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บทบรรณาธิการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นองค์กรแกนน�าของประเทศ ในด้านการผังเมือง

การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัด

พลังงาน และมีอัตลักษณ์ มีภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผังเมือง

ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง

 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวมภารกิจด้านการบริการช่างของกรมฯ ท้ังด้านการบูรณการ

การก�าจัดผกัตบชวา ด้านสถาปัตย์ภมูทิศัน์และการออกแบบบ้านเพือ่ประชาชน ด้านงานก่อสร้าง

พลับพลาพิธี และด้านการทดสอบวัสดุการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตาม

และสืบค้น

 จากสถานการณ์ผกัตบชวากดีขวางการไหลของน�า้ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาน�า้เน่าเสีย

แหล่งน�า้ตืน้เขนิ และปัญหาการสญัจรของประชาชนทีอ่าศยัอยูร่มิน�า้ ซึง่ปัญหาดงักล่าวก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลัก

ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา โดยด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในรปูแบบ “ประชารฐั”

ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 กองบรรณาธกิาร ขอขอบคณุทุกท่านท่ีได้ตดิตามอ่านวารสารกรมโยธาธิการและผงัเมือง

มาโดยตลอด หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อจะได้

น�าแนวทางมาปรับปรุงให้วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ดียิ่งขึ้นต่อไป

กองบรรณาธิการ
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 ๑. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
มข้ีอสัง่การเมือ่วนัท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ให้กรมโยธาธกิาร
และผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการก�าจัดผักตบชวา
 ๒. การประชุมกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
๘ กันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดตั้งคณะกรรมการ
และคณะท�างาน โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นเจ้าภาพหลัก
 ๓. ก รม โ ย ธ า ธิ ก า รและผั ง เ มื อ ง ไ ด ้ มี ค� า สั่ ง
กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ ๒๑๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่
๙ กนัยายน ๒๕๕๙ แต่งต่ังคณะท�างานศูนย์ประสานแก้ไข
ปัญหาผักตบชวา โดยมีรองอธิบดี (นายสมชาย เมธวัฒน์
ธรากุล) เป็นประธาน และผู้อ�านวยการกองบูรณะและ
บ�ารุงรักษา เป็นคณะท�างานและเลขานุการ พร้อมคณะ
ท�างาน จ�านวน ๑๒ หน่วยงาน ภายในกรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืง และจดัตัง้ห้องปฏบิตักิารส�าหรบัเป็นศนูย์ประสาน
งานแก้ไขปัญหาผักตบชวา และได้ด�าเนินการออกแบบ 
WEBSITE ส�าหรับรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในการ
ด�าเนินงานก�าจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล โดย
แต่ละจังหวัดจะสามารถเข้ามารายงานข้อมูลการท�างาน
ความก้าวหน้า ในการก�าจัดผักตบชวาตามแผนงานและ

รายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ข่าวสารของการก�าจัดผักตบชวาพร้อมกันทั่วประเทศ
 ๔. กรมโยธาธิการและผังเมืองหารือร ่วมกับ
กรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และ
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งพื้นที่รับผิดชอบใน
การก�าจัดผักตบชวา โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
  ๔.๑ แหล่งน�า้ทีม่คีวามกว้าง น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
๒๐ เมตร และแหล่งน�า้ทีม่พีืน้ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั ๒๐๐ 
ไร่ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ�าเภอ
เป็นผู้รับผิดชอบ
  ๔.๒ แหล่งน�้าที่มีความกว ้างมากกว ่า ๒๐ 
เมตร และแหล่งน�้าที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐๐ ไร่ มอบ
หมายให้ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็น
ผู ้รับผิดชอบ ในการส�ารวจ วางแผน และด�าเนินการ 
ก�าจัดผักตบชวา โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดเป็นประธาน โดยมีส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�านักงานทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นคณะท�างานและมอบหมายให้ส�านกังานโยธาธกิารและ
ผังเมือง เป็นคณะท�างานและเลขานุการ 
 ๕. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้น�าเสนอค�าสั่ง
แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะท�างาน
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เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด 
ตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผู ้ ว ่ าราชการจังหวัด 
เป ็นประธาน และมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
เป็นเลขานุการ ป้องกันจังหวัด และผู้อ�านวยการกลุ่มงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 ๖. กรมโยธาธกิารและผังเมืองจดัประชมุโยธาธกิาร 
และผังเมืองจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  
เพื่อท�าความเข้าใจในการท�างานกับโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด ในการท�างานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และมีค�าสั่งให้ด�าเนินการส�ารวจปริมาณผักตบชวาร่วม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่ เช่น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ฯลฯ ภายในวันที ่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 ๗. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับข้อมูลการ
ส�ารวจปริมาณผักตบชวาจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ ได้ปริมาณผักตบชวา ทั้งหมดประมาณ 
๖,๒๐๕,๓๕๕ ตัน
 ๘. วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได้น�าเสนอค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการ 
บูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา เพื่อให้นายกรัฐมนตรี
ลงนามแต่งตั้ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร 
วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และ 
ผู้บัญชาการทหารบก/รอง ผอ.กอ.รมน. เป็นรองประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการ
และเลขานุการ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ที่ได้รับมอบหมายและผู้อ�านวยการกองบูรณะและบ�ารุง
รกัษา กรมโยธาธิการและผังเมอืง เป็นกรรมการและผูช่้วย
เลขานุการ

 ๙. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองได ้น�าเสนอค�าส่ังคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้คณะกรรมการอ�านวยการ 
บูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ลงนามแต่งตั้ง โดยม ี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะท�างาน อธิบดี
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง เป็นคณะท�างานและเลขานกุาร
 ๑๐. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมหารือ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบลุ่มน�้าภาคกลางและหน่วย
งานสนับสนุนที่ร่วมเป็นคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบาย 
เช่น กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร 
หน่วยงานทหาร กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงฯ 
เบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มติท่ีประชุม
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบแม่น�้าแม่กลอง 
แม่น�้าท่าจีน ตั้งแต่ประตูระบายน�้าโพธิ์พระยาถึงอ่าวไทย 
และกรมชลประทานรับผิดชอบแม่น�้าน้อย แม่น�้าท่าจีน
บางส่วน แม่น�า้นครนายกและแม่น�า้ป่าสกับางส่วน ส�าหรับ
กรมเจ้าท่ารับผิดชอบบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา (เขื่อน
เจ้าพระยา-นนทบรุ)ี และแม่น�า้ลพบรุ ีและหน่วยงานทหาร
สนับสนุนทุกแม่น�้า โดยสนับสนุนเครื่องจักรและแรงงาน 
โดยมีแนวทางในการน�าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ ส�าหรับ
รายละเอยีดการวางแผนงานให้นดัประชมุเฉพาะ ๔ หน่วย
งานหลัก คือ กองทัพไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า เพื่อร่วมวางแผนงานในการ
ก�าจัดผักตบชวาต่อไป วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 
 ๑๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีการ
ประชุม ๓ หน่วยงานหลัก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ แบ่งพื้นที่และ
วางแผนการท�างานร่วมกัน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
มีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน และ 
กรมเจ้าท่า ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ในรายละเอียดของภารกิจแต ่
ละกรม และจะได้บูรณาการท�างานร่วมกันในพื้นที่ใด
ที่เกิดภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีเป ้าหมายในการก�าจัด 
ผักตบชวา ให้ได้ปริมาณ ๙๕๔,๐๐๐ ตัน กรมเจ้าท่า 
๓๒๐,๐๐๐ ตนั (เฉพาะแม่น�า้เจ้าพระยาแม่น�า้ลพบรุ ีแม่น�า้
ป่าสักบางส่วน) และกรมชลประทาน ๕๔๑,๗๔๗ ตัน 
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(เฉพาะแม่น�้าน้อยแม่น�้านครนายก แม่น�้าป่าสักบางส่วน
และแม่น�า้ท่าจีนบางส่วน)
 ๑๒. ประธานคณะท�างานศูนย์ประสานงานแก้ไข
ปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สั่งการให้
คณะท�างานศนูย์ฯ จดัประชมุตดิตามงานทกุวนัองัคารของ
สัปดาห์ และให้ทุกจังหวัดรวมทั้งส่วนกลางเริ่มวางแผน
การด�าเนินงานพร้อมรายงานผลการก�าจัดผักตบชวา ทุก
วันที่ ๒๐ ของเดือน ตามแผนการด�าเนินการโดยรวมดังนี้  
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นครั้งแรก
 ๑๓. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�านวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา
 ๑๔. วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รองนายก
รัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงนามแต่งตั้งคณะ
ท�างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
 ๑๕. วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
อ�านวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาประชุม
วางแผนงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมีมติเห็นชอบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาก�าจัดผักตบชวา โดยการบูรณา
การแบบประชารฐั ๒ ระยะ คอืระยะเร่งด่วนแบบเกบ็ใหญ่ 
๖ เดอืน ต้ังแต่เดือนตลุาคม ๒๕๕๙ ถงึเดอืนมีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยมกีารแบ่งพ้ืนท่ีแม่น�า้สายหลกั มอบหมายให้หน่วยงาน 
ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน 
กรมเจ้าท่า รับผิดชอบส�าหรับพื้นที่ของจังหวัดทั่วประเทศ
ให้แบ่งพื้นที่คู คลอง แหล่งน�้าปิด โดยแหล่งน�้าที่มีความ
กว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ เมตร หรือพื้นที่แหล่งน�้า
ที่มีพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ ไร่  ให้เป็นหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการส�ารวจวางแผนและ
ก�าจดัผกัตบชวา ส�าหรบัแหล่งน�า้ทีม่ขีนาดใหญ่กว่าท่ีกล่าว
มาให้เป็นหน้าที่ของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และ
ส�าหรับพื้นที่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว มอบหมาย 
ให้เป็นหน่วยงานนั้นๆ ดูแลรับผิดชอบในการก�าจัด
ผักตบชวาและมอบหมายให้หน่วยงานทหารในพื้นที่
สนับสนุนการท�างานทุกพื้นที่ภายในจังหวัด ทั้ งนี้ 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการท�างานตามค�า
สั่งคณะท�างานแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมีโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดเป็นคณะท�างานและเลขานุการ 
ส�าหรับระยะต่อเนื่องแบบเก็บเล็กซึ่งเป ็นการก�าจัด
ผักตบชวาแบบต่อเนื่อง โดยมอบหมายให ้องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู ้รับผิดชอบพื้นที่ของตนเอง 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก�ากับดูแล
 ๑๖. วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ประชมุหารอืหน่วยงาน
รบัผิดชอบแม่น�า้สายหลัก กองทพัไทย กรมโยธาธกิารและ
ผงัเมอืง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ร่วมหารอืการวางแผน
ท�างานการเก็บใหญ่ภายใน ๖ เดือน โดยให้วางแผนการใช้
เครือ่งมอืแต่ละพืน้ทีจ่ดัให้มแีผนการท�างานทีเ่ป็นรปูธรรม
ที่ชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น
 ๑๗. ปัจจุบันทุกหน่วยงานได้ส่งแผนการท�างานการ
ก�าจัดผักตบชวา ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�าเนิน
การวางแผนการท�างานระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่าและจังหวัด 
๗๖ จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการก�าจัด 
ผักตบชวาไปแล้ว ปริมาณทั้งสิ้น ๘,๑๘๑,๗๔๒ ตัน 
ตามแผนงานประจ�าเดือนดังนี้

 เดือน ต.ค. ๒๕๕๙ พ.ย. ๒๕๕๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ ม.ค. ๒๕๖๐ ก.พ. ๒๕๖๐ มี.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน ๖% ๒๐% ๓๔% ๖๐% ๘๐% ๑๐๐%

ตัน ๓๘๖,๙๘๒ ๑,๒๔๑,๐๗๑ ๒,๓๕๘,๐๓๕ ๓,๗๕๕,๘๙๒ ๔,๙๖๔,๒๘๔ ๖,๒๐๕,๓๕๕

ผลงาน ๕.๓๒% ๑๘.๖๘% ๓๘.๔๔% ๖๒.๒๒% ๙๑.๒๖% ๑๓๑.๘๕%

ตัน ๓๓๐,๒๒๖ ๑,๑๕๙,๐๙๘ ๒,๓๘๕,๓๙๓ ๓,๘๖๐,๘๔๑ ๕,๖๖๓,๐๕๔ ๘,๑๘๑,๗๔๒

 ๑๘. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก�าชับให้

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศด�าเนินการท�าความเข้าใจกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการก�าจดัผกัตบชวาแบบ

ต่อเนื่องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และได้ด�าเนินการก�าจัด

ผกัตบชวาแบบเก็บใหญ่จนแล้วเสรจ็โดยไม่รอให้ครบ 

๖ เดือนตามแผนงาน

 ๑๙. วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมโยธาธิการ 

และผังเมืองได้บูรณาการการท�างานอีกครั้ง เพื่อเก็บ

ผักตบชวาในแม่น�้าท่าจีนร่วมกับกรมชลประทาน 

หน่วยงานทหาร องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน 

ณ บริเวณสะพานทรงคนอง ต�าบลทรงคนอง อ�าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ก�าจัดผักตบชวา จ�านวน 

๕๐,๐๐๐ ตัน
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 ๒๐. วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมโยธาธิการ

และผังเมืองได้จัดประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 

บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและมอบหมาย

ให้หน่วยงานต่างๆ วางแผนงานตามมาตรการการ

ก�าจัดผักตบชวาในแหล่งน�้าเปิดและแหล่งน�้าปิด ดังนี้

  ๑.  การจดัหาเรอืท้องแบน (กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิ่น)

  ๒.  การวางแผนงานตามมาตรการการก�าจัด

ผักตบชวาในแหล่งน�า้เปิดและแหล่งน�้าปิด

- กรมการปกครอง  ในแหล่งน�า้ปิด

- กรมชลประทาน     ในแหล่งน�้าเปิด 

      และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- กรมเจ้าท่า   ในแหล่งน�า้เปิด 

      และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- กรมโยธาธิการและผังเมือง ในแหล่งน�้าเปิด 

        และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- กรุงเทพมหานคร  ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- หน่วยงานทหาร     สนับสนุนทุกพื้นที่ของ

      ทุกหน่วยงาน

  ๓. การจัดตั้งชมรมคนริมน�้า (กรมการ

ปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

  ๔. ประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์การจัด

เก็บผักตบชวาอย่างต่อเน่ืองและการน�าผักตบชวาไป

ใช้ประโยชน์  (กรมวิชาการเกษตร/กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง/กรมประชาสัมพันธ์)

 ๒๑. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมโยธาธิการ

และผังเมืองได้จัดประชุมคณะท�างานขับเคล่ือนการ

แก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบต่อเนื่องตามมาตรการ

ป้องกัน (เก็บเล็ก) ตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี

(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

 ๒๒. วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ประชุมหน่วยงานหลักท่ีได้รับ 

มอบหมายในการด�าเนินการเพื่อแก ้ ไขป ัญหา 

ผักตบชวาเร่งรัดการด�าเนินการตามแผนงาน

 ๒๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รวบรวม

ข้อมูลผลการด�าเนินการก�าจัดผักตบชวาแต่ละ

มาตรการประจ�าเดือนเมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียด

ดังนี้

  ๑. ผลการก�าจัดผักตบชวาตามมาตรการ

ป้องกัน (เก็บเล็ก) (ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐) 

มีปริมาณทั้งสิ้น ๘๓,๐๙๐ ตัน

  ๒. การจดัเรอืท้องแบน ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอน

การขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี

  ๓. การจัดตัง้ชมรมคนรมิน�า้และการวางแผน 

งานในแหล่งน�้าปิด กรมการปกครองได้มีหนังสือ 

สั่งการไปยังผู ้ว ่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดย 

สั่งการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๐ และให้มกีาร KICK OFF พร้อมกันทัว่ประเทศ 

ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  ๔. ผลการวางแผนก�าจัดผักตบชวาใน

แหล่งน�้าเปิดของหน่วยงานหลัก (กรมชลประทาน 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรมเจ้าท่า กรงุเทพมหานคร) 

คาดว่าแล้วเสร็จสิ้นเดือนเมษายน  ๒๕๖๐

  ๕. การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ 

๗๐%
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กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประวัติผักตบชวา
 ผักตบชวา เป็นพืชน�้าล้มลุกอายุหลายฤดู 

สามารถอยู ่ได ้ทุกสภาพน�้า มีถิ่นก�าเนิดในแถบ

ลุ่มน�้าอะเมซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต้

มีดอก สีม ่วงอ ่อน คล้ายช ่อดอกกล้วยไม ้และ

แพร ่ พันธุ ์ ได ้อย ่างรวดเร็วจนกลายเป ็นวัชพืช

ที่ร้ายแรงในแหล่งน�้าทั่วไป มีช่ือเรียกในแต่ละท้อง

ถิ่นดังนี้ : ผักปอด สวะ ผักโรค ผักตบชวา ผักยะวา 

ผักอีโยก ผักป่อง

 ผกัตบชวาถกูน�าเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 

๒๔๔๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยน�าเข้ามาจากประเทศ

อินโดนีเซียในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงาม โดย

เจ้านายฝ่ายในทีต่ามเสดจ็ประพาสประเทศอนิโดนเีซยี 

ได้เห็นพืชชนิดน้ีมีดอกสวยงาม จึงน�ากลับมาปลูก

ในประเทศไทย และใส่อ่างดินเลี้ยงไว้หน้าสนาม

วังสระปทุม จนกระทั่งเกิดน�้าท่วมวังสระปทุมขึ้น 

ท�าให้ผักตบชวาหลุดลอยกระจายไปตามแม่น�้า

ล�าคลองทัว่ไป และแพร่พนัธุอ์ย่างกว้างขวางในปัจจบุนั

ผักตบชวา (Water Hyacinth)
 ผักตบชวาจัดว่าเป็นพืชน�้า ถือว่าเป็นวัชพืชท่ี

ก่อปัญหามากที่สุด เข้ามาในประเทศไทยประมาณปี

พ.ศ. ๒๔๔๔  จนปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ออกกฎหมายก�าจัด

ผักตบชวา มี ๒ สายพันธุ์

 • ชนิดต้นสั้น  ขึ้นตามท้องนา ที่แฉะ น�้านิ่ง 

ดอกสีน�้าเงิน ยอดและดอกกินได้ หรือเรียกว่า

ผกัสามหาว

A  ต้นอ่อนของผักตบชวา

B  ต้นผักตบชวาที่เจริญเติบโตอยู่ในน�้าที่มีพื้นที่จ�ากัด

C  ต้นผักตบชวาที่เจริญเติบโตอยู่ในน�้าบริเวณที่ว่าง

LB  = (LEAF BLADE)   (แผ่นใบ)

F  =  (FLOAT)    (ส่วนลอยน�้า)

F1  =  (FLOAT)    ทุ่นลอยน�้า (ก้านใบเปลี่ยนรูป)

I  =  (ISTHMUS)   (ส่วนคอดก้านใบ)

L  =  (LIGULE)    (หูใบ, กระจัง)

R  =  (RHIZOME)   (หัวราก), เหง้า

rh  =  (ROOT HAIR)   (รากขน)

rc =  (ROOT CAP)   (หมวกราก)

s  =  (STOLON)    (ไหล)

SP  =  (SPATHE)    (กาบดอก)

P  =  (PETIOLE)    (ก้านดอก)

IN  =  (INFLORESCENCE) (ดอก)

รูปแสดง  ลักษณะและส่วนประกอบของผักตบชวาที่

   เจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน�้า ที่มีพื้นที่จ�ากัด 

   และพื้นที่ว่าง

B C

 • ชนดิต้นยาว ขึน้ตามล�าน�า้ทัว่ไป ดอกสีม่วง

อ่อน ไม่นิยมกิน เรียกว่าผักตบชวา มาจากประเทศ

อินโดนิเซีย

กับภารกิจให้บริการเรือกำาจัดผักตบชวา

9วารสาร ฉบับที่ ๔๙ / ป ๒๕๖๐  
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การเจริญเติมโตและขยายพันธุ์ของผักตบชวา

การเจรญิเตบิโต : ผกัตบชวาเป็นวชัพืชทีเ่จรญิเตบิโต

ได้เร็วมาก โดยสามารถเพิ่มปริมาณครอบคลุมพ้ืนท่ี

ผวิน�า้ใน ๑ ตารางเมตร ได้ในระยะเวลา ๖๐ – ๗๐ วัน 

เมื่อสภาวะแวดล้อมเอื้ออ�านวย หรือเพิ่มจ�านวน

จาก ๑๐ ต้น เป็น ๖๐๐,๐๐๐ ต้น ภายในระยะเวลา

เพียง ๘ เดือน โดยขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ

อณุหภมูท่ีิเหมาะสมส�าหรบัการเจรญิเตบิโตจะอยูช่่วง  

๒๗ – ๓๐ องศาเซลเซยีส และจะหยดุการเจริญเตบิโต

เม่ืออุณหภูมิต�่ากว่า ๑๐ องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 

๔๐ องศาเซลเซยีส ธาตอุาหารทีส่�าคญัได้แก่ ไนโตเจน 

ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม 

 

เรือกำาจัดผักตบชวา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

พระราชบัญญัติส�าหรับก�าจัดผักตบชวา พุทธศักราช ๒๔๕๖

ม.๔ ให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ระดมแรงราษฎรก�าจัด โดยให้ถือว่าเป็นสาธารณะประโยชน์

ม.๕ วิธีก�าจัดให้เก็บไว้บนบก ผึ่งให้แห้ง แล้วเผาเสีย

ม.๖ ผู้ใดไม่กระท�าหน้าที่ปรับครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๑๐ บาท

ม.๗ ผู้ใดพาผักตบชวา ปลูก หรือปล่อย ปรับครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐ บาท จ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน

พระราชบัญญัติส�าหรับก�าจัดผักตบชวา พุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้ยกเลิกเมือ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เรือกำาจัดผักตบชวา ขนาด ๒.๕ ตัน จำานวน  ๑๙ ลำา

เรือกำาจัดผักตบชวา ขนาด ๐.๒๕ ตัน จำานวน ๑๐ ลำา

กฎหมายที่เคยมีบังคับใช้เกี่ยวกับ “ผักตบชวา”

11วารสาร ฉบับที่ ๔๙ / ปี ๒๕๖๐  
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ขั้นตอนการให้บริการ เรือกำาจัดผักตบชวาและวัชพืช

กรมฯ มีหนังสือเวียน ถึง ผวจ. ทั่วประเทศ 

จังหวัดรวบรวมความต้องการ ส่งข้อมูลให้กรมฯ

เจ้าหน้าที่กรมฯ สำารวจพื้นที่ จัดระดับความสำาคัญ

กรมฯ นำาเรือกำาจัดผักตบชวา เข้าดำาเนินการ/แจ้งผลจังหวัดรับทราบ

หลักเกณฑ์ในการขอใช้เรือกำาจัดผักตบชวา
และวัชพืช ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 ๑. เป็นพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ ทีไ่ม่อยูใ่นเขตความรบัผดิชอบของกรมชลประทาน กรมประมงหรือ 

กรมเจ้าท่า 

 ๒. หากเป็นพืน้ที ่ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมชลประทาน กรมประมง หรอืกรมเจ้าท่า ต้องได้รับการ 

เห็นชอบและการขอรบัการสนบัสนนุเรอืก�าจดัผกัตบชวาโดยจังหวัดเจ้าของพืน้ท่ี นัน้ๆ

 ๓.  การขอรบัการสนบัสนนุเรอืก�าจดัผกัตบชวา โดยมหีนงัสอืจากผูว่้าราชการจงัหวดั ถงึ อธบิดกีรมโยธาธกิาร 

และผงัเมอืง พร้อมแผนทีแ่ละรายละเอยีดอืน่ๆ เพือ่ประโยชน์ในการส�ารวจและเพือ่การพจิารณา

 ๔.  ข้อจ�ากดัแหล่งน�า้ ต้องมี

  ๔.๑  ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

  ๔.๒  ระดบัน�า้ลกึไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

  ๔.๓  ปรมิาณผกัตบชวาไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตนั 

  ๔.๔  ไม่มสีิง่กดีขวางในการเดนิเรอื เช่น สะพานต้องสงูไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร จากผวิน�า้หลักเสาธงที่

ปักกีดขวาง

  ๔.๕  ต้องมพีืน้ทีเ่พยีงพอ และปลอดภยัในการยกเรอื ขึน้-ลง ได้

  ๔.๖  ต้องมทีีท่ิง้ผกัตบชวา หรอืวชัพชื
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 ๕. เป็นแหล่งน�า้ทีม่นี�า้พอเพยีงให้เรอืก�าจดัผกัตบชวา สามารถปฏบิตังิานได้ตลอดปี หรอืตลอดระยะเวลาการ

ปฏิบัตงิานจนแล้วเสรจ็ 

 ๖.  การพจิารณาเพือ่เข้าด�าเนนิการอาจเป็นไปตามล�าดบัในแผน หรอืตามล�าดบัความเร่งด่วนของโครงการ 

 ๗.  โครงการทีไ่ด้รบัการพจิารณาอนมุตัใิห้ด�าเนนิการจะด�าเนนิการจนแล้วเสรจ็ หรอืตามก�าหนดระยะเวลา

ที่คลองสายใหญ่ฝังขวา จังหวัดนครนายก

ภาพกำาลังดำาเนินการ

ภาพดำาเนินการแล้วเสร็จ

ภาพก่อนดำาเนินการ

15วารสาร ฉบับที่ ๔๙ / ป ๒๕๖๐  



ภาพการปฏิบัติงานที่ แม่นำ้าน้อย อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ภาพก่อนดำาเนินการ

ภาพกำาลังดำาเนินการ

ภาพดำาเนินการแล้วเสร็จ
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ภาพการปฏิบัติงานที่ หนองปลาแขยง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ภาพก่อนดำาเนินการ

ภาพดำาเนินการแล้วเสร็จ

ภาพกำาลังดำาเนินการ

17วารสาร ฉบับที่ ๔๙ / ป ๒๕๖๐  



ภาพ กำาจัดผักตบชวา คลองบ้านนา จังหวัดนครนายก

ภาพก่อนดำาเนินการ

ภาพกำาลังดำาเนินการ

ภาพดำาเนินการแล้วเสร็จ
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ภาพ เปดงานกำาจัดผักตบชวา คลองบ้านนา จังหวัดนครนายก

19วารสาร ฉบับที่ ๔๙ / ป ๒๕๖๐  



 ผกัตบชวาเป็นพชืทีข่ยายพนัธุเ์รว็ ท�าให้สิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายในการก�าจดั ระบบนเิวศน์เสยีหาย ชาวบ้านท่ีอาศยั

ใกล้แหล่งน�า้ก็ต้องประสบปัญหากบัการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้

 ผกัตบชวามมีาก ท�าให้เกดิความไม่สวยงามเมือ่นกัท่องเทีย่วพบเหน็ เมือ่ผกัตบชวาตายจะลอยเน่าส่งกลิน่เหมน็ 

เป็นสิง่ทีน่่าร�าคาญ กดีขวางการไหลของน�า้ การจราจรทางน�า้มาก

 • การดแูลรกัษาความสะอาดจากปัญหาผกัตบชวาเป็นหน้าท่ีของทุกคน

 • การก�าจดัผกัตบชวา จะต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากท�าให้เกดิความสิน้เปลอืง ฉะนัน้เราทกุคนควร 

  ร่วมมือกนัแก้ปัญหา

 • ควรมกีารป้องกนัผกัตบชวาจากต้นฝาย/เขือ่น/ประตรูะบายน�า้ โดยไม่ปล่อยมากบักระแสน�า้ในช่วง 

  ระบายน�า้

 • จัดอบรม ประชาคม สมัมนาชาวบ้าน น�าผกัตบชวาไปใช้ประโยชน์อย่างอืน่ เช่น ปุย๋หมกั ท�าน�า้ชวีภาพ  

  เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดจากผักตบชวา

แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน
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ภารกิจการให้บริการเครื่องสูบนำ้า

เครื่องสูบแบบเคลื่อนที่ จำานวน ๑๐๐ เครื่อง

เครื่องสูบนำ้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile pump) 

มีขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว ปริมาณการสูบ ๐.๔๕ ลบ.ม/วินาที หรือ ๑,๖๐๐ ลบ.ม/ชั่วโมง

เครื่องยนต์ดีเชล อัตราการสิ้นเปลือง ประมาณ ๙-๑๒ ลิตร/ชั่วโมง
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หลักเกณฑ์ในการขอใช้เครื่องสูบนำ้าแบบเคลื่อนที่ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 ๑.  ต้องเป็นหน่วยงานราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 ๒.  ต้องมสีถานทีท่ีใ่ช้ในการตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้และอปุกรณ์ประกอบอืน่ๆ อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถงึได้

สะดวกและสบูน�า้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 ๓.  ต้องมคีวามสงูในแนวดิง่ จากระดบัน�า้ถงึเครือ่งสบูน�า้ ไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร และส่งน�า้ ไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร 

 ๔.  ต้องมคีวามสามารถในการขนย้าย ตดิตัง้ ใช้งาน บ�ารงุรกัษาและรือ้ถอนส่งคนื เช่น 

  ๔.๑  มบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการใช้งาน และบ�ารงุรกัษาเบือ้งต้น 

  ๔.๒  กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้องเคลือ่นย้ายเครือ่งสบูน�า้พร้อมอปุกรณ์ไปยงัสถานนีแ่ห่งใหม่ ต้องแจ้ง 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ก่อนทกุครัง้

 ๕.  ผูล้งลายมอืชือ่ในการขอใช้เครือ่งสบูน�า้ ต้องเป็นผูม้อี�านาจ เช่น หัวหน้าส�านกังาน หรอืบคุคลทีผู้่บรหิาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอบอ�านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษร

 ๖.  หากมกีรณภีารกจิจ�าเป็นเร่งด่วน ต้องยนิยอมให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง สามารถเรยีกเครือ่งสบูน�า้

พร้อมอุปกรณ์ประกอบคนื เพือ่น�าไปใช้ในภารกิจนัน้ได้ 

 ๗.  ผูข้อใช้ต้องเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการเอง เช่น ค่าน�า้มนัเช้ือเพลงิ ค่าซ่อมบ�ารงุท่ีเกิดจากการใช้งาน 

และค่าขนย้ายทัง้ไป-กลบั

ขั้นตอนการให้บริการ เครื่องสูบนำ้าแบบเคลื่อนที่

กรมฯ มีหนังสือเวียน ถึง ผวจ.ทั่วประเทศ 

จังหวัดรวบรวมความต้องการ ส่งข้อมูลให้กรมฯ

เจ้าหน้าที่กรมฯ สำารวจพื้นที่ จัดระดับความสำาคัญ

ท้องถิ่นที่มีความต้องการ มาขนเครื่องสูบนำ้าไปเอง/จัดส่งคืนด้วย
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โครงการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

วัดเทพประทาน ต�าบลทายขาว อ�าเภอดสอยดาว 

จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ ได้

ด�าริจัดสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธ

เมตตา” หน้าตัก ๒๙ เมตร สูง ๔๕ เมตร สร้างด้วย

นิลรัตะทั้งองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ฯพณฯ

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธาน

จัดสร้างฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

 ๑) เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็น

พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช   

 ๒)  เพือ่สบือายพุระพทุธศาสนาเพือ่ป้องคุ้มครอง

ประเทศชาติและมนุษย์ชาติ ให้เกิดความสุขสันติ

พลังบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจะคอยช่วยและ

คุ้มครองโลกมนุนย์ให้ปลอดจากภัยสงครามภัยโรค

ระบาดและภัยจากวิบากกรรมอื่นๆ

 ๓) ให้พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนี้จักเป็น

อนุสรณ์สถิตอยู่เคียงคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธีร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 

เพือ่เยาวชนในพระบรมราชนิปูถมัภ์ ร่วมกบักระทรวง

มหาดไทยจดัสร้างถวายเพือ่จารกึไว้ในแผ่นดนิตลอดกาล 

ซึง่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ-

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารเีสดจ็ฯ แทนพระองค์

ไปทรงเป็นประธานในพธิเีปิดอาคารเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๕๓

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญตรา

สัญลักษณ์งานฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔ ไปประดษิฐาน ณ ผ้าทิพย์บนฐานพระสมเดจ็-

องค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” และพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุได้เสด็จ

เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฐาน

พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เมื่อเดือน

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการจัดสร้าง

พระสมเด็จองค์ปฐมฯ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 

๒๕๕๗ ณ ท�าเนียบองคมนตรี ได้มีมติขอรับการ

สนบัสนนุจากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ในการจดั

ท�าสถาปัตย์ภูมิทัศน์ภายในวัดเทพประทานทั้งหมด

เพื่อให้บริเวณวัดมีความงดงาม เป็นระเบียบและ

มคีวามสะดวกส�าหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางไปทีว่ดั  กระทรวง

มหาดไทย จึงขอความร่วมมือจากกรมโยธาธิการ

และผังเมืองด�าเนินการแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการดังกล่าว

แนวความคิดในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

 คติชาวพุทธนั้น นิยมถวายดอกไม้เพ่ือเป็น

อามสิบูชา คือ ถวายด้วยสิง่ของ แก่สมเดจ็พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้า มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล  อีกทั้งบรรพบุรุษ

ของไทยเรามีชื่อเสียงในงานด้านศิลปะการประดิษฐ์

อย่างมากมาย  โดยเฉพาะการประดิษฐ์ตกแต่งพวง

ดอกไม้ ใบไม้ต่างๆ  เป็นทีข่ึน้ชือ่มานานแต่โบราณกาล  

แนวคิดในการออกแบบโครงการฯ จึงผสมผสาน

คตินิยมความเชื่อและทักษะด้านการประดิษฐ์และ

ตกแต่งดอกไม้และใบไม้ให้ออกมาในรูปแบบงาน

ภูมิสถาปัตยกรรมท่ีมีความสวยงามในเชิงสัญลักษณ์ 
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 การออกแบบมมุมองการเข้าถงึองค์พระเน้นความ

ร่มรื่นและคงไว้ซึ่งความสง่างาม กล่าวคือแนวของ

ไม้ยืนต้นริมถนนทางเข้าจะต้องไม่บดบังองค์พระ

การออกแบบวสัดเุพือ่ลดการสะสมความร้อนของถนน 

การออกแบบทางเข้าเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว

การเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนา

 นอกจากนี้ยังได้ออกแบบระบบสาธารณูปโภค

ต่างๆ ได้แก่ งานถนน งานออกแบบไฟฟ้าส่องสว่าง

เพือ่ความสวยงามในยามค�า่คนื รวมถงึงานระบบรดน�า้ 

งานระบายน�้าในพื้นที่

เป็นสวนไม้พุ ่มตัดแต่งรูปทรงพวงมาลัยคล้องอยู ่

กับอาคารฐานองค์พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธ

เมตตา” โดยได้จดัวางองค์ประกอบของโครงการได้แก่ 

ถนน ทางเท้า ที่จอดรถ สวนหย่อม ให้มีรูปทรงตาม

แนวคิดดงักล่าว และการเลอืกชนดิของพรรณไม้ ได้แก่ 

ต้นเฟองฟ้าสขีาวและสชีมพ ูสือ่ถงึสขีองพวงมาลยัและ

ปลูกต้นพุดมาลัย (ดอกของพุดมาลัยคือดอกพุดท่ีใช้

ร้อยพวงมาลยั) เพือ่ร้อยเรยีงเรือ่งราวในการสือ่ถงึแนว

ความคดิหลกั เพือ่ส่งเสรมิให้องค์พระสมเดจ็องค์ปฐม 

“พระพุทธเมตตา” เป็นแลนด์มาร์คที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง

ของภาคตะวันออกของประเทศ
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ภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลเพียงใด 

กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธี ก็ยังสามารถท่ีจะ

เดินทางเพื่อถวายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ

ยอมรับถึงศักยภาพ ด้านบุคลากร มีทีมงานที่มีความ

สามารถ ความช�านาญ มกีารประสานงานอย่างใกล้ชดิ

สอดคล้อง ตรงตามเวลา มีการท�าความเข้าใจ

วัตถปุระสงค์ของภารกิจให้ตรงกันและรูบ้ทบาทหน้าที่

ของตนในงานทีจ่ะประสานกนั มคีวามร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน การเตรียมงาน

ประชุมหารือ ซักซ้อมตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหา 

ที่อาจเกิดขึ้น การประสานนโยบายตามหลักการ

ที่ก�าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบัติ  

ที่จะท�าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ มีความเข้าใจ 

และปฎบิตัไิด้ถกูต้องตรงกัน ไม่เกิดความผดิพลาด ใน

การรับเสด็จฯ ในแต่ละภารกิจจะต้องไม่ให้เกิดความ

ผิดพลาด นั้นหมายถึงการถวายพระเกียรติยศ

ภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลเพียงใด 

กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธี ก็ยังสามารถท่ีจะ

 พลับพลาพิธี  เป ็นที่ประทับ ช่ัวคราวซึ่ ง

ปลูกสร้างไว้ส�าหรับรับรองพระเจ้าแผ่นดิน และ

พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ฯ โดยกองออกแบบ

ก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ เป็นหน่วย

งานหลักในการเตรียมที่ประทับชั่วคราว ในการ

ประกอบพระราชกรณียกิจ งานพระราชพิธี งานพิธี

ที่พระมหากษัตริย ์  และพระบรมวงศานุวงศ ์

ทกุพระองค์ฯ ทรงใช้ประทบัในการทรงงานการพฒันา

และช่วยเหลือราษฎร ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทย  

ซึ่งพลับพลาพิธีที่ประทับต้องมีความสมพระเกียรติ 

ไม่ว่าจะทรงใช้ระยะเวลาในการประทับเพื่อทรงงาน

ภายในพลับพลาพิธีมากน้อยเพียงใดในการตกแต่ง

ก็ยังต้องมีความสวยงาม มีสิ่งอ�านวยความสะดวก 

การปรับอุณหภูมิภายในพลับพลา และบริเวณ

ที่ประทับให้ได้รับความสบายในขณะที่ทรงประทับ  

การก่อสร้างต้องเน้นด้านความแขง็แรง ความสวยงาม 

สมพระเกียรติยศ ถูกต ้องตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย และหลักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา 

 กองออกแบบก ่อสร ้ างพลับพลาพิ ธีและ

โครงการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ

ความไว้วางใจจากกองกิจการในพระองค์ฯ ที่มอบ

หมายภารกิจในการจัดเตรียมที่ประทับ  ไม่ว่าสถานที่

ในการทรงงาน ทรงเยี่ยมราษฎร ติดตามโครงการ

ในพระราชด�าริฯ โครงการพิเศษ จะมีลักษณะ

การออกแบบกอสราง...

พลับพลาพิธี
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 ภารกิจในโครงการพิเศษ การเตรียมการรับ

เสดจ็ฯ ของกองฯ นอกจากการจัดสร้างพลับพลาพิธี

ที่ประทับทรงงานแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับความ

ไว้วางใจในหลายๆ ด้าน ให้อยูใ่นความรบัผดิชอบของ

กองฯ และงานทีไ่ม่มเีจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัด

เตรียมระบบ/เทคนิค การวางแผนในการเปิดผ้าแพร

คลุมป้ายอาคาร ผ้าแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

โดยเจ ้าหน ้าที่ที่มีความช�านาญ ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้ งการจัดเตรียมถวายงานด ้านรถห ้องสรง

ในพื้นที่ที่ไม่สามารถถวายห้องสรงภายในอาคาร

ที่มีความสมพระเกียรติได้กองฯ จึงได้ออกแบบรถ

ห้องสรงที่ประกอบด้วย ห้องพักผ่อนพระอริยบท

ห้องทรงงาน ที่มีความพร้อมด้านเทคนิค อุปกรณ์

อ�านวยความสะดวก ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกองกิจการ

ในพระองค์ฯ ส�านักพระราชวัง ที่ให้น�ารถห้องสรง

ถวายงานอย่างสมพระเกียรติตลอดมา และยังมี

ภารกิจในการเสด็จในวันส�าคัญต่างๆ กองฯ ยังได้รับ

ความไว้วางใจมอบหมายภารกิจในการก่อสร้าง

สะพานปล่อยปลา ปล ่อยเต ่า ตกแต่งสถานที่ 

เพื่อใช้ประกอบพิธี รวมท้ังการจัดสร้างมณฑลพิธี

วางศิลาฤกษ์  พิธีเททองหล่อพระ พิธียกช่อฟ้า 

พิธีบวงสรวงต่างๆ 

 กองออกแบบก่อสร้างพลบัพลาพธิแีละโครงการ

พิเศษ มีความพร้อมทุกๆ ด้าน และความช�านาญ 

ประสบการณ์ในการเตรยีมการรบัเสดจ็ฯ เพือ่คงไว้ซึง่

สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ของไทย

อ�านวยความสะดวก ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกองกิจการ
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๑.  แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 

 จ�านวน ๑๐ รูปแบบ

๒.  แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว

  จ�านวน ๒ รูปแบบ

๓.  แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ

  จ�านวน ๒ รูปแบบ

 กระทรวงมหาดไทยได ้น ้อมน� าหลักการ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ในหัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน” 

ซึ่งต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เข้าไป

พัฒนาให ้มีความพร ้อมที่จะรับการพัฒนาเสีย

ก่อนจึงค่อยออกสู ่สังคมภายนอก โดยกระทรวง

มหาดไทยเล็งเห็นถึงปัจจัยส�าคัญที่จะน�าสุขให้กับ

ครอบครัว คือหนึ่งในปัจจัย ๔ นั่นคือ บ้านเรือน

จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท�า

แบบบ้านเพือ่ประชาชนแบบต่างๆ เป็นของขวญัปีใหม่

๒๕๕๙ ส�าหรับประชาชนขึ้น เนื่องจากเป็นปีที่กรมฯ 

มีอายุครบ ๑๔ ปี จึงได้จัดท�าแบบบ้านรวม ๑๔ แบบ

ให้ประชาชนสามารถเลือกน�าไปปลูกสร้างได้ตาม

ประสงค์ เช่น บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย เป็น

แบบบ้านที่สามารถน�าไปปลูกสร้างส�าหรับครอบครัว

ทั่วไป ทั้งในชนบทและชุมชนเมือง ส่วนบ้านต้านภัย

พิบัติแผ่นดินไหว เป็นแบบบ้านที่ให้ประชาชนใน

เขตพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเลือกน�าไปก่อสร้าง รวมทั้ง

บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ เป็นแบบบ้านส�าหรับ

ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่การออกแบบมุ่งเน้นเรื่องความ

สะดวก ปลอดภยัตามหลกั Universal Design ทีท่กุคน

สามารถเข้าถึงได้ โดยแบบบ้านข้างต้นได้ออกแบบ

โดยน้อมน�าหลักการทรงงาน ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” นั่นคือ เข้าใจในข้อจ�ากัดการต้องการมีบ้าน 

ของประชาชนตลอดจนวสัด ุวสัดกุ่อสร้างทีม่ผีลต่องบ

ประมาณค่าก่อสร้าง และเข้าถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ท่ี

มสีมาชกิครอบครวัทีม่คีวามหลากหลายรวมทัง้สถานะ

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จึงได้พัฒนารูปแบบบ้านให้

มีความตอบสนองการน�าไปใช้ข้างต้น ทั้งรูปแบบ 

และราคาประมาณการท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ประชาชนที่

ประสงค์จะปลูกสร้างสามารถเลือกรูปแบบบ้านน�าไป

วางผงัท่ีดนิของตนเองและยืน่ขออนญุาตได้เลยโดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการรับรองแบบให้กับสถาปนิก

และวิศวกรแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้มีแนวคิด

จัดท�าคลินิกบ้าน เพื่อให้ค�าปรึกษา โดยประชาชน

สามารถขอรบัค�าปรกึษาเรือ่งข้อมลูปัญหาการก่อสร้าง

บ้านได้ที่ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดท่ัว

ประเทศ ซึง่จะเป็นการเพิม่ทางเลอืก ลดรายจ่าย ขยาย

โอกาส และอ�านวยความสะดวกให้กบัพีน้่องประชาชน

 ประชาชนท่ัวไปสามารถขอรับแบบได ้ที่

กรุงเทพมหานคร ตลอดจนส�านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ทั่วประเทศ

 ขณะนีด้�าเนนิการจัดพมิพ์แบบแล้วเสรจ็ จ�านวน 

๕,๐๐๐ เล่ม โดยครั้งแรกจะแจกจ่ายให้กับกระทรวง

มหาดไทย ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ�าเภอ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และเทศบาล 

และในครั้งที่ ๒ จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม จะแจกจ่ายให้

กับองค์การบริหารส่วนต�าบล

โครงการ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปใหม่ คนไทยมีความสุข จำานวน ๑๔ รูปแบบ
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ภารกิจด้านช่างในด้านโครงการศูนย์ทดสอบวัสดุ

และหน่วยทดสอบวัสดุทั่วประเทศ

ความเป็นมาของโครงการ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรมช่างใน

สงักดักระทรวงมหาดไทย รบัผดิชอบเกีย่วกบังานด้าน

วิศวกรรม และสถาปัตยกรรมหลายสาขา ด�าเนินการ

โดยให้ค�าปรกึษาด้านช่างแก่หน่วยราชการต่างๆ ท้ังใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากน้ียังควบคุมการ

ด�าเนินการเกีย่วการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ในปัจจุบัน งานก่อสร้างต่างๆ ในระดับท้องถิ่น

ได้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น งานก่อสร้าง

ถนน ก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค

ต่างๆ ในพื้นที่ของหมู่บ้าน ต�าบล และอ�าเภอ เป็นต้น 

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วๆ ไปดีอยู่แล้วว่า งานก่อสร้าง

ของท้องถิ่นยังเป็นไปในลักษณะที่ยังขาดมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่ดี ทั้งในเรื่องของ

มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้าง และมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง สาเหตุที่เป็น

เช่นนี้ อาจเป็นเพราะยังขาดบุคลากรทางวิชาชีพการ

ก่อสร้างที่มีความรู้ประสบการณ์ และยังขาดหน่วย

งานของรัฐที่ให้บริการงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ

วัสดุ จะเห็นได้ว ่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

งานก่อสร้างที่ดี มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

ถ้าการก่อสร้างใดๆ ไม่มีมาตรฐานแล้ว ความเสีย

หายจะเกิดขึ้นในภายหลังได้ อีกทั้งการตรวจสอบ

ก็มีมากขึ้น เช่น การตรวจสอบโดยประชาชนหรือ

สื่อมวลชน เป็นต้น วิธีการที่จะรับรองสิ่งเหล่านี้ได้ 

ก็คือ การทดสอบว่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น

ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เพราะถ้าวัสดุได้มาตรฐานแล้ว

การก่อสร้างก็เช่ือได้ระดับหนึ่งว่าจะเป็นมาตรฐาน 

และสิ่งก่อสร้างจะมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประหยัดงบประมาณในการ

ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างท่ีเกิดความเสียหายก่อนเวลา 

อันควร 

 การป้องกันอุบัติภัยท่ีเกิดจากการวิบัติเสียหาย

การพังทลายของอาคาร สามารถป้องกันหรือบรรเทา

ไม่ให้เกิดความรุนแรงได้ การทดสอบวัสดุที่น�ามา 

ใช้งานจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยป้องกันความเสีย

หายของอาคาร และท�าให้การก่อสร้างอาคารเป็น

ไปตามมาตรฐานงานด้านช่าง และมีความคงทน 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได ้ก�าหนดให้งาน 

ทดสอบวัสดุเป็นภารกิจส�าคัญท่ีมุ ่งเน้นของกรมฯ 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร วัสดุ 

ทีน่�ามาใช้งานต้องมคีณุสมบตัติรงตามข้อก�าหนด และ

ต้องผ่านวิธีการทดสอบ เช่น งานทดสอบหาค่าก�าลัง

แรงอัดของคอนกรีตท่ีน�ามาใช้งานก่อสร้างว่าเป็น

ไปตามที่ผู้ออกแบบก�าหนดหรือไม่ งานทดสอบหา

ค่าก�าลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมส�าหรับก่อสร้างว่า 

มีความสามารถรับแรงได้หรือไม่ เป็นต้น 

นายวินัย  สีเที่ยงธรรม วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ
นายวีระพันธ์  อุปถัมภากุล ผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
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 จากปัญหาดังกล่าว กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจึงได้ก�าหนดให้การทดสอบวัสดุก่อสร้าง
ซึง่เป็นงานบรกิารด้านช่างทีอ่ยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์การ
ท�างานของกรมฯ ที่ก�าหนดให้เป็นภารกิจท่ีมุ่งเน้น
(Agenda) ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๕ ซึ่งในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบจ�านวน
๑๔ ศนูย์ และหน่วยทดสอบวัสดุจ�านวน ๖๓ หน่วย 
ทั่วประเทศ ให้สามารถให้บริการงานทดสอบวัสดุ
ในระดับพื้นฐาน และให้บริการในระดับที่ต้องใช้
เครื่องมือที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน หรือมีเทคนิค
วิธีการทดสอบขั้นสูง ได้แก่องค์กรต่างๆ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ และประชาชนทัว่ไป

อาคารทรุดตัวเนื่องจากฐานรากไม่แข็งแรง

 งานก่อสร้างถนน  งานก่อสร้างอาคาร 

ท่ีสามารถเข้าถึงการใช้บริการทดสอบได้ง่ายขึ้นและ
สะดวก ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
 จากยุทธศาสตร์ของกรมฯ ท่ีเป็นการส่งเสริม
งานด้านก่อสร้าง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีข้ึน
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ก�าหนดให้มีการ
ทดสอบวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน
บริการด้านช่าง เป็นหนึ่งในภารกิจท่ีมุ ่งเน้นของ 
Agenda ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ โดยจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
วัสดุ ซึ่งมีความพร้อมในทุกๆด้าน จ�านวน ๑๔ 
ศูนย์ และหน่วยทดสอบวัสดุ จ�านวน ๖๓ หน่วย
ท่ัวประเทศ ให้สามารถทดสอบวัสดุในระดับพื้น
ฐานให้กับองค์กรต่างๆได้ เพื่อเป็นหน่วยทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของงานบรกิารด้านช่าง และมกีารใช้วสัดเุป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีความมั่นคงแข็งแรง
 สิง่ก่อสร้างทกุประเภท สามารถท�าการทดสอบ
หาคุณสมบัติที่น�ามาใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ว่าอาคาร
ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัย โรงงาน ถนน 
สะพาน เป็นต้น ทั้งนี้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสีย
หาย หรือวิบัติเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ สามารถ
ท่ีจะท�าการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุท่ีน�ามาใช้งาน
เพื่อประกอบในการหาสาเหตุการวิบัติและแก้ไข
ต่อไป
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งานที่ให้บริการทดสอบวัสดุ
 กองวเิคราะห์วจิยัและทดสอบวสัด ุกรมโยธาธิการ
และผงัเมอืง สามารถให้บรกิารทดสอบวสัดไุม่น้อยกว่า 
๒๗ ชนิดงานทดสอบ ประกอบด้วย 
 ๑. งานการทดสอบแรงอัดของคอนกรีต 
 ๒. หาค่าการสึกหรอของวัสดุ 
 ๓. หาค่า C.B.R. Test 
 ๔. หาค่า Compaction Test 
 ๕ หาค่าขนาดเม็ดดิน Sieve Analysis Test 
 ๖. หาค่า Atterberg’ S Limits Test 
 ๗. การเจาะส�ารวจชั้นดินแบบสามขา 
 ๘. หาค่าก�าลังรับน�้าหนักบรรทุกของดิน 
 Plate Bearing Test 
 ๙. หาค่าก�าลังรับแรงอัดของคอนกรีต วิธี 
 Rebound Hammer Test 
 ๑๐. หาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม 
 Field Density Test 
 ๑๑. การทดสอบแรงดึงของเหล็ก 
 ๑๒. การเจาะส�ารวจชั้นดินแบบใช้ 
 Hydraulic ช่วยเจาะ 
 ๑๓. การทดสอบ Kunzelstab Test 
 ๑๔. การทดสอบแบบไม่ท�าลาย 
 Covering and Rebar Test 

งานก่อสร้างเขื่อนปองกันตลิ่งริมแม่น�้าและริมทะเล งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้า

 ๑๕. การทดสอบหาสนมิในเหลก็งานคอนกรตี 
 ๑๖. การทดสอบ Ultrasonic Test 
 ๑๗. การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม 
 (Seismic Test) 
 ๑๘. การทดสอบหาการซึมน�้าผ่านได้ของดิน
 และทราย (Permeability Test) 
 ๑๙. ทดสอบและออกแบบส่วนผสม 
 Asphaltic Test 
 ๒๐. ทดสอบหาค่าการยุบอัดตัวของดิน 
 (Consolidation Test) 
 ๒๑. การทดสอบหาค่า 
 Unconfined Compressive Strength Test 
 ๒๒. การทดสอบหาค่าความถ่วงจ�าเพาะของ
 หินและดิน 
 ๒๓. การทดสอบหาค่า Organic Test 
 ๒๔. การทดสอบหาค่าก�าลังรับแรงเฉือน
 ของดิน Direct Shear Test 
 ๒๕. งานทดสอบคณุสมบตัขิองแผ่นใยสงัเคราะห์
 ๒๖. งานทดสอบหาความยาวของเสาเข็ม 
 ๒๗. งานทดสอบก�าลังรับน�้าหนักบรรทุกของ
 เสาเข็มแบบ Dynamic Load Test และอื่นๆ 
 เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือเป ็นศูนย ์ทดสอบวัสดุและหน่วย
ทดสอบวัสดุของกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ีได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ส�าหรับให้บริการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานด้านช่าง และ
มีการใช้วัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
มีความปลอดภัย
 ๒. เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางทีใ่ห้บรกิารทดสอบ
วัสดุและให้ค�าแนะน�า แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ และ
ประชาชนทั่วไปท่ีต้องการความช่วยเหลือ ที่สามารถ
เข้าถึงการทดสอบได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
 ๓. ด�าเนนิการเปิดศนูย์ทดสอบวสัด ุและหน่วย
ทดสอบวัสดุในภูมิภาค เพื่อให้บริการทดสอบวัสดุ
ก่อสร้าง

ขอบเขตของโครงการ
 ๑. ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุและ
หน่วยทดสอบวัสดุ ที่ให้บริการทดสอบวัสดุ แก่
หน่วยงานของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนและภาคเอกชนทั่วไปขึ้นจ�านวน ๑๔ ศูนย์
และหน่วยทดสอบวัสดุจ�านวน ๖๓ หน่วย ครอบคลุม
ทั่วประเทศ
 ๒. ด�าเนินการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
ศูนย์จ�านวน ๑๐ ศูนย์ หน่วยทดสอบวัสดุจ�านวน 
๖๓ หน่วย และก่อสร้างอาคารศูนย์ทดสอบแห่งใหม่
จ�านวน ๓ ศูนย์ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือทดสอบ
ระดับศูนย์ให้ครบ จ�านวน ๑๔ ศูนย์ และเครื่องมือ
ทดสอบระดบัพ้ืนฐานให้หน่วยทดสอบวสัดจุ�านวน ๖๓ 
หน่วยทั่วประเทศ 
 

การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์
ทดสอบและหน่วยทดสอบวัสดุทั่วประเทศ
 
 เพือ่เป็นการส่งเสรมิและพฒันางานด้านก่อสร้าง
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จึงได้เน้นให้ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดท่ัวประเทศ ท้ังท่ีเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุและ
หน่วยทดสอบวัสดุ ได้ให้ความส�าคัญในการให้บริการ
ทดสอบวัสดุก่อสร้าง พร้อมท้ังด�าเนินการพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบ
วัสดุก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันการทดสอบวัสดุมีความ
ต้องการ และจ�าเป็นมากในการทดสอบคุณสมบัติ
ของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในงานก่อสร้างต่างๆ
ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ คือ เครื่องทดสอบ
แรงดึงเหล็ก กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้มีนโย
บายจัดหาเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก พร้อมต่อเติม

แผนที่ศูนย์/หน่วยทดสอบวัสดุ
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จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็กให้ส�านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด

ปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก
และติดตั้งระบบไฟฟา 3 เฟส 

ให้ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กในครบทุกจังหวัด 
เพือ่เป็นการส่งเสรมิความมมีาตรฐานของงานก่อสร้าง
ทั่วประเทศ ท�าให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง 
เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู ้ใช้
ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 ๑. สามารถยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความ
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ที่กรมฯ รับผิดชอบอยู ่ เน่ืองจากวัสดุก่อสร้างได้
มาตรฐาน
 ๒. ช่วยประหยดัเงนิงบประมาณทีจ่ะต้องน�ามา
ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมบ�ารงุสิง่ก่อสร้างทีเ่กดิความ
เสียหายก่อนเวลาอันควร
 ๓. เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ (Image) ความน่า
เชื่อถือและความพึงพอใจแก่ประชาชน
 ๔. กรมฯ สามารถเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ
ในด้านการทดสอบวัสดุได้
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พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ สาธารณูปโภคและ

สาธารณปูการทีย่งัขาดแคลน ได้แก่ การจดัการน�า้เสยี 

โรงฆ่าสตัว์ ตลาดสด การจัดการศกึษาในระดบัอนบุาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สวนสาธารณะ สนามกีฬา 

ทั้งสนามกลางแจ้ง สนามในร่ม สนามเด็กเล ่น 

สถานีขนส่ง และเส้นทางคมนาคมท่ีก�าหนดไว้ใน

ผังเมือง 
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 การวางและจัดท�าผังเมือง มีจุดประสงค์เพ่ือสร้าง
หรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทนเมือง
หรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้มีหรือ
ท�าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็น
ระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส่ง
เสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อด�ารงรักษา
หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์ หรือคุณค่าทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตร์หรือโบราณคด ีหรอื
เพือ่บ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิภมูปิระเทศทีง่ดงาม หรอื
มคุีณค่าในทางธรรมชาต ิเพือ่การพฒันาและด�ารงรกัษาเมอืง
ให้ได้มาตรฐานส�าหรบัการอยูอ่าศยัและเป็นเมอืงทีม่คีณุภาพ 
ประเทศไทยได้ด�าเนินการวางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนทั่วประเทศไปแล้ว จ�านวน ๑๙๑ ผัง ผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง จ�านวน ๗๐ ผัง และที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการอีก จ�านวน ๑๒๑ ผัง และ
ปัจจุบันมีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ในพื้นที่เปิดใหม่ จ�านวน 
๒๑๖ ผัง รวมผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ทั้งหมด จ�านวน 
๔๐๗ ผัง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้วางหลักที่
อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราช
อาณาจกัร อ�านาจในการให้ได้มาซึง่ทรพัย์สนิโดยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพย์ การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม 
 ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเป็น
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับมาแล้วหลายฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ปัจจุบันกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองพระนครศรีอยุธยา ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๒ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และอ�าเภออุทัย ๑๗ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑ เทศบาลนคร ๑ เทศบาลเมือง 
๑๕ องค์การบริหารส่วนต�าบล มีพื้นที่ประมาณ ๗๑.๔๔ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๔,๖๕๐ ไร่ มีประชากรในเขตผัง
มากกว่า ๑๔๖,๘๖๑ คน การประสานแผนงานด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานในผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา 
ของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างการบริหารราชการส่วน
กลางประกอบด้วย ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม  
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด 
อ�าเภอ และการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ประกอบด้วย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต�าบล ของคณะบคุคลดงักล่าวไม่สอดคล้องไปในทศิทางและ
เป้าหมายของการวางแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในผังเมอืง
รวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับยังไม่มีงานวิจัย
เก่ียวข้องกับการประเมินผลการด�าเนินการด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในการวางผังเมืองรวมในเชิงวิชาการ 
 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผล
การด�าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเปรียบเทียบกับแผน
พฒันาของผงัเมอืงรวมเมอืงพระนครศรอียธุยา และประเมนิ
ผลการด�าเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานของภาครฐัในระดบัต่างๆ 
เปรียบเทียบเป้าหมายและแผนที่ได้ก�าหนดไว้

วัตถุประสงค์การวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการ
วางแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของผังเมืองรวมเมือง
พระนครศรีอยุธยา
 ๒. เพ่ือติดตามการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา และเปรียบเทียบ
กับแผนงาน 
 ๓. เพ่ือสรุปปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข/
ปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้สอดรบักบัแผนงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวความคิดและสมมุติฐานการวิจัย
 การด�าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของผังเมือง
รวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของผังเมืองที่ได้ก�าหนดไว้ตามกฎกระทรวง ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพราะการประสานงานและความร่วมมือใน
การด�าเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านงบ
ประมาณ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงาน
ของภาครัฐในระดับต่างๆ ที่ด้อยประสิทธิภาพ

ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตด้านพื้นที่
 พ้ืนทีผ่งัเมอืงรวมเมอืงพระนครศรอียธุยา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(รูปที่ ๑) ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ ๒ อ�าเภอ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  
และอ�าเภออุทัย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗ แห่ง 
ประกอบด้วย เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง 
องค์การบรหิารส่วนต�าบล ๑๕ แห่ง อ�าเภอพระนครศรอียธุยา 

บทนำา
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ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔ แห่ง  
ได้แก่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง 
อโยธยา องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่ องค์การ
บริหารส่วนต�าบลวัดตูม องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้าน
เกาะ องค์การบริหารส่วนต�าบลหันตรา องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสวนพริก องค์การบริหารส่วนต�าบลลุมพลี 
องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสระบัว องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลภูเขาทอง องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านป้อม 

รูปที่ ๑ ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนต�าบลส�าเภาล่ม องค์การบริหารส่วน
ต�าบลปากกราน องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะเรียน  
อ�าเภออุทัย ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๓ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลข้าวเม่า องค์การ
บริหารส่วนต�าบลธนู องค์การบริหารส่วนต�าบลคานหาม 
มีพื้นที่ผังเมืองรวม ประมาณ ๗๑.๔๔ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๔๔,๖๕๐ ไร่

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการด�าเนินการตาม
ผงัเมอืงรวม : กรณศีกึษาผงัเมอืงรวมเมอืงพระนครศรอียธุยา
ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น ๒ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส�ารวจข้อมูลและประวัติการวางและจัดท�าผังเมืองรวม
เมืองพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกณฑ์
และมาตรฐานผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ ส�านักพัฒนามาตรฐาน  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หนังสือ 
ต�ารา บทความในการศกึษา และลงพืน้ทีส่�ารวจตามทีป่รากฏ
ในเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการวางและจัดท�าผังเมืองรวม 
วเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูทตุยิภมูทิีไ่ด้จากเอกสารต่างๆ 
เปรียบเทียบกับข้อมูลทุติยภูมิและสภาพปัจจุบันที่ปรากฏ
ในพ้ืนที่จริงและเปรีบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ส�านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 ตอนที่ ๒ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
Participatory Action Research (PAR) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเป ็นไปเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ด�าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของภาครัฐในระดับต่างๆ ที่
อยู ่ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยวิธี
การเข้าร่วมประชุม พูดคุย สอบถาม และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของภาครัฐที่อยู ่หรือมีหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยากับ 
การประเมินผลการด�าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของพื้นที่เปรียบเทียบเกณฑ์และมาตรฐานของผังเมือง 
ที่ได ้วางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือพระนครศรีอยุธยา 
ไว ้โดยใช ้เกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙  
ส�านกัพฒันามาตรฐาน กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวง
มหาดไทย เป็นหลัก 
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล
 การประเมินผลการด�าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของภาครัฐ 
ในระดบัต่างๆ ทีอ่ยู่ในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงพระนครศรอียธุยา 
เปรียบเทียบเกณฑ์และมาตรฐานของผังเมืองที่ได ้วาง 
และจัดท�าผงัเมอืงรวมเมอืงพระนครศรีอยธุยาไว้ โดยใช้เกณฑ์ 
และมาตรฐานผังเมืองพ.ศ. ๒๕๔๙ ส�านักพัฒนามาตรฐาน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และใช้
ข้อมูลด้านประชากร ในปีที่มีการติดตาม การประเมิน 
ผลผงัและการปรบัปรงุงเมอืงรวม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มปีระชากร 
ในพื้นที่วางผังทั้งสิ้น ๑๓๘,๑๖๔ คน โดยใช้อัตราการขยาย
ตัวของประชากร ร้อยละ ๓.๗๗ ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัว 
ของประชากรในเขตวางผงัในรอบ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๖) 
มาคิดค�านวณ ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
ประชากรในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา โดย
การคาดการณ์ประชากรในอนาคตในปี ๒๕๔๗, ๒๕๕๒ 

และ ๒๕๕๗ จะมีประชากร ๑๔๓,๔๗๒ คน ๑๗๓,๒๓๓ คน 
และ ๒๐๙,๑๖๙ คน ตามล�าดับ ด้านการศึกษาใช้ฐานการ
ค�านวณจากอตัราส่วนระหว่างกลุม่อาย ุ(%) จ�านวนประชากร 
จ�าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี ๒๕๔๗ เทียบกับประชากร
ท่ีคาดการณ์ไว้ ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๔๗ ประชากร
ในวัยเรียนอนุบาล อายุช่วง ๓-๕ ปี ประมาณ ๔.๘๗% 
วยัเรยีนประถมศกึษา อายชุ่วง ๖-๑๒ ปี ประมาณ ๑๐.๙๓% 
วัยเรียน มัธยมศึกษา อายุช่วง ๑๓-๑๘ ปี ประมาณ 
๘.๘๖ วัยเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อายุช่วง ๑๙-๒๐ ปี 
ประมาณ ๓.๑๒% ในปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ว่าจะมีประชากร
ด้านการศึกษา ประมาณ ๑๐,๑๗๖ คน, ๒๒,๘๗๐ คน,  
๑๘,๕๔๑ คนและ ๖,๕๑๘ คน ตามล�าดับ โดยการจัดการ
ศึกษา ในระดับอนุบาล ๓๐ คน/ห้อง ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ๔๐ คน/ห้อง ระดับ ปวช. และ ปวส. 
๓๐ คน/ห้อง

ตารางที่ ๑ ปริมาณสาธารณูปโภคที่ออกแบบไว้ส�าหรับเมืองขนาดใหญ่ ที่มีประชากร ๒๐๐,๐๐๑ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน  
(ปีที่คาดการณ์ประชากรไว้ในปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๒๐๙,๑๖๙ คน) เปรียบเทียบกับการส�ารวจในพื้นที่

สาธารณูปโภค
ปริมาณสาธารณูปโภค

ที่ออกแบบไว้
ปริมาณสาธารณูปโภค

ที่ได้จากการส�ารวจในพื้นที่
มาตรฐาน

๑. น�้าประปา ๖๒,๗๕๑ ลบ.ม./วัน ๑๒๖,๙๖๓ ลบ.ม./วัน

๒. น�า้เสีย ๔๑,๘๓๔ ลบ.ม./วัน ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ต�า่กว่าเกณฑ์

๓. ขยะมูลฝอย  ๒๐๙ ตัน/วัน ๑,๕๐๐ ตัน/วัน

๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๔๑๘,๓๓๘ KW/วัน ๔,๔๒๔,๓๕๐,๐๐๐ KW/วัน

๕. โทรศัพท์ ๔๑,๘๓๔ เครื่อง ๙๔,๘๖๗ เครื่อง

๖. โรงฆ่าสัตว์ ๑๐ ไร่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา ต�่ากว่าเกณฑ์

๗. ตลาดสด ๑๐ ไร่ ๕ ไร่ ๔๕ ตารางวา ต�า่กว่าเกณฑ์

ท่ีมา :  กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ส�านกัพฒันามาตรฐาน ๒๕๔๙

ตารางที ่๒ ปรมิาณสาธารณปูการทีอ่อกแบบไว้ส�าหรบัเมอืงขนาดใหญ่ ทีม่ปีระชากร ๒๐๐,๐๐๑ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน 
(ปีทีค่าดการณ์ประชากรไว้ในปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๒๐๙,๑๖๙ คน) เปรยีบเทยีบกบัการส�ารวจในพืน้ที่

สาธารณูปการ
ปริมาณสาธารณูปการ

ที่ออกแบบไว้
ปริมาณสาธารณูปการ

ที่ได้จากการส�ารวจในพื้นที่
มาตรฐาน

๑. การศึกษา

- อนุบาล ๓๓๙ ห้อง พื้นที่ ๘๔ ไร่ ๓ งาน ๒๐ 
ตารางวา รัศมีการให้บรกิาร ๐.๕ กม.

๑๐๔ ห้อง พื้นที่ ๔๕๖ ไร่ ๑ งาน 
๕๔ ตารางวา

ต�่ากว่าเกณฑ์

- ประถม การส�ารวจใน ๕๗๒ ห้อง พื้นที่ ๕๗๑ ไร่ ๓ งาน 
รัศมีการให้บริการ ๐.๕ กม.

๒๗๙ ห้อง พื้นที่ ๔๕๕ ไร่ ๒ งาน 
๕๔ ตารางวา

ต�่ากว่าเกณฑ์
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ทีม่า :  กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ส�านกัพฒันามาตรฐาน ๒๕๔๙

ผลการด�าเนนิงานก่อสร้างถนนตามแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งผงัเมอืงรวมเมอืง
พระนครศรีอยุธยา ใน ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗

 ถนนสาย ก ถนนเดิมก�าหนดให้ขยายเขตทาง และ 
ถนนโครงการก�าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เขตทาง กว้าง ๑๖ เมตร 
มี ๕ สายทาง ถนนสาย ก ๑, ถนนสาย ก ๒, ถนนสาย ก ๓, ถนน
สาย ก ๔ และ ถนนสาย ก ๕ ความยาวรวม ๑๑,๔๑๐ เมตร 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่ได้ด�าเนนิการก่อสร้างตามแผนผงัแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่งผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
 ถนนสาย ข ถนนเดิมก�าหนดให้ขยายเขตทาง และ 
ถนนโครงการก�าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เขตทาง กว้าง ๒๐ เมตร 
มี ๒ สายทาง ถนนสาย ข ๑ และ ถนนสาย ข ความยาวรวม 
๙,๘๗๐ เมตร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง 
ส ่วนท ้อง ถ่ิน ไม ่ ได ้ด�า เนินการก ่อสร ้างตามแผนผัง 
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่งผังเมืองรวมเมือง

พระนครศรีอยุธยา
 ถนนสาย ค ถนนเดิมก�าหนดให้ขยายเขตทาง และ 
ถนนโครงการก�าหนดให้ก่อสร้างใหม่ เขตทาง กว้าง ๓๐ เมตร 
ม ี๔ สายทาง ถนนสาย ค ๑, ถนนสาย ค ๒, ถนนสาย ค ๓ และ
ถนนสาย ค ๔ ความยาวรวม ๑๕,๓๖๐ เมตร กรมทางหลวง
ชนบทได้ด�าเนินการก่อสร้างตามแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่งผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา  
ในถนนสาย ค ๔ ถนนเดิมก�าหนดให้ขยายเขตทาง กว้าง 
๓๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร และถนนโครงการก�าหนด
ให้ก่อสร้างใหม่ กว้าง ๓๐ เมตร ความยาว ๑,๙๕๐ เมตร  
งบประมาณ ๙๐๗,๘๖๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการด�าเนนิ
การ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

สาธารณูปการ
ปริมาณสาธารณูปการ

ที่ออกแบบไว้
ปริมาณสาธารณูปการ

ที่ได้จากการส�ารวจในพื้นที่
มาตรฐาน

- มัธยม ออกแบบไว้  ๔๖๔ ห้อง พื้นที่ ๑๕๔ ไร่ ๒ งาน ๔ 
ตารางวา รัศมีการให้บรกิาร ๑.๕ กม.

๒๙๔ ห้อง พื้นที่ ๒๔๖ ไร่ 
๑๔ ตารางวา

ต�่ากว่าเกณฑ์

- อาชีวศึกษา ๒๑๗ ห้อง พ้ืนที ่๕๒ ไร่ ๖๐ ตารางวา 
รัศมีการให้บริการ ๑.๕ กม. 

๖๓๒ ห้อง พื้นที่ ๒๕๗ ไร่ 
๒๖ ตารางวา

๒. การแพทย์สาธารณสุข โรงพยาบาลขนาดเตียง ๖๐ ๑๒๖ 
เตียง พื้นที่ ๕ ไร่ รัศมีการให้บริการ 
๑๕ กม.

๕๒๒ เตียง

๓. สวนสาธารณะ ๑,๐๔๖ ไร่ ๕๒๒ ไร่ ต�่ากว่าเกณฑ์

๔. สนามกีฬา

- สนามเด็กเล่น ๒๑๐ ไร่ ๕๘ ไร่ ต�่ากว่าเกณฑ์

- สนามกีฬากลางแจ้ง ๖๒๘ ไร่ ๑๒๕ ไร่ ต�่ากว่าเกณฑ์

- สนามกีฬาในร่ม ๘๔ ไร่ ๕๕ ไร่ ต�่ากว่าเกณฑ์

๕. สถานที่ราชการ ๔๐ ไร่ ๘๗๑ ไร่

๖. สถานีต�ารวจ ๕ แห่ง ๑ แห่ง ต�่ากว่าเกณฑ์

๗. สถานีขนส่ง ๑๐ ไร่ ไม่มี ต�่ากว่าเกณฑ์

๘. สถานีดับเพลิง

- รถดับเพลิง   ๑๗ คัน ๒๑ คัน

- รถบันได ๙ คัน ๒ คัน ต�่ากว่าเกณฑ์
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สรุปผลการศึกษา
 จากการศึกษาครั้ งนี้ พบว ่ าผั ง เมื องรวมเมือง
พระนครศรีอยุธยายังขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ส�าคัญ คือ การจัดการน�้าเสีย โรงฆ่าสัตว์ 
ตลาดสด การจัดการศึกษา ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา สวนสาธารณะ สนามกีฬา ทั้งสนามกลางแจ้ง 
สนามในร่ม สนามเดก็เล่น สถานขีนส่ง และ เส้นทางคมนาคม
ในผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ 
ที่ เกี่ยวข้องยังไม ่ได ้พัฒนาตามแผนงานและโครงการ 
ที่วางแผนไว้

งานวิจัยนี้ค้นพบปัญหา ดังต่อไปนี้
ปัญหาด้านบุคลากร
 ๑. จ�านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วย
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลงานด้านผังเมือง 
อยูภ่ายในกองช่าง ท�าให้บคุลากรทีด่แูลงานทางด้านผงัเมอืง 
มอียูจ่�ากดั โดยเฉพาะในระดบัเทศบาลต�าบล องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล จะไม่มีบุคลากรที่ดูแลงานผังเมือง
 ๒. การเปล่ียนแปลงบคุลากร โดยการโอนย้าย ส่งผล 
ให้เกิดปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงานด้าน
ผงัเมอืง โดยเฉพาะบคุลากรทีเ่คยได้รับการอบรมด้านผงัเมอืง
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๓. การขาดแคลนความรู้ทางด้านผงัเมอืง ซึง่ถอืเป็น
ปัญหาที่ส�าคัญ แม้ว่าในบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีบุคลากรท�าหน้าที่โดยตรงก็ตาม แต่บุคลากรส่วนใหญ่เป็น
บคุลากรทีไ่ม่มคีวามรูท้างผงัเมอืง เนือ่งจากส่วนใหญ่จะเป็น
ช่าง หรือมีพื้นฐานความรู้มาทางวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้
ขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านผังเมือง

ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร
 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ่วนใหญ่ไม ่มี
โครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมืองส่งผล
ให้งานด้านผังเมืองเป็นอย่างมาก 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งมโีครงสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง แต่ไม่ได้ด�าเนินงานด้านผังเมือง
โดยตรง ซึง่ส่วนใหญ่ก�าหนดให้มโีครงสร้างผงัเมอืงอยูภ่ายใน
กองช่าง
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งไม่ทราบ
บทบาทหน้าที่และความส�าคัญของงานด้านผังเมือง ส่งผล
ให้ไม่มกีารจดัตัง้หน่วยงานภายในทีด่แูลงานผงัเมอืงโดยตรง 
ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองเห็นความส�าคัญเพียง
การประเมนิผลผงั การจดัท�าหรือการปรับปรุงผงั ซึง่สามารถ
ใช้วธิว่ีาจ้างทีป่รกึษาหรือ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ท�าแทนได้

ปัญหาด้านผู้บริหาร
 ๑. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
มีไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานผังเมือง เข้าใจว่าเป็นเรื่องของ
การรอนสิทธิประชาชน และไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบ 
กับประชาชน ซึ่งจะมีผลต่อฐานเสียงของตนในอนาคต
 ๒. ผังเมืองมีพื้นที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มักจะประสบปัญหาผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ไม่เข้ามามส่ีวนร่วมหรอืวางแผนพฒันา
ร่วมกนั และไม่สนบัสนนุงบประมาณตามทีผ่งัเมอืงได้ก�าหนดไว้
 ๓. ผูบ้รหิารให้ความส�าคญังานด้านผงัเมอืงน้อยกว่า
ภารกิจอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
 รัฐบาล โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส�านักงบประมาณ ควรสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
กบัหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีม่แีผนงานและโครงการทีก่�าหนดไว้ในผงัเมอืงรวมก่อน 
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เอกสารและสิ่งอ้างอิง

๑) คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐    

 (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)

๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง,ผังประเทศไทย พ.ศ.๒๖๐๐

๓) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง,ผงัภาคกลาง พ.ศ.๒๖๐๐, ลพบรุ ีสระบรุ ีสงิห์บรุ ีอ่างทอง พระนครศรอียธุยา ชยันาท 

 สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์,๒๕๕๐

๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง,ผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท 

 สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี กลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรีชัยนาท 

 สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี,๒๕๕๐

๕) ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,๒๕๔๗

๖) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย,กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ.๒๕๕๒,ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๔๒ก วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง,เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.๒๕๔๙,มยผ. ๓ - ๐๐๐๔
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