ 
 1. ลดพ้ืนที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะของ

ชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก 

 2. ระบบนิเวศวิทยาของปาชายเลนและพ้ืนที่

ชายฝงทะเลไดรับการอนุรักษ และฟนฟูใหมีความ 

อุดมสมบูรณมากขึ้น 

 3. เปนการอนุรักษ ปองกัน และควบคุมการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางเหมาะสม 

 4. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญมีความสวยงาม 

เปนการสงเสริมการทองเที่ยวชายฝงทะเลอาวไทย 

ฝงตะวันตกตามนโนบายของรัฐบาล (Royal Coast) 
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ภาพเปรียบเทียบการเกิดตะกอนเลน  ชวงเริ่มตนการปกไมไผแผนคอนกรีตยังเห็นชัดเจน 

เวลาผานไปประมาณ 3 เดือน เริ่มมีเลนมาทับถมแผนคอนกรีต 
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 กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับจังหวัด

สุพรรณบุรี ไดคัดเลือกโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบาลตำบลทาระหัด เปนโครงการนำรอง 

ซึ่งเปนพื้นที่โลงชานเมืองทางดานใตติดตอกับเทศบาล

เมื อ งสุพรรณบุรี โ ดย ได รั บความ เ ห็นชอบจาก 

คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีสวนจังหวัด

สุพรรณบุรี ประกาศเร่ิมโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา

โดยผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 

พ.ศ. 2552 

 ปงบประมาณ 2553 กรมโยธาธิการ 

และผงัเมอืง ไดรบัจดัสรรงบประมาณจำนวน 10 ลานบาท 

เพ่ือกอสรางกรุยแนวข้ึนรูปถนนโครงการทุกสาย 

ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ชั้นพ้ืนทางดินกวาง 

5.00-6.00 เมตร สูงประมาณ 1.00 เมตร กำหนดแลว

เสร็จป พ.ศ. 2553 

 วันท่ี 23 กันยายน 2553 กรมโยธาธิการ 

และผงัเมอืง และกรมท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทย รวมกบั

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมใน
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ณ บริเวณพ้ืนที่

โครงการ เทศบาลตำบลทารหัส อำเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยนายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย เปนประธานมอบโฉนดที่ดิน 

แปลงใหมใหกับประชาชนในพ้ืนที่โครงการ 
 การดำเนินการดังกลาว ดำเนินการโดยใช

กฎหมายใหม “พรบ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 

2547 ” สำเร็จเปนแหงแรกของประเทศไทย เพ่ือแกไข

ปญหาที่ดินตาบอดโดยไมตองเวนคืนที่ดิน ใหไดรับการ

พฒันาตามหลกัผังเมือง และไดรบัโฉนดท่ีดนิแปลงใหม

ที่มีรูปรางส่ีเหล่ียมมาตรฐาน สวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอย ใชประโยชนอยางคุมคา อีกท้ังมีมูลคาท่ี 

สูงข้ึนมากกวา 6 เทา ในระยะแรกมีเจาของท่ีดินยินยอม

เขารวมโครงการทุกราย จำนวน 36 ราย เนื้อที่รวม 

199 ไร โดยไดสละท่ีดินรอยละ 30 เพ่ือใชเปนถนน

และพ้ืนท่ีจัดหาประโยชน เชน ใหเทศบาลตำบลทาระหัด

ใชเปนที่ตั้งสำนักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

จำหนายเพื่อนำเงินมาพัฒนาโครงการฯ  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาล

ตำบลทาระหัดไดใชงบประมาณรวมกันพัฒนาเพื่อ

กอสรางถนนลาดยางและคลส.ทุกสาย กระจายอยาง

ทั่วถึงพรอมระบบไฟฟา ประปา ครบครัน และมีระบบ

ปองกันน้ำทวม เพ่ือเปนศูนยกลางชุมชนใหม แหลง

ที่พักอาศัยและธุรกิจการคาที่ถูกสุขลักษณะมีสภาพ

แวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีมีมาตรฐานสูง สอดคลอง

กับการผังเมือง 
 ขอเชิญชวนนักลงทุนและประชาชนท่ัวไป

สนใจในการซ้ือ/เชาที่ดิน หรือมีความประสงค 

รวมกลุมกันเพื่อ “จัดรูปที่ดิน” ในที่ดินของตนเอง 

สอบถามรายละเอียดไดที่ สำนักงานโยธาธิการ 

และผงัเมอืงจงัหวัดสพุรรณบุร ี โทร. 0-3553-5385 หรอืที่
สำนกัจัดรูปทีด่นิเพือ่พัฒนาพ้ืนที ่ โทร. 0-2201-8141-45 

ในวันและเวลาราชการ 

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ประมวลภาพพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหมในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ณ บริเวณพ้ืนที่โครงการ เทศบาลตำบลทาระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  

ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 304  
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มิติใหมของการพัฒนาเมือง โดยการ “จัดรูปที่ดิน” 
แกไขปญหาที่ดินตาบอด โดยไมตองเวนคืนที่ดิน ไดรับโฉนดที่ดินแปลงใหมที่สวยงาม 

มีถนนโครงการเขาถึงทุกแปลง มีพื้นที่พักผอนหยอนใจ มีระบบปองกันน้ำทวม 

ภาพรวมของโครงการจัดรูปที่ดินทาระหัดและตำแหนงของการกอสรางในสวนตางๆ 

ภาพถายโครงการฯ บริเวณทางเขา-ออก 
ระหวางโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 
(บริเวณจัดงานพิธีมอบโฉนดท่ีดินแปลงใหม) 
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ทัศนียภาพปายทางเขาโครงการริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 

ทัศนียภาพการจัดภูมิทัศนโครงการในอนาคตท่ีจะบรรจบกับถนนคลองเณรแกว (เขตทาง 50 เมตร) 
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ทัศนียภาพถนนทางแยกโครงการ และการจัดภูมิทัศนบริเวณจุดตัดของถนนและคลอง 

ทัศนียภาพถนนลาดยางกวาง 5.2 เมตร สองฝง เมื่อกอสรางเสร็จในระยะแรก 
(เขตทาง 50 เมตร) 

ทัศนียภาพถนนคอนกรีตและภูมิทัศนสองฝงในอนาคต (เขตทาง 50 เมตร) 

ทัศนียภาพถนนลาดยางกวาง 5.2 เมตร สองฝง เมื่อกอสรางเสร็จในระยะแรก 
(เขตทาง 40 เมตร) 

ทัศนียภาพถนนคอนกรีตและภูมิทัศนสองฝงในอนาคต (เขตทาง 40 เมตร) 
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1. โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ำ
เจาพระยา 
 ปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ำเกิดข้ึน

ตลอดเวลา โดยเฉพาะในชวงฤดูน้ำหลากสรางความ

เสียหายใหกับทรัพยสินของราษฎร สถานท่ีราชการ 

ศาสนสถาน ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค ทำให

ประชาชนไดรับความเดือดรอน รัฐจึงเขามามีบทบาท

ในการใหความชวยเหลือ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ไดทำการแกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแมน้ำ โดย

การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ำทั่วประเทศ เพื่อ

ปองกันสาธารณสมบัติ ศาสนสถาน ทรัพยสิน อาคาร

บานเรือนราษฎร และสวนราชการตลอดแนวพ้ืนที่

การพัฒนาเมือง การพัฒนาเมือง 
ในจังหวัดในจังหวัดอางทอง อางทอง 

สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

สำนักสถาปตยกรรม 

โครงการไมใหมีการสูญเสียไป และเปนการพัฒนา

ปรบัปรุงพืน้ที ่สภาพแวดลอมบรเิวณใกลเคยีงแนวเข่ือน

ใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ซึ่งกรมโยธาธิการ 

และผังเมืองไดรับการรองขอจากหนวยงานทองถ่ินและ

ภูมิภาค ใหสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางเข่ือน

ปองกันตลิ่งเปนจำนวนมาก เชน 

 - โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ำ

เจาพระยา บริเวณวัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอ

ไชโย จังหวัดอางทอง 

 - โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ำ

เจาพระยา บริเวณวัดสนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอ

เมืองอางทอง จังหวัดอางทอง   

โครงการกอสรางเขือ่นปองกันตล่ิงรมิแมนำ้เจาพระยา บริเวณวดัสนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมอืงอางทอง จงัหวดัอางทอง 

โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ำเจาพระยา บริเวณวัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง  
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2. งานเขื่อนปองกันตล่ิงและปรับปรุงภูมิทัศน 
ริมแมน้ำนอย บริเวณศาลเจาโรงทอง ตำบลศาลเจา 
โรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอางทอง  
 เข่ือนปองกันตลิง่รมิแมนำ้นอย บรเิวณศาลเจา

โรงทอง ตำบลศาลเจาโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง ความยาวเข่ือน 73 เมตร และ 

 นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งและปองกัน 

น้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา ณ บริเวณพื้นที่โครงการจากปากคลองบางแกวถึงวัดอางทองวรวิหาร จังหวัดอางทอง   

สวนสาธารณะศาลเจาโรงทอง บริเวณดานหลังเข่ือน

พื้นท่ีโครงการ 740 ตารางเมตร เปนสวนสาธารณะ 

ที่นำองคประกอบของเมืองเกามาประยุกตในการ

ออกแบบ สามารถใชประโยชนในการจัดงานเทศกาล 

และประเพณีตางๆ นอกเหนือจากการใชประโยชน 

เพื่อพักผอนในชีวิตประจำวัน  
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 เข่ือนปองกันตลิ่งโดยทั่วๆ ไป มักคำนึงถึง

ระดับน้ำข้ึนสูงสุดเปนสำคัญ เม่ือเวลาน้ำลดลงในระดับ

ต่ำ เข่ือนก้ันน้ำจะกลายเปนกำแพงสูงขวางก้ันการดำเนิน

กิจกรรมและวิถีชีวิตริมแมน้ำ ดังนั้น การออกแบบ 

ภูมิทัศนริมเข่ือนปองกันตลิ่ง จึงมีปจจัยท่ีตองคำนึงถึง

มากกวาการออกแบบภมูทิศันอืน่ๆ กลาวคือ การคำนงึถึง 

ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง และการออกแบบท่ีเอื้อตอการ 

ใชงานพ้ืนท่ีริมน้ำ โดยใชการเลนระดับจากพ้ืนท่ีใชงาน

สูบริเวณตลิ่ง มีการออกแบบโครงสรางและพ้ืนที่ 

หลังเขื่อนเพื่อใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม แบงพื้นที่

การใชงานเปนโซนยอยๆ เพื่อสรางความรูสึกสวนตัว

กับผูใชกลุมตางๆ เชน เด็ก วัยรุน วัยทำงาน ผูใหญ  

ผูสูงอายุ และการใชไมเล้ือยปลูกคลุมบริเวณโครงสราง

เข่ือนเพ่ือลดความแข็งกระดาง วัสดุพืชพันธุประกอบ

ไปดวยไมดั้งเดิม ไมขนาดใหญใหรมเงา ไมไทย และ

ไมดูแลรักษาต่ำ เชน มะขาม จามจุรี ลีลาวดี ปบ 

หมากเหลือง ลิ้นมังกร ชาปตตาเวีย พลับพลึงตีนเปด 

เข็มกุดั่น และหนวดลีกวนยู เปนตน  

 นอกจากนี้ โครงการภูมิทัศนเข่ือนปองกันตล่ิง

แมน้ำนอย จังหวัดอางทอง เปนโครงการตอเนื่องจาก

โครงการการศึกษาฟนฟูตลาดศาลเจาโรงทองหลังจาก

เกิดเหตุการณอัคคีภัยเม่ือ พ.ศ. 2548 เน่ืองจากโครงการ

ภูมิทัศนดังกลาวเปนพ้ืนท่ีเช่ือมตอกับสวนตลาดศาลเจา

โรงทอง ซ่ึงเปนตลาด 100 ป รูปแบบภูมิสถาปตยกรรม

จึงออกแบบใหสอดคลองกับแนวคิดดานการอนุรักษ 

การเลือกใชวัสดุธรรมชาติ ไมเน้ือแข็ง และองคประกอบ
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สภาพริมแมน้ำนอยบริเวณศาลเจาโรงทอง กอนกอสรางเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน 

ภาพตลาดศาลเจาโรงทองที่ยังเหลืออยูหลังเหตุการณไฟไหมในป พ.ศ. 2548 

สภาพพื้นที่ริมแมน้ำนอยบริเวณศาลเจาโรงทอง หลังกอสรางเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน 
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สวน อ่ืนๆ เชน กระถางตนไม เกาอ้ีสนาม ชวนใหระลึก

ถึงบรรยากาศแบบไทยๆ พื้นบาน ในขณะเดียวกัน  

การนำทฤษฎีการออกแบบสวนสาธารณะมาใช ไดแก 

การคำนึงถึงประโยชนใชสอยของสวนสาธารณะ 

ยุคใหม ที่ตองมีพื้นท่ีรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย  

การแบงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับผูใชกลุมตางๆ การคำนึงถึง

ความปลอดภัยของผูใชงานในยามค่ำคืน 

 

3. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ำทวมพ้ืนที่
ชุมชน จังหวัดอางทอง 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจในการ

แกไขปญหาน้ำทวมในเขตพื้นที่ชุมชนระดับเทศบาล

และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

โดยจัดทำแผนหลักระบบปองกันน้ำทวมพื้นท่ีชุมชน 

ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบปองกันน้ำทวม และ

ดำเนินการกอสรางระบบปองกันน้ำทวมพื้นที่ชุมชน 

เพ่ือเปนการปองกันน้ำทวมในพ้ืนท่ีชุมชนและชุมชน

ใกลเคียง รวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญในเทศบาล  

ลดปญหาความเดือดรอนดานสุขอนามัยของประชาชน 

ลดปญหาการจราจรติดขัด ลดความเสียหายในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนจากภัยน้ำทวมและลดความ

สูญเสียที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ 

 พื้ น ท่ี เ ทศบ าล เมื อ ง อ า ง ทอ งและพื้ น ท่ี 

องคการบริหารสวนตำบลยานซื่อ (พื้นที่ตลาดหลวง) 

เปนชุมชนหนาแนนและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 

ตั้งอยูริมแมน้ำเจาพระยา ซึ่งในฤดูฝนจะประสบกับ

ปญหาน้ำทวมทุกป โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2538 ถึง 

2540 ท่ีผานมาพ้ืนท่ีดังกลาวประสบปญหาน้ำทวมอยาง

รุนแรง ทำใหเกิดความเดือดรอนและสูญเสียทาง

เศรษฐกิจเปนอันมาก กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได

ดำเนินการศึกษา สำรวจ และออกแบบ โดยกอสราง

ระบบปองกันน้ำทวมพื้นที่เทศบาลเมืองอางทอง และ

พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลยานซ่ือ (พ้ืนท่ีตลาดหลวง) 

เพ่ือแกไขปญหาและปองกันเขตพ้ืนท่ีชุมชนหนาแนน 

และเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจใหปลอดภัยจากปญหาน้ำทวม 

โครงการกอสรางระบบปองกันน้ำทวม พื้นที่ชุมชนเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 

โครงการกอสรางระบบปองกันน้ำทวม องคการบริหารสวนตำบลยานซื่อ (พื้นที่ตลาดหลวง) อำเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
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 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดำเนินการวาง

ผังเมืองรวมเมืองพะเยามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 ปจจุบัน

จังหวัดพะเยา มีกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมเมือง

พะเยา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ในทองท่ีตำบล

บานตอม ตำบลทาวังทอง ตำบลสันปามวง ตำบลเวียง 
ตำบลบานสาง ตำบลบานตุน ตำบลแมใส ตำบลแมต๋ำ 

ตำบลจำปาหวาย ตำบลแมกา อำเภอเมืองพะเยา และ

ตำบลดอกคำใต อำเภอดอกคำใต และจะหมดอายุ 

ใชบังคับในวันท่ี 28 ธันวาคม 2553 ประกอบกับท่ี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวมมีการ 

ยกฐานะเปนเทศบาลตำบลไดแก เทศบาลตำบลทาวงัทอง 

เทศบาลตำบลบานตอม สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดพะเยา จึงไดนำผลการวิเคราะหการเจริญเติบโต

ของผังเมืองรวมเมืองพะเยาเสนอตอคณะอนุกรรมการ

พิจารณาดานการผังเมืองเพ่ือทราบ และมีมติใหจังหวัด

พะเยาดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

ครั้งที่ 2 ในปงบประมาณ 2553 จังหวัดพะเยาจะเร่ิม

ดำเนินการเพ่ือใหผังเมืองรวมเมืองพะเยาท่ีจะประกาศ
ใชบังคับในครั้งตอไปมีความสอดคลอง และตอบสนอง

กบัความตองการของประชาชน โดยสำนักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดพะเยา ไดรวมกับเทศบาลเมือง

พะเยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตวาง

ผังเมืองรวม จัดทำโครงการสรางองคความรูเพ่ือพะเยา
เปนเมืองนาอยู โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. เพ่ือใหมีความเขาใจรวมกันในแนวทางการ

อนุรักษเมืองพะเยา และกวานพะเยา และสงเสริม

โครงการสรางองคความรู 
เพื่อพะเยาเปนเมืองนาอยู 
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แนวคิดการสรางพะเยาเปนเมืองนาอยู 

 2. เพ่ือสรางองคความรูในการพัฒนาเมือง

พะเยา ใหสามารถรองรับการพัฒนาในทิศทางท่ีเหมาะสม

ในอนาคต 

 3. เพื่ อสร า งแนวคิดการ พัฒนาเมื องที่

เหมาะสมโดยทองถิ่นพะเยา เพื่อประชาชนชาวพะเยา 

 4. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการวางและจัดทำผังเมือง ตามนโยบาย

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 5. เพ่ือใชกระบวนการการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการวางผังเมืองรวมเมืองพะเยาตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในงานผังเมือง 
 ผังเมืองเปนเคร่ืองชวยสนับสนุนใหรัฐและ

เอกชนบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ในการพัฒนาเมือง 

รวมกัน ปจจัยสำคัญที่มีสวนรวมในการทำใหเปาหมาย

ตางๆ กลายเปนจริงขึ้นมา ไดแก การสนับสนุนทาง

ดานงบประมาณและการท่ีประชาชนเขาไปมีสวนรวม

ในกระบวนการวางผังเมืองนั้น กฎหมายไดกำหนดให

ประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. เม่ือจะมีการวางผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด 

ตามกฎหมายระบุใหตองมีการปดประกาศเพ่ือแจงให

ประชาชนไดทราบวาจะมีการวางและจัดทำผังเมือง ณ 

ทองท่ีน้ัน ประชาชนในทองท่ีดังกลาวสามารถมีสวนรวม

ในการดำเนินการได โดยการใหขอมูลและแสดงความ

คิดเห็นที่เปนประโยชนตอการวางและจัดทำผังเมือง 
 2. ในระหวางการวางผัง ซึ่งจะตองมีการ

สำรวจเก็บขอมูล วิเคราะห วิจัย เจาหนาที่ผูวางผังจะ

เขาพบคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน ประกอบดวย ผูแทนองคการบริหาร

สวนทองถิ่น ผูแทนสวนราชการตางๆ และบุคคลอื่นๆ 

ซ่ึงถือวาคือสวนหน่ึงของตัวแทนประชาชน เพ่ือขอทราบ

แนวนโยบายและความตองการของทองถิ่น เมื่อวางผัง

เบื้องตนเสร็จแลวก็จะตองนำผังนั้นไปปดประกาศและ

ประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวา  

1 คร้ัง ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการดำเนินการ

ชวงน้ีไดโดยการเขารวมประชุมเพ่ือรับฟงและแสดง

ความคิดเห็นหรือใหขอมูลเพ่ิมเติม ผูวางผังก็จะนำความ

คิดเห็นและความตองการตางๆ นั้นไปประมวลกับหลัก

วิชาการเพ่ือพิจารณาจัดวางผังเมืองใหเหมาะสมกับ

สภาพของทองถิ่นและความตองการของชุมชนนั้นๆ 

 3. เมื่อวางผังเสร็จสมบูรณแลวก็จะนำผัง

เสนอใหคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งมีปลัดกระทรวง
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มหาดไทยเปนประธานพิจารณาใหความเห็นชอบ เม่ือ

ผังไดรับความเห็นชอบแลว จะตองนำผังไปปดประกาศใน

ทองที่ที่ทำการวางผังเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน เพื่อ

ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียไปตรวจดูแผนผังและ

ขอกำหนดของผัง จากน้ันผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ

รองขอใหแกไข หรือเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกขอกำหนด

เ ก่ียวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเ มืองนั้นๆ  

โดยทำเปนหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ 

เจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทำผังนั้น 

 

 จะเห็นไดวาข้ันตอนและรูปแบบการมีสวนรวม

ของประชาชนในการวางผังเมืองรวมท่ีผานมา ประชาชน

ไมไดเขามามีสวนรวมในการวางผังทุกข้ันตอนเร่ิมต้ังแต

การเขาประชุม การสำรวจ วิเคราะหผังเมืองรวมกับ

หนวยงานราชการ และการเปนกรรมการในการจัดทำ

ผังเมืองรวม ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

วางผังเมืองรวม โดยเริ่มตั้งแตคนหาสาเหตุของปญหา

ในงานผังเมือง การวางแผน การประชาสัมพันธ  

การเผยแพรขาวสาร และการเปนผูนำในการวาง 

ผังเมืองรวม ไม ใช เปนการมีสวนรวมในการวาง 

ผังเมืองรวมที่เปนแบบพิธีการเทานั้น 

 

จังหวัดพะเยากับแนวคิดการเปลี่ยนแปลง 
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

พะเยาไดมีแนวคิดการทำงานรับใชสังคม ผาน

กระบวนการวางผังโดยยึดชุมชนและประชาชนเปน

ศูนยกลาง โดยใหความสำคัญกับความตองการของ

ประชาชนเปนท่ีตั้ง ควบคูกับการใชหลักวิชาการดาน
การผังเมือง เพ่ือการพัฒนาบานเมืองใหนาอยู รักษา

สภาพแวดลอมที่ดีใหกับชุมชน อนุรักษสภาพแวดลอม

และวัฒนธรรมที่ดีงามใหคงอยูคูกับชุมชนตลอดไป 

หากประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินการ

วางผังเมืองดวยตนเองมากขึ้นเทาใด ผังเมืองชุมชนใน
อนาคตก็ยิ่งมีโอกาสดำเนินการใหเปนจริงไดมากข้ึน

เทานั้น  

 

จากการเรียนรูสูของจริง 
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

พะเยารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต 

วางผังเมืองรวมเมืองพะเยา ไดจัดสานเสวนาการมี

สวนรวมของประชาชน จำนวน 4 ครั้ง 

 คร้ังที่ 1 พะเยากับการเปล่ียนแปลง 

อยางยั่งยืน เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2552  

เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ณ ลานหนาอนุสาวรีย

พอขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา  

 เปนภาพกวางของเมืองพะเยา ประกอบดวย

ความตองการของคนพะเยาท่ีหลากหลายท้ังการอนุรักษ  

การพัฒนา การสะทอนใหเห็นถึงปญหาของเมืองใน

หลากหลายมิติ การบอกถึงศักยภาพของพะเยานับแต
อดีต การเคล่ือนไปตามกระแสโลก (Globalizations) 

หรือการอยูอยางชุมชนทองถิ่นเดิม (Localization)  
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 ครัง้ที ่2 เมอืงพะเยาในฝน ทีฉ่นัอยากใหเปน 

เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 เวลา 18.00 น. - 

21.00 น. ณ ลานหนาอนุสาวรียพอขุนงำเมือง จังหวัด

พะเยา  

 เปนการนำขอมูลที่ ไดรับจากการเสวนาใน 
ครั้งที่ 1 มาปรับเพ่ือใหเขากับประเด็นการปรับปรุง

ผังเมืองรวมเมืองพะเยา โดยดึงความตองการของ

ประชาชนในเขตผังเมืองรวมเมืองพะเยาท่ีอยากใหเมือง
พะเยาเปนแบบไหนในอนาคต และใหเสนอแนะแนวทาง

ตางๆ ที่จะพัฒนาเมืองพะเยาใหดีขึ้น 

 ครั้งที่ 3 เมืองพะเยาของฉัน จากภาพฝนสู

ความเปนจริง เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2553 เวลา 
09.30 น. - 16.00 น. ณ หองพรมาลี โรงแรม 

เกทเวย จังหวัดพะเยา 

 เปนการนำผลที่ไดจากการสานเสวนาในคร้ังที ่ 1 

และครั้งที่ 2 มาแปลงเปนผังแนวความคิดที่จะใชกับ

ผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา โดยไดแบงเปน 2 แนวความคิด 

เพ่ือใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ผลที่ไดรับ คือ 
ผังแนวความคิดท่ีจะใชในการวางผังรางของผังเมือง

รวมเมืองพะเยา ซึ่งรางผังเมืองรวมเมืองพะเยาที่ได 
มาจากการสานเสวนาในคร้ังท่ี 3 จะนำไปสูการสาน 

เสวนาในคร้ังที่ 4  
 

 คร้ังท่ี 4 ตนกลาเมืองพะเยา เม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  

ณ หองประชุมอาคารลานคาชุมชนหนองระบู จังหวัด
พะเยา 

 เปนการใหองคความรูเร่ือง การผังเมืองและ

การพัฒนาเมืองใหเกิดการปลูกฝงการบริหารบานเมือง
ที่ดีใหเยาวชนเมืองพะเยา ที่ตองเปนผูพัฒนาเมือง 

ในอนาคต  
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 เราคาดหวังไววาการปรับปรุงผังเมืองรวม

เมืองพะเยา ครั้งที่ 2 เราตองอาศัยการมีสวนรวมจาก

ประชาชนในเขตวางผังเมืองรวมเมืองพะเยาในทุก 

ขั้นตอนของการวางผัง เพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแยง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของประชาชนท่ีอยูในเขตวาง

ผงัเมอืงรวมเมืองพะเยา คำกลาวทีว่า “คนวางไมไดอยู 
และคนอยูไมไดวาง” จะไมเกิดขึ้นเพราะวาคนพะเยา

จะเปนผูที่วางผังดวยตนเองนับต้ังแตข้ันตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดทาย โดยผานกระบวนการการมีสวนรวม

ของประชาชน 

เรียบเรียง : นายพีรพล จันทพรรณ 
นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
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 โรงภาพยนตรเปนสถานที่หนึ่งที่ผูคนทุกเพศ

ทุกวัยนิยมเขาไปใชบริการเพ่ือหาความบันเทิง และ

พักผอนหยอนใจ ความปลอดภัยของอาคารโรงภาพยนตร 

จึงมีความสำคัญ และจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการ

ควบคุมดูแลอุปกรณระบบความปลอดภัยตางๆ ใหอยู

ในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงานไดอยางปลอดภัยตาม
เกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพ่ือให
ประชาชน มีความมั่นใจเมื่อเขาไปใชบริการใน 

โรงภาพยนตร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ไดบัญญัติหมวด 3 ทวิ 
เร่ือง การอนญุาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกจิการเก่ียวกบั

โรงมหรสพข้ึน โดยกำหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณา

การประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเขตจังหวัดอ่ืนๆ ขึ้น โดยมี อธิบดีกรมโยธาธิการ

และผังเมือง เปนประธานคณะกรรมการในเขต

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน

คณะกรรมการในเขตจังหวัดนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการฯ 

ดังกลาว มีหนาท่ีในการพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอน

ใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต ตามขอกำหนดของ 

กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบ

กิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย
ของโรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสำหรับการ

อนุญาตใหใชอาคาร เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ  
พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญตางๆ ไดดังนี้ 

 
1. ความปลอดภัยของอาคารโรงภาพยนตร 
 เนื่องจากโรงภาพยนตรเปนอาคารที่มีสภาพ

การใชงานท่ีมีลักษณะปดลอมอยางมิดชิดโดยมี

วัตถุประสงคที่จะควบคุมการแสดงตางๆ ภายใน 

โรงภาพยนตรใหเปนไปตามที่ตองการ โดยที่ภายใน 
โรงภาพยนตรจะมีผูเขาชมภาพยนตรอยูภายในเปน

จำนวนมาก ซึ่งหากเกิดเพลิงไหมและมีการตัดกระแส

กลุมงานควบคุมโรงมหรสพ 

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

ความปลอดภัยของอาคารโรงภาพยนตร 
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ไฟฟา ผูเขาชมภาพยนตรก็จะตองพยายามหาทางออก

สูภายนอกอาคาร ดังน้ัน กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาต

ใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภท

และระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพและอัตรา

คาธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตใหใชอาคารประกอบ

กิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 จึงไดมีการกำหนดให

โรงภาพยนตรตองมีระบบความปลอดภัยอยูดวยกัน  

2 ระบบ คือ ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบระงับอัคคีภัย 

 1.1 ระบบปองกันอัคคีภัย 

  กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตให ใช

อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพไดกำหนดใหอาคาร

โรงภาพยนตรตองมีระบบปองกันอัคคีภัย ดังนี้    

  1.1.1 หามไมใหโรงภาพยนตรตั้งอยูใน

ชั้นใตดิน 
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  1.1.2 โรงภาพยนตรจะตองไมอยูในซอย

แคบๆ แตจะตองอยูติดกับถนนใหญ 

  1.1.3 โรงภาพยนตรที่ ตั้ งอยู ในห าง 

สรรพสินคาตองอยูในพ้ืนท่ีที่มีบันไดหนีไฟ อยางนอย 

2 ทาง 

  1.1.4 โรงภาพยนตรตองมีผูดูแลระบบ

ความปลอดภัยอยางนอย 1 คน  

  1.1.5 ต อ ง มี ก า ร เ ดิ น ส าย ไฟต าม ท่ี

มาตรฐานกำหนด 

  1.1.6 ตองมีระบบไฟฟาสำรอง เพื่อให

แสงสวางสำหรับทางเดิน บันได และปายบอกทาง 

หนีไฟตางๆ 

  1.1.7 ทางหนีไฟตองกันไฟและกันควัน

ได 2 ช่ัวโมง สำหรับการอพยพคนออกสูภายนอกอาคาร 

  1.1.8 ทางเดินภายในโรงภาพยนตรที่มี

การจัดที่นั่งตองมีแสงไฟสองสวาง 

  1.1.9 ตองมีปายบอกทางหนีไฟท่ีชัดเจน 

เพื่อนำคนไปสูบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟไดอยาง

ปลอดภัย 

  1.1.10 ประตูทางออกของโรงภาพยนตร

ตองเปดไดตลอดเวลาที่มีคนดูอยูภายในโรงภาพยนตร 

  1.1.11 วัสดุตกแตงภายในโรงภาพยนตร

ตองไมติดไฟงาย 

  1.1.12 โรงภาพยนตรตองจัดที่นั่งใหมี

เสนทางเดินภายในใหมีความกวางตามที่กำหนด 

เพ่ือใหมีเสนทางเดินภายในโรงสำหรับการอพยพคน

ออกจากโรง 

  1.1.13 โ รงภาพยนตร จะต องจั ด ให มี

เสนทางเดินภายนอกโรงเพื่อใหมีเสนทางเดินสำหรับ 

การอพยพคนไปสูทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ 
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  1.1.14 โรงภาพยนตรตองจัดใหมีประตู

เพียงพอที่จะอพยพคนดูภายในโรงออกสูภายนอกโรง

ไดอยางปลอดภัย  

 1.2 ระบบระงับอัคคีภัย 

  กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตให ใช

อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพไดกำหนดระบบ

ระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารโรงภาพยนตรมีดังนี้ 

 

  1.2.1 ตองมีสัญญาณเตือนภัยจากเหตุ

เพลิงไหมสำหรับแจงเหตุใหคนดูทราบ 

  1.2.2 ตองมีทอจายน้ำดับเพลิงท่ีเก็บน้ำ

สำรอง ตูดับเพลิงและหัวรับน้ำดับเพลิง 

  1.2.3 ต องมี ถั ง ดับ เพ ลิงแบบยก ห้ิว 

ขนาด 15 ปอนด ติดต้ังไวในโรงภาพยนตร ตามตำแหนง

ที่กำหนดซึ่งไมนอยกวา 8 ถัง 

  1.2.4 โรงภาพยนตรที่อยู ในอาคารท่ีมี

พื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตร หรือมีความสูง ตั้งแต 

15 เมตรขึ้นไป ตองมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

 
2. การตรวจสอบสภาพการใชอาคาร 
โรงภาพยนตร 
 นอกจากนี้อาคารโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร) 

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารยังไดกำหนดใหเปน

อาคารท่ีจะตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือ 

ผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรมเพ่ือตรวจสอบสภาพอาคาร

เชน โครงสรางของอาคาร อุปกรณตางๆ เก่ียวกับระบบ
ไฟฟา ระบบการปองกัน และระงับอัคคีภัย เปนตนวา

สามารถใชงานไดตามปกติหรือไม ซึ่งผูตรวจสอบตอง

จัดทำรายงานใหเจาของอาคาร และรายงานให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบถึงผลการตรวจสอบอาคาร 

วาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดหรือไม ถาหากผลการ
ตรวจสอบไมผานเกณฑมาตรฐาน เจาพนักงานทองถิ่น

สามารถส่ังใหเจาของอาคารดำเนินการแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถใชงานไดตามเดิม   
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การปองกันโรคไขหวัดใหญ ไขหวัดใหญ 
 การระบาดของไขหวัดใหญ ซึ่งไดแกไขหวัดใหญ

ตามฤดูกาลรวมท้ังไขหวัดใหญสายพันธุใหม (HIN1) 

2009 ยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง การแพรกระจายเช้ือ

โดยไดรับเชื้อที่มากับละอองฝอยจากการไอ จาม ของ

ผูปวย ผูปวยสวนใหญจะหายปวยไดภายใน 1 สัปดาห 

มีเพียงผูปวยจำนวนนอยที่มีภาวะแทรกซอนรุนแรง 

เชน ปอดอักเสบ การหายใจลมเหลว และเสียชีวิตได 

โดยพบวาสวนใหญเปนผูที่มี โรคประจำตัวเ ร้ือรัง  

คนอวนมาก และสตรีมีครรภ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกวา
คนปกติ 4-5 เทาท่ีจะมีอาการรุนแรง อยางไรก็ตาม 

พบดวยวา คนที่มีสุขภาพปกติบางราย มีอาการปวย

รุนแรง ซึ่งจำเปนตองรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด 

ขณะน้ีพบวา เชื้อไวรัสมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอยใน 

ผูปวยบางราย แตยงัไมมคีวามรนุแรงเพ่ิมข้ึนแตอยางใด 

และยั ง ไมพบปญหาการดื้ อยาต านไว รัสที่ มี อยู  

(ยาโอเซลทามิเวียร และยาซานามิเวียร) ในระดับที่

เปนปญหาทางสาธารณสุข 

  สำหรับประเทศไทย นับตั้ งแต เดือน

พฤษภาคม 2552 เปนตนมา มีการระบาดใหญไป 2 

ระลอกแลว อยางไรก็ตาม ตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม 

2553 ทีผ่านมา สถานการณโรคไขหวัดใหญ มแีนวโนม

สูงข้ึนอยางตอเน่ือง รวมทั้งผลการเฝาระวังเช้ือ

ไขหวัดใหญเฉพาะพ้ืนท่ี มีสัดสวนการตรวจพบเช้ือไวรัส

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1) 2009 ในกลุมผูปวย

นอกและผูปวยในเพิ่มข้ึนเชนกัน ประกอบกับขณะนี้ 

ประเทศไทยกำลังเขาสูชวงฤดูกาลระบาดของโรค

ไขหวัดใหญ ซึ่งไดแก ฤดูฝนและฤดูหนาว ทำให 

คาดการณวา อาจจะเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
ขึ้นในวงกวาง ซึ่งการมีกิจกรรมการรวมตัวกันของคน

หมูมากในงานเทศกาลตางๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีผูคน

หนาแนน มีความเส่ียงอยางย่ิงท่ีจะทำใหการแพรกระจาย

เชื้อเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการ
ระบาดในวงกวาง ใหสามารถลดการปวย การเสียชีวิต 

และผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมใหไดดีท่ีสุด กระทรวง

สาธารณสุขและหนวยงานทุกภาคสวน ไดเตรียม 
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ความพรอมในมาตรการปองกันควบคุมโรคและการ

ดูแลผูปวย รวมทั้งการสำรองยาตานไวรัส และการ

จัดหาและใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

ตามฤดูกาล ซึ่งมีสวนประกอบของไขหวัดสายพันธุใหม 

(H1N1) 2009 รวมอยูดวย ใหแกกลุมเสี่ยงตางๆ แลว 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอใหคำแนะนำเพื่อการ

ปองกันโรคและลดการระบาด ดังนี้ 

 

1. คำแนะนำสำหรับประชาชนท่ัวไป 
 1. ผูที่อยู ในกลุมเสี่ยงที่หากปวยเปนโรค

 3. ลางมือบอยๆ ดวยน้ำและสบู หรือใช

แอลกอฮอลเจลทำความสะอาดมือ เช็ดทำความสะอาด

พ้ืนผิว และส่ิงของท่ีมีคนสัมผัสบอยๆ ดวยน้ำผงซักฟอก

หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป 

 4. หลีกเล่ียงการอยูใกลกับผูปวย (ในระยะ 

1 เมตร) และในพ้ืนท่ีที่มีการระบาด ไมควรเขาไปใน

สถานที่เสี่ยงตอการติดโรค เชน สถานที่ที่มีผูคนแออัด

และอากาศถายเทไมสะดวกเปนเวลานาน หากจำเปน

เขาไปในสถานที่ดังกลาวตองปองกันตนเองอยางดี 

โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงควรสวมหนากากอนามัย 

 5. งดกิจกรรมการเดินทาง หยุดเรียน หยุด

งาน เมื่อปวยเปนไขหวัด จนกวาจะหายเปนปกติแลว

อยางนอย 1 วัน และในชวงเวลาดังกลาวหลีกเล่ียง

การคลุกคลีใกลชิด หรือใชสิ่งของรวมกับผูอื่น 

 
2. คำแนะนำสำหรับการรวมตัวกันของคนหมูมาก
 หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมูมากภายใน

พ้ืนท่ีอันจำกัด เชน การแสดงมหรสพ การประชุมขนาด

ใหญ การแขงขันกีฬา งานนิทรรศการ งานแตงงาน 

งานร่ืนเริง งานบุญ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในชวงที่มีการ

ระบาดของไขหวัดใหญ กิจกรรมดังกลาวมีโอกาสท่ีจะ

เปนแหลงแพรกระจายเช้ือโรคและผูเขารวมกิจกรรมมี

ความเสี่ยงท่ีจะติดโรค ไมวาจะเปนสถานที่กลางแจง

หรือในรม ควรมีการปฏิบัติเชนเดียวกัน ดังนี้ 

 2.1 คำแนะนำสำหรับผูมารวมกิจกรรม 

  1. ผูที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ 

เชน มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกแมจะมีอาการไมมาก ควร

หยุดพักรักษาตัวอยูที่บานเปนเวลา 7 วันนับจากวันเริ่ม
ปวย หรือหลังจากหายเปนปกติแลวอยางนอย 1 วัน 

และไมควรเขารวมงานหรือกิจกรรมกับคนหมูมาก แต

หากจำเปนตองเขารวมงาน ใหสวมหนากากอนามัย

ตลอดเวลา และลางมือบอยๆ 

  2. ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงที่หากปวยเปนโรค
ไขหวัดใหญจะมีอาการรุนแรง ไดแก ผูปวยโรคเร้ือรัง 

หญิงมีครรภ ผูสูงอายุมากกวา 65 ป เด็กอายุต่ำกวา  

ไขหวัดใหญจะมีอาการรุนแรง ไดแก ผูปวยโรคเร้ือรัง 

หญงิมคีรรภ ผูสงูอายมุากกวา 65 ป เดก็อายตุำ่กวา 2 ป 

ผูมีภูมิตานทานต่ำ และผูมีโรคอวน ควรไปรับการฉีด

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

 2. ปดปาก ปดจมูก เมื่อไอ จาม ดวย
กระดาษทิชชู หรือแขนเสื้อของตนเอง สวมหนากาก

อนามัยเม่ือเปนไขหวัด เพ่ือปองกันการแพรกระจาย

เชื้อ 
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2 ป ผูมีภูมิตานทานต่ำ และผูมีโรคอวน ควรหลีกเลี่ยง

การไปในสถานท่ีที่มีการรวมตัวของคนหมูมาก เพื่อลด

โอกาสการติดเช้ือ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีกำลังมีการระบาด

ของไขหวัดใหญ 

  3. ประชาชนท่ัวไปท่ีเขารวมกิจกรรม 

ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เชน ลางมือดวยน้ำและ

สบูหรือแอลกอฮอลเจลบอยๆ หากมีอาการไอ จาม ให

ใชกระดาษทิชชูหรือผาปดปากปดจมูก หากไมมีหรือ

หยิบไมทัน ไมควรใชมือปองจมูก ปาก เพราะเช้ือจะ

ติดอยูที่มือ แลวจะไปเปรอะเปอนตามสิ่งของเคร่ืองใช

ตางๆ ใหไอ จาม ใสแขนเส้ือแทน ซึ่งจะชวยลดการ

กระจายเช้ือ ไดดี 

  4. การสวมหน ากากอนามัยจะเปน

ประโยชนมาก หากผูที่มีอาการปวยเปนผูสวม เพราะ

จะชวยปองกันการแพรเช้ือเวลาไอ จาม ไดดี สวนผูที่

ไมมีอาการปวย โดยทั่วไปไมจำเปนตองสวมหนากาก

อนามัยแตอาจจะไดประโยชนจากการสวมหนากาก

อนามัย เพื่อปองกันการติดเชื้อ ในกรณีที่เขาไปอยูในที่

แออัด ที่อาจจะมีผูเปนไขหวัดใหญอยูดวย 

 2.2 คำแนะนำสำหรับผูจัดงานหรือเจาภาพ

งาน 

  1. ผูจัดงานหรือกิจกรรมการรวมตัวของ

คนหมูมาก ควรใหขอมูลคำแนะนำการปองกัน การ

แพรกระจายเช้ือโรคแกกลุมเปาหมายที่จะมารวมงาน

หรือกิจกรรมลวงหนา โดยใชชองทางตางๆ เชน การ

สงจดหมายแจงขาว การลงคำแนะนำในหนังสือพิมพ 

มุมนิทรรศการรวมท้ังการประกาศในงาน 

  2. ผูจัดงานควรอำนวยความสะดวกใน
การปองกันการแพรกระจายเช้ือโรคแกผูรวมงาน เชน 

  • ทำปายคำแนะนำหรือหนวยบริการให

คำแนะนำผูที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญบริเวณทาง
เขางาน 

  • จัดอางลางมือ พรอมสบู กระดาษ 

ทิชชู ในหองน้ำ ใหพอเพียง 

  • จัดใหมีผูทำความสะอาดอุปกรณ 

และบริเวณที่มีผูสัมผัสปริมาณมาก เชน ราวบันได 

ลูกบิดประตูหองน้ำ ดวยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำ 

ความสะอาดทั่วไป อยางสม่ำเสมอ และบอยกวาใน

ภาวะปกติ (หากเปนประตูที่สามารถใชสวนอ่ืนของ

รางกาย เชน ใชดานหลังของลำตัวผลักประตูออกได 

จะชวยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรค) 

  • จัดหาหนากากอนามัยสำหรับผูมี

อาการคลายไขหวัดใหญที่มีความจำเปนตองอยูรวม

กิจกรรม 

  • จัดจุดปฐมพยาบาลใหการดูแลรักษา

เบ้ืองตนแกผูปวยท่ีมีอาการคลายไขหวัดใหญโดยแยก

ผูปวยออกจากกิจกรรมการรวมตัวน้ัน รวมท้ังอำนวย

ความสะดวกในการสงกลับไปรักษาตัวที่บานหรือ

โรงพยาบาล 

  • ควรพยายามลดความแออัดของผูเขา

รวมกิจกรรม เชน เพิ่มจำนวนรถที่นำประชาชนเขางาน 

กระจายมุมจำหนายอาหาร 

  • จัดบริการทางเลือกทดแทนการมา

รวมงาน เชน ใหขอมูลผานเว็บไซต หรือ การถายทอด

ทางสื่อมวลชน 

 

ที่มา : ศูนยปฎิบัติการกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวง

สาธารณสุข www.moph.go.th หมายเลขโทรศัพท 

ศูนยบริการขอมูลฮอตไลต 1422 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
และ 0 2590 3333 ในวันและเวลาราชการ 

 
 
แนวทางการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ 
ในสถานประกอบการและสถานที่ทำงาน 

 

 สถานประกอบกิจการและสถานท่ีทำงานที่มี

จำนวนคนทำงานมาก มีความเสี่ยงตอการแพรกระจาย

ของเช้ือโรคไขหวัดใหญสูง ดังน้ันเพ่ือปองกันควบคุม

การระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการ และสถานท่ี
ทำงาน นายจางจึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. จัดเจลแอลกอฮอล หรือสบูเหลวสำหรับ

ลางมือ และรณรงคใหลูกจางปองกันตนเอง โดยการ
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ลางมือกอนเขาทำงาน และทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ  

สิ่งของ เครื่องใช ที่มีผูสัมผัสจำนวนมาก ตลอดจน 

สวมใสหนากากอนามัยเม่ือจำเปนตองอยูกับผูอ่ืน สำหรับ

สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกคามาใชบริการ ควรรณรงคให

ลูกคาปองกันตนเองตามวิธีดังกลาวดวย 

 2. ทำความสะอาดอุปกรณ สิ่งของ 

เคร่ืองใช ที่มีผูสัมผัสจำนวนมาก เชน โตะทำงาน 
โทรศัพท ลูกบิดประตู ราวบันได คอมพิวเตอร ฯลฯ 

โดยการใชน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดท่ัวไป
เช็ดทำความสะอาด อยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง 

 3. สำหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจาง

ทำงานหนาแนน หรือเสี่ยงตอการติดเชื้อ ควรจัดใหมี 

การตรวจอุณหภูมิรางกายลูกจางทุกคนกอนเขาทำงาน 

และใหลูกจางท่ีมีอุณหภูมิรางกายมากกวาหรือเทากับ 
38 องศาเซลเซียส ไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา 

 4. สำหรับข าราชการตามมติที่ ประ ชุม 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ให

ขาราชการท่ีมีอาการเจ็บปวยและสงสัยวาจะเปน

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ (H1N1) ลาหยุดพัก

รักษาตัวอยูที่บานไดตามความจำเปน โดยไมถือเปน 

วนัลาและไมจำเปนตองมีใบรับรองแพทย โดยใหรวมถึง

กรณีการตองลาหยุดท่ีจำเปนเพ่ือดูแลบุคคลในครอบครัว

ดวย และขอความรวมมือหนวยงานของรัฐ ตลอดจน

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใหการสนับสนุนปฏิบัติตาม

แนวทางดังกลาว เพ่ือปองกันและระงับยับยั้งการแพร

กระจายของโรคดวย  

 สำหรับภาคประชาชนใหลูกจางลาปวยเม่ือมีไข 

หรือมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ เชน เจ็บคอ ไอ 

หยุดรักษาตัวท่ีบาน โดยลูกจางดังกลาวมีสิทธิ์ไดรับ 

คาจางเทากับอัตราคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลา

ที่ลา แตปหน่ึงไมเกิน 30 วันทำงาน กรณีลูกจางที่มี

อาการดังกลาวไดใชสิทธ์ิลาปวยในปน้ีครบ 30 วันทำงาน

แลว ขอใหพิจารณาจายคาจางระหวางลาปวยแกลูกจาง

ตามที่เห็นสมควร เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค

ในสถานประกอบกิจการ และหากมีอาการปวยรุนแรง

ควรรีบไปพบแพทย 

 5. ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ขาดงานใน

แตละวัน หากพบขาดงานผิดปกติ หรือต้ังแต 3 คน 

ข้ึนไปในแผนกเดียวกัน และสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญ 

ใหแจงตอเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือใหคำแนะนำ

หรือสอบสวนและควบคุมโรค 

 6. แนะนำใหพนักงานที่เดินทางกลับจาก

ตางประเทศ เฝาสังเกตอาการของตนเองเปนเวลา  

7 วัน ถามีอาการปวยใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน 

 7. การหยุดการผลิตควรเปนดุลพินิจรวมกัน

ระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน  

ผูประกอบการ และผูแทนของสหพันธแรงงาน ใหกำหนด

เกณฑและเง่ือนไข พรอมการชดเชยจากภาครัฐ 
 

 
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
ภาพประกอบ : โครงการกิจกรรมสงเสริมสวัสดิการ 
ดานสุขภาพ เพื่อปองกันการแพรระบาดของ 
โรคไขหวัดใหญ ป 2010 ซึ่งไดรับการสนับสนุน 
การฉีดวัคซีนปองกัน โดย แพทยหญิงอินทิรา พัวสกุล 
ประธานชมรมแมบานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นครสวรรค ไดจัดทำโครงการ “เมืองนาอยู ใน

จินตนาการของเยาวชน” ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 
2 กิจกรรม คือ การประกวดวาดภาพและระบายสี 

และประกวดเรียงความในหัวขอ “เมืองนาอยูใน

จินตนาการของเยาวชน” ซึ่งเปนการทำงานเชิงรุก

ดานการผังเมืองเพ่ือกระตุนใหเยาวชน บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครองของเยาวชน และประชาชนท่ัวไป มี
ความสนใจมีทัศนคติที่ดีตอการผังเมือง และเขามามี

สวนรวมในกระบวนการของการวางผังและจัดทำผังเมือง 

โดยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเปนผูสนับสนุน

งบประมาณ ในการดำเนินงานดังกลาวเปนการบูรณาการ

การทำงานระหวางสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรคเขต 1 และ

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค เพ่ือรวมกัน

ดำเนินการเก่ียวกับ 

 1. จัดทีมวิทยากรใหความรูดานการผังเมืองใน

สถานศึกษา 
 2. จัดมุมความรูเก่ียวกับผังเมืองในหองสมุด

ของสถานศึกษา  
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เมืองนาอยูในจินตนาการของเยาวชน 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค 
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 3. จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี และ

ประกวดเรียงความ  

 กลุมเปาหมาย คือ เยาวชนในสถานศึกษาโดย

แยกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. ระดับอาชีวศึกษา 

และ 4. ระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในเขตอำเภอเมือง

นครสวรรค มีสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมจำนวน 13 

แหง รวมท้ังสิ้น 127 คน กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเมื่อ

วันท่ี 7 สิงหาคม 2553 โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

และผูเช่ียวชาญ จากหลายหนวยงานเปนกรรมการตัดสิน

การประกวด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ซึ่งอธิบดีฯ 

ไดมอบใหนางสาวปราณี นันทเสนามาตร ผูเช่ียวชาญ

ดานการผังเมือง รวมเปนกรรมการดวย และไดจัดพิธี

มอบเงินรางวัลพรอมโลเกียรติยศแกเยาวชนผูชนะการ

ประกวด รวม 44 คน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553  

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค โดยมี 
นายชัยโรจน มีแดง รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

เปนประธานในพิธี 

 ผลที่ไดรับจากการดำเนินกิจกรรม เยาวชน

สามารถเก็บเก่ียวความรู สรางจินตนาการ และรังสรรค

ผลงานสะทอนแนวคิดเก่ียวกับการผังเมืองไดอยางมี
สาระ รวมทั้งเปนการกระตุนความสนใจใหแกเยาวชน

และผูบริหารสถานศึกษาไดเปนอยางดี  
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  ขอเสนอแนะจากผูดำเนินการ เห็นวา 

กิจกรรมการปลูกฝงความรูดานการผังเมืองแกเยาวชน 

ในทุกระดับการศึกษาทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เปนส่ิงท่ี

จำเปนอยางย่ิงเพราะเปนการทำงานเชิงรุก และเปนการ

วางแผนเพ่ือการผงัเมอืงในระยะยาว แตการดำเนินการ

ดังกลาวกรมโยธาธิการและผังเมืองไมสามารถ 

ดำเนินการใหสำเร็จไดโดยลำพัง ควรมีการผลักดันให

เปนนโยบายและบูรณาการการทำงานรวมกันในระดับ

กระทรวง ระหวางกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

ศึกษาธิการ รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษา 
รวมกันพิจารณาจัดใหมีเร่ืองของการผังเมืองไว ใน

หลักสูตรหรือกิจกรรม ในทุกระดับการศึกษา โดยปรับ

รูปแบบใหเหมาะสมในแตละระดับ เพ่ือเปนการเปด
กวางสำหรับเยาวชนที่มีความสนใจ 
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รางวัลที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เด็กหญิงนัฐริกา  แจงแสง 
โรงเรียนนครสวรรค 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางสาวทักษพร  กลากสิกิจ 
โรงเรียนนครสวรรค 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1 
ระดับอุดมศึกษา 
นายทศพร  จำแสน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

รางวัลที่ 1
ระดับมัธยมศึ

ภาพชนะเลิศ «

«

«

การตัดสินการวาดภาพระบายสี 
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